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CO DALEJ Z RYNKIEM 
NIERUCHOMOŚCI 
W POLSCE?
Niepewna sytuacja gospodarcza w wielu krajach 
Europy spowodowała duże zróżnicowanie na ryn-
kach nieruchomości w ciągu ostatnich kilku miesięcy, 
jednak zapowiedzi i działania Europejskiego Banku 
Centralnego, który realnie wspiera zagrożone gospo-
darki, przyczyniły się do pewnej stabilizacji na rynkach 
nieruchomości komercyjnych. Oprocentowanie obli-
gacji skarbowych w zagrożonych krajach europejskich 
wykazuje tendencję zniżkową, co dobrze wpływa na 
rynek nieruchomości. Nieruchomości komercyjne 
stają się wobec tego bardziej atrakcyjne jako produkt 
inwestycyjny. Najlepiej wycenianymi rynkami są rynki 
Wielkiej Brytanii i Niemiec, na których według prognoz 
jest możliwe osiąganie relatywnie wysokich stóp zwro-
tu z inwestycji w nieruchomości komercyjne w porów-
naniu do inwestycji w obligacje skarbowe. Najgorsze 
wyniki notowane są nadal w krajach, w których gospo-
darki są zagrożone, tj. w Hiszpanii i we Włoszech.  

Jak  zatem na tym tle ocenić sytuację na rynku nierucho-
mości w Polsce? Również nasza gospodarka w drugiej 
połowie 2012 roku utraciła swoją zdolność do osiąga-
nia dobrych wyników, co zaowocowało negatywnymi 
tendencjami na rynku nieruchomości. Cały czas seg-
ment pierwotnego rynku mieszkaniowego, w którym 
dominuje nadwyżka ofert nad realnym popytem, ob-
niża wartość tego rynku i ogranicza ilość zawieranych 
transakcji. Spadająca dostępność kredytów mieszka-
niowych i niepewność wielu gospodarstw domowych 
co do sytuacji w najbliższych miesiącach - zagrożenie 
utratą pracy, wzrostem kosztów utrzymania -  powo-
duje wstrzymanie decyzji o zakupie mieszkania. Na 
to wszystko nakłada się sytuacja zakończenia obowią-
zywania programu „Rodzina na Swoim”. Program ten 
w ciągu kilkunastu lat obowiązywania umożliwił uzy-
skanie do końca grudnia 2012 roku 180 988 kredytów 
o łącznej wartości 28 022 049 063,05 zł.

W nowym roku według zapowiedzi Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej miał 
ruszyć nowy program „MdM”, Mieszkanie dla Młodych. 
Start tego programu, który nieco inaczej określa cele 
pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania 

dla ludzi mniej zamożnych, ma się rozpocząć w poło-
wie bieżącego roku. Czy tak się stanie, patrząc na napię-
cia związane z wykonaniem budżetu i kosztami zakoń-
czonego programu „Rodzina na Swoim”, czas pokaże. 
Niemniej sam fakt, że przez okres co najmniej pół roku 
państwo w żaden sposób nie wspiera rynku mieszka-
niowego, a przez to całego segmentu budownictwa,  
jest dla słabnącej gospodarki dodatkowym poważnym 
problemem. Z analizy Narodowego Banku Polskiego 
wynika, iż saldo kredytów dla przedsiębiorstw, dewe-
loperów na finansowanie nieruchomości rośnie, a jed-
nocześnie ich jakość ulega pogorszeniu. Jest to wprost 
konsekwencją sytuacji na rynku deweloperskim. Na 
tym tle pojawiła się dyskusja o kosztach kredytów hi-
potecznych, które są jednymi z najwyższych w Europie. 
Słaby rynek, brak aktywnych instrumentów polityki 
mieszkaniowej państwa, drogie i trudno dostępne 
kredyty, to wszystko trudny do udźwignięcia bagaż, 
z jakim wchodzimy w 2013 rok. 

Zyskowność dla banków z tytułu złotowych kredy-
tów mieszkaniowych pozostaje stabilna od 2010 roku, 
pomimo że rośnie ryzyko kredytowe związane z osła-
bieniem wzrostu gospodarczego w kraju. Kredyty dla 
przedsiębiorstw na nieruchomości są niskie na tle kre-
dytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, 
jednak ich wartość stale rośnie. Tu z kolei pojawiają 
się problemy z kredytami udzielonymi deweloperom, 
których oferta nie znajduje nabywcy na rynku. Wielu 
analityków prognozuje dalszy wymuszony spadek cen 
mieszkań związanych z ograniczeniem 
realnego popytu, którego jednym 
z powodów jest brak instrumen-
tów wspierającym segment 
budownictwa i brak real-
nej polityki mieszkanio-
wej państwa.

Jacek Kolibski
Prezes Europejskiego Instytut Nieruchomości, EIN

Jacek Kolibski
Prezes Europejskiego Instytut Nieruchomości, EIN

rok 2012 - podsumowanie
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HOW WILL IT BE 
WITH REAL PROPERTY 
MARKET IN POLAND?

Uncertain economic situation in many European coun-
tries has brought about the big property market diversi-
fication in the last few months, however the predictions 
and actions of the European Central Bank, which reali-
stically supports economy being at risk, contributed to 
the certain commercial property market stabilization. 
Interest on stocks shows the downward trend in 
European countries being at risk, which has a good in-
f luence on the property market. The commercial pro-
perty are found to be more attractive as the investment 
product. The Great Britain and Germany are found to 
be the best estimated markets, on which there is the po-
ssibility to achieve the relatively high rates of return on 
the commercial property investments comparatively to 
stocks investments. The worst results are still notes in 
countries being at risk i.e. in Spain and Italy. 

So how to assess the situation of the property market 
in Poland against this background?
Also our economy lost its ability of achieving good re-
sults in the second half of the year, which has resulted 
in negative tendencies on the property market. All the 
time the primary housing market segment, in which 
oversupply of offers is dominant over the real demand, 
decline the value of this market and limit the amount 
of making transactions. 
 
The decrease of mortgage and uncertainty of many ho-
useholds in the nearest future- job loss risk, the cost of 
living growth - restrain people from decision about pur-
chasing the f lat. What is more program ‚The Family’s 
Own Home’, which made it available to achieve 180 988 
credits of total sum of  28 022 049 063,05 PLN till the end 
of December 2012 in the last few years, has finished. 

According to the announcement of  Ministry of 
Transport, Construction and Maritime Trade the new 
program ‚MdM’, ‚Young’s Own Home’ could have been 
brought into being in new year. The start the program 
of which aims vary slightly from ‚The Family’s Own 
Home’, should be introduced in the midyear. When lo-
oking at the tension connected with balancing the bud-
get and costs of ‚The Family’s Own Home’, the time 

will show as if it is possible. Nevertheless, the fact that 
for about half a year the housing property market is witho-
ut any support from the government side, and because of 
that all the building sector, is the additional serious pro-
blem for slowing economy. According to the analysis of 
the National Bank of Poland, the number of credits for 
entrepreneurs, developers for financing the properties 
is growing, but the credits the quality of which is wor-
se. It is directly the consequence of the situation on the 
market developer. And the discussion has arisen about 
the mortgage the cost of which is the biggest in Europe. 
The weak market, the lack of active instruments of mo-
netary policy, expensive and difficult to access credits, 
which mean added difficulties in 2013. 

Banks have still stable profitability from zloty mortgage 
since 2010, despite the growing credit risk connected 
with the weakness of economic growth in the country. 
Credits for entrepreneurs are low against the mortgage 
for families, however theirs value is still growing. Here 
in turn are some problems with credits extended to 
developers, the offer of which has no purchaser on the 
market. Many analytics predict the continuation of the 
f lat’s price decline which is connected with lower real 
demand. One of the reason of this situation is the lack 
of instruments supported the building 
segment and the lack of 
real housing policy of 
the government. 

Jacek Kolibski
The President of European Property Institute, EIN

market. Many analytics predict the continuation of the 
f lat’s price decline which is connected with lower real 
demand. One of the reason of this situation is the lack 
of instruments supported the building 
segment and the lack of 
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the government. 
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JAK MINĄŁ 2012 ROK

HOW WAS THE 
YEAR OF 2012

Rok 2012 minął znowu niepostrzeżenie... Oceniany 
krańcowo różnie przez ekspertów z niezliczonych dzie-
dzin łączył opinie wszystkich: był trudny.

W nieruchomościach kryzys skutecznie niszczył przez 
cały rok dobry klimat do robienia interesów, szcze-
gólnie przy transakcjach z udziałem indywidualnych 
poszukujących. Odbierał optymizm i budził demony 
wątpliwości i niepewności przy podejmowaniu decy-
zji. Często perspektywa zmniejszających się zarobków 
lub nawet utraty pracy, szczególnie na Śląsku, gdzie jak 
w lustrze odbijają się trudności w kraju, nie sprzyjała 
realizacji marzeń wielu klientów o własnym lokum.

W ostatnim roku w naszych biurach było mniej zare-
jestrowanych klientów niż zwykle, mniej pytających, 
słabszy był odzew na reklamowane oferty.

Spowodowało to jednak, że dziś w biurze w Katowicach 
mamy bardzo bogatą ofertę, szczególnie ofert najmów  

- zarówno na cele mieszkalne, a przede wszystkim biu-
rowe, także sklepów, co w okresie hossy graniczyło 
z cudem. Przykładowo, powierzchnie biurowe można 
wynająć już od kilkunastu złotych za metr kwadratowy, 

a sklep przy ul. 3 Maja w Katowicach, tj. w bardzo do-
brej lokalizacji, za 200 zł/mkw/miesiąc. Przykładowe 
oferty najmu mieszkań w Katowicach to: osiedle 
Bażantów, 79 mkw., 2 pokoje umeblowane -1500 zł/m-c 
lub Brynów, 56 mkw., 2 pokoje – 2300 zł/m-c. W naszej 
ofercie są również działki budowlane pod Katowicami 
w okolicach lotniska od kilkudziesięciu złotych za metr 
kwadratowy, a także atrakcyjne mieszkania do sprzeda-
ży, np.: Brynów, osiedle Ptasie, 95 mkw., 4pokoje - 4526 
zł/mkw; Koszutka 50 mkw., 2 pokoje - 3760 zł/mkw. 

Tradycyjnie, tak jak zwykle przy okazji spadków na 
rynku nieruchomości, zmniejszył się strumień inwe-
stycji w Beskidach (Ustroń, Wisła, itp). Wyprzedawane 
są domy wczasowe z bogatą historią: np. pensjonat 
w Wiśle na 80 osób, na działce ponad 1ha. Można też 
znaleźć sporo ofert działek, domów i mieszkań w do-
brych cenach.

Chociaż ostatnie lata dostarczały sporo powodów do 
zmartwień, jednak optymistycznie - jak zawsze - życzy-
my sobie i KOLEGOM POŚREDNIKOM wielu tylko 
udanych transakcji oraz większej sympatii i szacunku 
ze strony Klientów. 

2012 year has passed imperceptibly... The experts of 
countless fields differently assay the year, but there is 
one common opinion :it was difficult time. 

In the real estate market, the good climate of making 
business was killed as the result of crisis, especially dur-
ing the transactions with individual inquirers. That 
situation took the optimist and opened to doubts when 
making the decisions. It was very often when the per-
spective of lesser earrings or even the job loss, especially 
on the Silesia district, was not proper to achieve dreams 
of own accommodation of many Clients. 

During the last year the number of registered clients 
was less than normal, fewer inquirers, weaker response 
on advertising offers. 
However, that situation caused that now we have got 
very rich offer of properties in our office in Katowice, 
especially rental offers ( both housing and offices ob-
jectives) as well as shops, what was impossible during 
the time of boom. 
In spite of the fact that last years gave us many reasons 
to worry, but being optimist- as always- we wish them-
selves and AGENT FRIENDS a lot of successful bar-
gains and more sympathy from Clients’ side. 

Jan Juda  
Universal Katowice, Ustroń

rok 2012 - podsumowanie
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POLSKI RYNEK 
MIESZ� NIOWY W 2012 
- PODSUMOWANIE 
I PROGNOZY NA 2013-2014
Sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2012 roku 
kształtowała się w sposób zgodny z przewidywaniami. 
Najważniejszymi czynnikami kształtującymi tę sytu-
ację były:

• wysoki wyjściowy poziom podaży (wielkość oferty na 
początku roku to ponad 48 tys. na 6 rynkach) i zdol-
ność kredytowa nabywców,

• działania związane z wejściem w życie ustawy o ochro-
nie praw nabywców, 

• zapowiedzi o spodziewanym spowolnieniu gospodar-
czym, a następnie pierwsze sygnały tego spowolnienia,   

• zmiany i zapowiedź likwidacji programu Rodzina na 
Swoim.

Pomimo wysokiego poziomu oferty na początku roku, 
deweloperzy wprowadzili na rynek w okresie styczeń 

– kwiecień 2012 roku, czyli przed wejściem w życie tzw. 
ustawy deweloperskiej, wyjątkowo dużą liczbę in-
westycji. Powodem była chęć uniknięcia problemów 
z uzyskaniem finansowania bankowego w przypadku 
rozpoczęcia sprzedaży po 1 maja. W efekcie łączna licz-
ba mieszkań oferowanych w sześciu polskich aglome-
racjach o największej skali rynku (Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) osiągnęła na ko-
niec kwietnia rekordowo wysoki poziom 56,7 tysięcy.    
Drugim istotnym wpływem tej ustawy były problemy 
organizacyjno-techniczne, związane z koniecznością 
opracowania i aktualizacji prospektów informacyj-
nych, podpisywania umów przedwstępnych (dewelo-
perskich) w formie aktu notarialnego itp. , co odbiło 
się na słabszych wynikach sprzedaży w II i III kwartale 
2012 roku. 
Dla efektywnego popytu, widocznego w postaci umów 
zawieranych w 2012 roku, zasadnicze znaczenie miała 
dostępność kredytów hipotecznych. Po serii nieko-
rzystnych dla kredytobiorców zmian w latach 2010-
2011 obniżyła się ona znacząco, zwłaszcza dla osób 
o przeciętnych dochodach. Banki przestały udzielać 
w znaczącej skali kredytów denominowanych w wa-
lutach, których zaletą było niskie oprocentowanie. 
Tym większa była ze strony nabywców determinacja, 

by skorzystać z ostatniej okazji do zaciągnięcia kre-
dytu w ramach programu Rodzina na Swoim (RnS). 
Program ten, w ramach którego oferowane były do-
płaty do spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na 
zakup mieszkań, zakończył się z końcem grudnia 2012 
roku. W praktyce banki uczestniczące w programie 
przyjmowały wnioski do ostatnich dni miesiąca, zaś 
umowy kredytowe będą podpisywane zapewne przez 
całe pierwsze półrocze 2013 roku, łagodząc nieco spo-
dziewany efekt spadku sprzedaży. 
Program RnS oddziaływał na rynek na dwa główne 
sposoby: zwiększył istotnie zainteresowanie zakupem 
niewielkich i niedrogich mieszkań ze strony młodych 
nabywców, ale także zmobilizował deweloperów do 
zwiększenia oferty spełniającej wymogi programu, 
czyli mieszczącej się w limitach cen.  Z pewnością na-
bywcy i deweloperzy w dużych miastach skorzystali 
w minionym roku na działaniu programu w proporcji 

do liczby sprzedanych mieszkań więcej niż pozosta-
li, nawet jeśliby tylko porównywać liczby transakcji. 
Można szacować, że co najmniej co czwarte mieszka-
nie sprzedane w 2012 roku w sześciu aglomeracjach zo-
stało kupione przy wykorzystaniu kredytu z programu 

Kazimierz Kirejczyk, 
FRICS, Prezes Zarządu REAS, Członek Rady EIN

Kazimierz Kirejczyk, Kazimierz Kirejczyk, 
FRICS, Prezes Zarządu REAS, Członek Rady EIN

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle oferty 
na koniec kwartału (agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi)

Dwelling launched for sale and sold quarterly vs. offer at quarter-end
(agrgegated data for: Warsaw, Wrocław, the Tri-City, Poznań and Łódź)
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RnS, zaś na pozostałych rynkach był to rząd kilkuna-
stu procent. Gdyby zaś uwzględnić wartość finansową 
wsparcia z budżetu państwa, to ze względu na wyższe 
limity cen korzyści odnoszone przez mieszkańców naj-
większych miast były jeszcze wyższe.    

PODAŻ 
Zgodnie z wynikami monitoringu REAS w całym 2012 
roku wprowadzono do sprzedaży w sześciu aglomera-
cjach  ponad 35,6 tys. mieszkań, czyli tylko o 5% mniej 
niż w 2011 roku i ponad 15% więcej niż w 2010 r. Warte 
jest także podkreślenia, że mieszkania, które pojawi-
ły się w sprzedaży w II półroczu, nadal w ogromnej 
większości nie były objęte wymogiem zapewnienia na-
bywcom rachunku powierniczego zgodnego z ustawą 
o ochronie praw nabywców. Były to bowiem albo 
kolejne etapy już wcześniej realizowanych przed-
sięwzięć deweloperskich, albo też nowe inwestycje, 
w przypadku których deweloperzy spełnili przed 29 
kwietnia, bez większego rozgłosu, formalny wymóg 
ogłoszenia sprzedaży.  Jednak zauważalne były już 
także nowe inwestycje oferujące rachunek powier-
niczy zgodny z wymogami ustawy.  Dzięki wyraźnej 
przewadze liczby sprzedanych mieszkań nad wprowa-
dzonymi na rynek w ostatnim kwartale roku, łączna 
liczba mieszkań oferowanych do sprzedaży w sześciu 
aglomeracjach zmniejszyła się i wyniosła na koniec 
roku nieco ponad 54 tysiące jednostek, o 3% mniej niż 
trzy miesiące wcześniej. Jednak porównując tę liczbę 
z danymi z końca 2011 roku widać, że oferta wzrosła 
o w tym okresie o ponad 11%. 
W ciągu roku 2012 wyraźnie wzrosła także liczba 
mieszkań gotowych niesprzedanych - we wszystkich 
sześciu miastach łącznie o ponad 2,3 tys. czyli o 18%. 
W sześciu aglomeracjach na koniec roku takich miesz-
kań było ponad 15 tysięcy. Jednak wzrost ten nie był 
wcale równomierny: na koniec grudnia w Warszawie 
liczba gotowych niesprzedanych mieszkań sięgnęła po-
nad 5,1 tysiąca, o 8% więcej, niż w poprzednim kwartale, 
natomiast w Krakowie wzrost o około 900 lokali ozna-
czał skok o 40% kwartał do kwartału. O ile tempo 
sprzedaży gotowych lokali nie wzrośnie wówczas ich 
liczba na koniec I półrocza 2013 roku może być znacz-
nie wyższa, na co wskazuje deklarowana przez dewelo-
perów duża liczba mieszkań planowanych do oddanie 
w najbliższym półroczu.  
Z drugiej strony, kiedy spojrzeć na strukturę obecnej ofer-
ty z punktu widzenia planowanej daty oddania budynków 
do użytku,  nadal nie widać wielu inwestycji z bardzo od-
ległym terminem ukończenia. Na rok 2014 zaplanowano 
oddanie 27% jednostek znajdujących się w ofercie (nieca-
łe 15 tysięcy), a tylko 3% - na rok 2015 lub później. 

POPYT I CENY
W ciągu ostatnich 12 miesięcy na sześciu rynkach 
sprzedano nieco ponad 30,6 tysiąca lokali, czyli o po-
nad 3% więcej niż w całym 2011 roku. W IV kwartale 

2012 roku liczba transakcji liczona łącznie dla sześciu 
rynków wzrosła w porównaniu z III kwartałem 2012 
roku o 18% i wyniosła około 8,4 tys. mieszkań. Był to 
bardzo dobry wynik, porównywalny tylko z kwartała-
mi z okresu boomu w latach 2007-2008.  Z pewnością 
kluczowe znaczenie dla takiego wyniku mieli nabywcy 
kupujący mieszkania z zamiarem skorzystania z kre-
dytu w ramach programu RnS. Potwierdzają to dane 
BGK dla 6 miast: liczba kredytów udzielonych w nich 
na rynku pierwotnym w IV kwartale wyniosła blisko 
2,9 tys. a przecież jeszcze pewna część transakcji, które 
zostały zawarte w IV kwartale, zostanie sfinansowana 
kredytem RnS w I półroczu 2013 roku. 

Wpływ programu nie był w poszczególnych miastach 
równomierny: w proporcji do liczby transakcji najwięk-
sze znaczenie miało to dla Gdańska czy Wrocławia, 
gdzie nabywcy dokonujący zakupu z myślą o progra-
mie stanowili najprawdopodobniej ponad połowę, spo-
ry był także wpływ programu w Warszawie, natomiast 
najmniejszy w Krakowie, w którym ze względu na 
najmniej korzystne limity cenowe deweloperzy mogą 
się czuć potraktowani gorzej, niż ich koledzy w innych 
miastach. W Łodzi liczba kredytów na rynku pierwot-
nym była w 2012 roku kilkukrotnie niższa od udzielo-
nych na zakup mieszkań używanych, i tam program 
RnS mógł nawet odciągnąć część nabywców z rynku 
nowych mieszkań.   
Z pewnością także pozytywny wpływ na sprzedaż 
wywarła wielkość i różnorodność oferty, jak również 
elastyczność cenowa sprzedających, chociaż, w ostat-
nim kwartale roku przeciętne ceny mieszkań w ofercie 
w poszczególnych miastach także zachowywały się od-
miennie. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkania znaj-
dujące się w ofercie na koniec kwartału, to takie, które 
się nie sprzedały. Kiedy zatem klienci kupują przede 
wszystkim mieszkania tańsze, przeciętna cena w ofer-
cie może wzrosnąć i tak się stało w minionym kwartale, 
i w Warszawie, i we Wrocławiu. W dodatku w puli miesz-
kań wprowadzonych do sprzedaży w tym kwartale 

Indeks średnich cen mieszkań wprowadzanych do sprzedaży i mieszkań w ofercie 
(agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi, Q  = )

Average prices of dwellings newly released to the market and of dwellings on offer
(agrgegatied data for: Warsaw, Wrocław, the Tri-City, Poznań and Łódź Q  = )

Źródło/Source: REAS
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dominowały lokale w inwestycjach o podwyższonym 
standardzie, co spowodowało także wzrost przeciętnej 
ceny w tej grupie lokali.  
            
Polskie aglomeracje o największej aktywności rynków 
osiągają sprzedaż na poziomie 6-8 transakcji na 1000 
mieszkańców, czyli pułapy nieosiągalne dla stolic in-
nych krajów regionu, takich jak Praga, Budapeszt czy 
Kijów,  nie wspominając już o miastach, które do dziś 
nie były w stanie wydźwignąć się z kryzysu po 2009 
roku. Ta relatywnie dobra sprzedaż ma jednak swoją 
cenę: wobec wciąż dużej oferty i stabilnej sprzedaży 
wysiłek i koszty wkładane w pozyskanie i obsłużenie 
nabywców są wysokie, zaś sprzedaż w przeliczeniu na 
przeciętną inwestycję nie rośnie.  W dodatku w 2012 
roku kończone były głównie inwestycje rozpoczynane 
w 2009 i 2010 roku, zlokalizowane jeszcze na gruntach 
zakupionych w okresie boomu, za dość wysokie ceny  
i przy dużo bardziej optymistycznych założeniach do-
tyczących cen i tempa sprzedaży mieszkań. Dlatego 
uzyskane marże na sprzedaży i  wyniki wielu spółek za 
ten rok są niezbyt imponujące.  
Ze względu na spodziewaną sytuację makroekono-
miczną, rok 2013 będzie dość trudny dla deweloperów, 
realizujących inwestycje mieszkaniowe. Na sytuację na 
pierwotnym rynku mieszkaniowym najsilniej oddzia-
ływać będą następujące czynniki:
•	 wpływ	 spowolnienia	 gospodarczego	 na	 kluczowe	

grupy nabywców, w tym zarówno wpływ na ich na-
stroje, jak i na dochody, sytuację na rynku pracy i go-
towość do zaciągania długoterminowych kredytów, 

•	 polityka	 banków	w	 zakresie	 kredytowania	 hipotecz-
nego, 

•	 wpływ	działań	 legislacyjnych	 (likwidacja	 programu	
„Rodzina na swoim” i nieprecyzyjne zapowiedzi doty-
czące programu „Mieszkanie dla młodych”), 

•	 wysoki	wyjściowy	poziom	podaży,	w	tym	lokali	goto-
wych, 

•	 gotowość	banków	do	oferowania	rachunków	powier-
niczych i kredytów dla deweloperów na finansowanie 
fazy budowy i sprzedaży. 

Od II kwartału zacznie być dostrzegalny efekt braku 
programu „Rodzina na Swoim”. Najprawdopodobniej 
sprzedaż, zarówno rozumiana jako liczba zawartych 
transakcji	 (umów	deweloperskich),	 jak	 i	wartość	przy-

chodów, będzie niższa, niż w tym roku. U niektórych 
deweloperów przełoży się to na problemy z płynnością 
finansową. Z kolei w przypadku programu „Mieszkanie 
dla Młodych” nie ma pewności co do ostatecznego 
kształtu programu i jego skali, a po wtóre pierwsze 
wypłaty pojawią się najwcześniej dopiero na początku 
2014 roku. Można w tej sytuacji obawiać się, że część 
nabywców wstrzyma się z kupnem mieszkania do mo-
mentu faktycznego wejścia tego programu w życie. 
Trzeba podkreślić, że program ten ma polegać na do-
płatach do wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu 
hipotecznego na zakup mieszkania, co generalnie jest 
korzystnym rozwiązaniem z perspektywy wielu mło-
dych nabywców. Jednak można spodziewać się, że 
część banków spowolni nieco akcję kredytową w 2013 
r., aby w 2014 r. skorzystać z nowej puli finansowania 
budżetowego i w pewnym sensie poprawić sobie jakość 
portfela kredytowego.
W konsekwencji w 2013 r. nasili się proces zróżnico-
wania sytuacji poszczególnych deweloperów. Firmy 
z największymi problemami mogą być zmuszone do 
wyprzedaży mieszkań po bardzo atrakcyjnych dla na-
bywców cenach. Natomiast te, które zachowają dobrą 
kondycję finansową, będą mogły nadal sprzedawać 
mieszkania z satysfakcjonującymi marżami.  Zapewne 
dostrzegalny będzie także proces konsolidacji rynku: 
podmioty najsilniejsze kapitałowo będą przejmować 
firmy z problemami lub poszczególne inwestycje.  
Niemniej, o ile nie wystąpią silne negatywne czynniki 
w otoczeniu rynku, to sam sektor deweloperski powi-
nien sobie poradzić ze spowolnieniem gospodarczym. 
W odróżnieniu od sektora drogowego, budownictwo 
mieszkaniowe w Polsce jest oparte o dość stabilny po-
pyt pochodzący od dziesiątków tysięcy gospodarstw 
domowych, i tak długo, jak polska gospodarka się bę-
dzie dalej rozwijać, nawet nieco wolniej niż w ostatnich 
dwóch-trzech latach, popyt ten nie powinien podlegać 
dramatycznym spadkom. Jeśli zaś spełnią się prognozy 
o przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w końcówce 
roku 2013 r., program MdM wejdzie w życie w znaczą-
cej skali od stycznia 2014 r.,  a jednocześnie stopy pro-
centowe spadną do najniższego poziomu od początku 
okresu transformacji, wówczas rok 2014 może przy-
nieść wyraźną poprawę koniunktury na polskim rynku 
mieszkaniowym.         
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POlISh ReSIDeNTIal MaRKeT
- SUMMaRy of 2012 and 2013-2014 OUTlOOK

Kazimierz Kirejczyk, FRICS
President of REAS, Member of the Council  of European Property Institute 

The situation in the residential market in 2012 was 
consistent with earlier expectations. The key factors 
shaping the situation were:
•	 high	 initial	 supply	 (offer	of	more	 than	48,000	dwell-

ings over six markets at the beginning of the year) and 
creditworthiness of buyers;

•	 introduction	of	the	act	on	protection	of	buyers’	rights;	
•	 announcements	 on	 expected	 economic	 slowdown	

and first signs of it; 
•	 changes	and	announcement	of	closing	of	the	Family’s	

Own home program;
Despite large offer in the early 2012 in the January 

– april 2012 period, i.e. prior to introduction of the so-
called Developer act, the vast majority of development 
companies released a record-breaking number of dwell-
ings in order to avoid problems with bank financing 
after May 1. as a result, the aggregate number of dwell-
ings available in the six main Polish residential markets 
(Warsaw,	Krakow,	Wrocław,	the	Tri-City,	Poznań	and	
Łódź) skyrocketed to 56,700. 
another significant impact of the act was the organizational 
and technical problems related to the requirement to pre-
pare and update information prospectuses, sign prelimi-
nary	(developer)	agreements	in	the	form	of	notarial	deeds,	
etc. which was visible in Q2 and Q 3 2012 sales figures. 
For the effective demand, showing in agreements 
signed in 2012, mortgage availability played a crucial 
role. after a series of changes in the years 2010-2011 
(unfavorable	 to	 borrowers)	 it	 decreased	 considerably,	
particularly for average-earners. Banks have largely re-
duced granting foreign-currency loans which typically 
had low interest rates. The higher was the determina-
tion of buyers to use the final months of functioning 
the	 Family’s	Own	Home.	 The	 program,	 which	 subsi-
dized interest on mortgage loans, closed with the end of 
December 2012. In practice banks participating in the 
program accepted applications until the last days of the 
month and credit agreements will most likely continue 
to be signed throughout the first half of 2013, soothing 
the expected effect of sales slump. 
The program affected the market on two levels: it 
considerably	raised	young	buyers’	interest	in	purchase	 
of small and inexpensive dwellings but also encouraged 
developers to expand their offer of dwellings meeting 
the	program’s	price	limit	requirements.	Certainly,	buy-
ers and developers in large cities were the ones to benefit 
the most from the FOh in 2012 relative to the number 
of	sold	units	(even	if	we	only	compare	the	transaction	

figures). We estimate that at least every fourth dwell-
ing sold last year in the six urban centers has been 
purchased with a FOh-subsidized loan, while in the 
remaining markets the share was a dozen-or-so percent. 
If we take into account the financial value of the state 
budget support, the benefits for the inhabitants of the 
major urban centers were even greater due to higher 
price limits. 

  Supply
according to the latest R eaS survey, in whole 2012 
the six major Polish agglomerations started sales  
of over 35,600 dwellings, i.e. only 5% less than in 2011 
and over 15% more than in 2010. It is worth high-
lighting that the vast majority of units released to 
the market in Q 4 were still not required to provide 
buyers with escrow accounts compliant with the 
new	 regulations	 of	 the	 act	 on	 protection	 of	 buyers’	
rights. They comprised mostly either further phases 
of previously implemented projects, or new projects 
whose sales have been formally launched before april 
29. however, some new projects offering escrow ac-
counts were already present. Thanks to considerable 
advantage of the number of sold dwellings over those 
newly introduced to the market in the final quarter  
of the year, the total number of dwellings available  
for purchase in the six agglomerations dwindled and 
at quarter-end marginally exceeded 54,000 units 
(down	3%	compared	to	Q 3).	Relative	to	the	end	of	2011	
the offer has experienced an 11% growth. 
During 2012 the number of completed unsold dwell-
ings increased significantly as well: in all of the six 
markets	by	a	total	of	over	2,300	units	(18%).	At	year-end,	
the six urban centers had over 15,000 such units. This 
growth, however, was uneven: while in Warsaw at the 
end of December the number grew by 8% compared the 
Q 3 and reached over 5,100 units, in Krakow a growth  
of some 900 dwellings meant a 40% q/o/q jump. Unless 
the sales pace for completed units increases, in mid-
2013	their	number	might	be	considerable	(as	indicated	
by	developers’	ambitious	H1	2013	plans).		
On the other hand, if we analyze the structure of the 
current offer from the view point of the planned date of 
construction completion, we are still unlikely to record 
a substantial amount of projects with very distant com-
pletion	dates.	While	27%	(nearly	15,000)	of	offered	units	
are planned to be completed in 2014, only 3% are due  
in 2015 and later. 



16  property journal • marzec march 2013

year 2012 - summary

DEMAND AND pRICES
Over the past twelve months, the aggregate sales in 
the six markets exceeded 30,600 units, i.e. went up 
3% compared to 2011. In Q 4 2012, the total number 
of transactions calculated for the six largest markets 
increased relative to Q 3 2012 by 18% and approached 
8,400. This figure was very high and comparable only 
to the quarters of the 2007-2008 boom. Surely, the 
key factor here were clients purchasing dwellings with 
the	help	of	Family’s	Own	Home,	which	 is	 confirmed	
by BKG data for the six cities. The number of loans 
taken out for this purpose in Q 4 in the primary mar-
ket topped nearly 2,900 and we need to remember that 
some transactions made in Q 4 will be financed with 
a FOh loan in the first half of 2013. 
The	program’s	impact	differed	among	cities:	in	relation	
to the number of sales transactions it was particularly vis-
ible in Gdansk and Wrocław, where FOh-encouraged 
purchases most likely had an over 50% share. also 
Warsaw benefited greatly from the program, whereas 
in Krakow, due to the least favorable price limits, devel-
opers are justified to feel somewhat neglected. In Łódź, 
where in 2012 the amount of primary market loans was 
several times lower than of those granted for purchase 
of used dwellings, the FOh program might have even 
drawn some buyers away from the new-home market.   
Undoubtedly, the results were positively affected by the 
size and diversity of the offer as well as price f lexibility 
of sellers, although in the final quarter of the year the 
average prices of available dwellings were also behaving 
differently in particular cities. We need to remember 
that a quarter-end offer comprises units which did not 
sell and if clients typically buy the least expensive ones 
the average price of offered dwellings is likely to grow. 
In Q 4 this happened both in Warsaw and in Wrocław. 
What is more, the pool of dwellings introduced to the 
market in the quarter was dominated by units in lower-
middle quality standard, which also gave the effect of 
higher average price of new supply.    
	 Poland’s	 most	 active	 agglomerations	 record	 sales	 of	
6 to 8 transactions per 1,000 inhabitants, i.e. a level un-
reachable to the capitals of other countries in the region, 
such as Prague, Budapest or Kiev, let alone cities which 
have still not managed to recover from the 2009 crisis. 
This relatively good sales, however, also had its price: 
in the face of the expanding offer and stable sales, the 
effort and costs of attracting and service of buyers are 
high considerable, while sales per average project does 
not grow. In addition, most projects completed in 2012 
commenced construction in 2009 and 2010 and were 
situated on land properties purchased during the 
boom period at elevated prices and with much more 
optimistic assumptions for future prices and sales pace 
of dwellings. Thus 2012 margins and sales results 
of companies are often unimpressive.  
Due to the expected macroeconomic situation, the year 
2013 will be challenging for developers implementing 

residential projects. The events in the primary residen-
tial market will largely depend on the following factors:
•	 impact	of	economic	slowdown	on	key	groups	of	buy-

ers, including their confidence, incomes, labor market 
situation and readiness to take out long-term loans; 

•	 banks’	mortgage	policy	;	
•	 impact	of	 legislative	 actions	 (closing	of	 the	Family’s	

Own home program and imprecise announcements 
regarding introduction of the home for the young 
(Mieszkanie	dla	Młodych)	program;	

•	 high	initial	level	of	supply,	including	completed	units;	
•	 banks’	readiness	to	offer	escrow	accounts	and	loans	to	

developers for financing construction and sales.
In the second quarter of 2013 we will begin to feel the 
effects	of	closing	of	the	Family’s	Own	Home	program.	
Most likely sales, understood both as the number 
of	 transactions	 (developer	 agreements)	 and	 the	 value	
of proceeds, will be poorer than in 2012. For some 
companies this might translate into liquidity problems. 
In	 the	 case	 of	 the	 Home	 for	 the	 Young	 (Mieszkanie	
dla Młodych) program, there is still no certainty 
as to what its final form and scale will be, while the 
first payments will appear no sooner than in early 2014. 
In this situation there is a risk that a portion of buyers 
will withhold their purchase decisions until the pro-
gram is actually introduced.
We should highlight that the program is to provide subsi-
dies	 to	buyers’	own	contribution	when	 taking	out	mort-
gage loans, which is generally a practical solution from the 
viewpoint of many young buyers. We may expect, howev-
er, that some banks will marginally slow their new loans in 
2013 to use the new pool of state financing in 2014 and to 
some extent improve the quality of their credit portfolio.
Consequently,	 2013	 will	 see	 increasing	 diversification	
of condition of individual development companies. 
Developers facing most serious problems might be 
forced to sell their stock at drastically reduced prices, 
whereas those who maintain good financial condition 
will be able to continue selling dwellings with accept-
able margins. also visible will be the process of market 
consolidation: the financially strongest entities will be 
taking over either whole firms or individual projects. 
Nevertheless, unless strongly negative factors occur in 
the market environment, the developer sector should 
successfully cope with the slowing economy. Unlike 
the road sector, residential construction is based on 
a rather stable demand from tens of thousands of 
households and, as long as the Polish economy contin-
ues	to	grow	(even	if	more	slowly	than	in	the	past	two	or	
three years), this demand should not be subject to any 
dramatic falls. If, however, according to some forecasts, 
the economic growth accelerates in late 2013, the home 
for the young program is introduced in January 2014 
and at the same time the interest rates drop to the low-
est level since beginning of the transformation period, 
then the year 2014 might bring significant improvement 
in the Polish residential market.
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Podkarpackie Region, contrary to com-
mon stereotype, doesn’t have to be as-
sociated only with agriculture. Modern 
industry, tourism, recreation and 
leisure are its strengths in the polish 
economy. Industry is dominated by lo-
cal pride – aviation. Another branches 
are represented of electrical engineer-
ing, chemistry and food industry.

Magnet for investors
An important factor contributing to the 
attractiveness of the region is the con-
centration of innovative companies, 
favorable conditions for investors and 
special designated areas. Podkarpackie 

Science and Technology Park AEROPOLIS 
is at present one of the most attrac-
tive investment areas in south–eastern 
Poland. AEROPOLIS consists of three 
zones: S1, S2 and S1-3. Zone S2 is fully 
occupied with operating companies. 
Entrepreneurs can still take advantage 
of completely equipped plots within the 
zones S1 and S1-3.

27 companies have already started the 
implementation of their investments on 
the premises of AEROPOLIS. They had 
obtained permission from AEROPOLIS 
board and finalized tendering process in 
the Special Economic Zone EURO-PARK 

Mielec. There are world’s leading 
brands such as: MTU Aero Engines, Borg 
Warner Turbo Systems, D.A. GLASS, UTC 
AEROSPACE SYSTEMS.

Zone S1-3 is the area of 48 ha located 
in Jasionka and Rudna Mala, next to 
the „Rzeszów-Jasionka” International 
Airport and the existing Zone S1. The 
area is entirely incorporated into Special 
Economic Zone EURO-PARK Mielec. The 
S1-3 zone has been equipped with the 
following infrastructure: internal road, 
electrical grid, gas, water supply, sewage 
system and drainage. Well-developed 
sites are waiting for investors.

Contact us:

centration of innovative companies, 
favorable conditions for investors and 
special designated areas. Podkarpackie 

obtained permission from AEROPOLIS 
board and finalized tendering process in 
the Special Economic Zone EURO-PARK 

electrical grid, gas, water supply, sewage 
system and drainage. Well-developed 
sites are waiting for investors.
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RYNEK NIERUCHOMOŚCI 
w 2012 roku
Rynek nieruchomości w 2012 roku wykazał dużą ak-
tywność zarówno w zakresie inwestycji komercyjnych, 
jak i rynku mieszkaniowego. 

Polska w 2012 roku postrzegana była przez zagranicz-
nych inwestorów jako stabilny rynek. Stąd w sektorze 
nieruchomości komercyjnych odnotowano duży ruch, 
zwłaszcza w drugiej połowie roku. Duży, międzynarodo-
wy kapitał inwestował przede wszystkim w nowoczesne 
powierzchnie biurowe – wiele warszawskich biurowców, 
zarówno funkcjonujących od lat, jak i nowo oddanych 
do użytku, zmieniło właściciela. Transakcje dotyczyły 
również nowoczesnych budynków biurowych w innych 
największych miastach Polski, jednak w zdecydowanie 
mniejszym zakresie niż na rynku stołecznym. 

Spory ruch panował także w sektorze terenów komer-
cyjnych, zwłaszcza, że ceny tych nieruchomości spadły 
znacznie w ostatnich latach, o 45 – 60%, i osiągnęły po-
ziom najniższy od 5 lat. Poszukiwano przede wszystkim 
korzystnie zlokalizowanych działek w dużych miastach 
pod biurowce i hotele. Natomiast deweloperzy po-
wierzchni handlowych inwestowali głównie w tereny 
pod centra handlowe w mniejszych miastach od 200 
tysięcy mieszkańców. 

Inwestorzy dysponujący mniejszym kapitałem niż mię-
dzynarodowe koncerny poszukiwali do kupna lokali 
biurowych i handlowych w dobrych lokalizacjach, tzn. 
w centrach miast, przy głównych ulicach. Tu jednak 
popyt od lat przewyższa podaż, ponieważ nieruchomo-
ści tego typu, właściwie zarządzane, są dochodowymi 
inwestycjami i nieczęsto zmieniają właścicieli. Tym 
bardziej, że uważane są za stabilne i bezpieczniejsze od 
lokat bankowych i giełdy.

Nowym zjawiskiem w 2012 roku okazało się zwiększo-
ne inwestowanie w tereny rolne niskiej jakości z prze-
znaczeniem pod uprawy związane z OZE, czyli odna-
wialnymi źródłami energii. Przedmiotem transakcji 
były działki o powierzchni 0,3 – 6 ha pod uprawy roślin 
energetycznych oraz pod lokalizację obiektów i instala-
cji do wytwarzania „zielonej energii”. 

Natomiast dla sektora nieruchomości mieszkaniowych, 
rok 2012 był kolejnym rokiem kupującego ze względu na 
dużą nadpodaż mieszkań wystawionych do sprzedaży. 

Według badań WGN, w grudniu 2012 stosunek podaży 
do popytu zarówno mieszkań z rynku pierwotnego, jak 
i wtórnego, w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, 
wynosił średnio 19 do 1. Powyższa sytuacja na rynku 
mieszkaniowym utrzymuje się już trzeci rok, ale po 
raz pierwszy w takich proporcjach. Przyczyny takiego 
stanu rzeczy mają swoje źródło w dwóch ważnych wy-
darzeniach mijającego roku – wejściu w życie ustawy 
deweloperskiej oraz wprowadzeniu bankowej rekomen-
dacji S III. Pierwsze przyczyniło się do wysypu nowych 
inwestycji mieszkaniowych i w konsekwencji do silnej 
podaży nowych lokali, pozostających głównie w trak-

cie realizacji; drugie do przyhamowania popytu przez 
ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych. 

Według szacunków WGN na rynku mieszkaniowym 
w Polsce aktualnie brakuje około 700 tys. mieszkań 
(10 lat temu wg ówczesnego Urzędu Mieszkalnictwa 
i Rozwoju Miast brakowało 1 mln). Trudno jest jed-
nak oszacować dokładną liczbę brakujących mieszkań, 
gdyż np. liczbę bezdomnych w Polsce szacuje się na 
ponad 30 tys., a w tej grupie odsetek osób, które stać 
na kupno własnego lokalu jest bardzo niski; natomiast 
według danych GUS na koniec roku 2011 poza granica-
mi Polski przebywało czasowo ok. 2,06 mln obywateli 
polskich – tu z kolei można założyć, że znaczny odse-
tek powracających będą to przyszli nabywcy mieszkań. 
Według Eurostatu, w Polsce ponad 40% młodych ludzi 
w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami.

W grudniu 2012, wg szacunków WGN, w Polsce wy-
stawionych było do sprzedaży około 170 tys. mieszkań 

Leszek Michniak
prezes WGN Nieruchomości

rok 2012 - podsumowanie
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The Polish real esTaTe 
markeT in 2012 - the summary 

The real estate market in 2012 was on the go both wi-
thin the scope of commercial investments and the ho-
using market. 

in 2012,  Poland was seen as the stable market by the fo-
reign investors thus the good move has been noticed in 
the sector of commercial property market, especially in 
the second half of the year. Great international capital 
was mostly invested in modern office spaces- the pro-
prietorship of a great many office buildings in Warsaw 
changed, and that applied both to those office buildings 
which had been available in the market for many years 
and to those which were only recently made available. 
similar transactions were also noted in other regional 
cities in Poland; however, it was in Warsaw where the 
trend was the most significant.

There was also the good interest in the sector of com-
mercial grounds, especially because the prices of these 
properties were less about 45-60 %, and have touched 
the lowest price from 5 years. in the first place, the inve-
stors interested in building blocks of offices and hotels 
were searching mainly for big plots located beneficially 
in big cities. however the developers of commercial are-
as were investing mainly in grounds to build shopping 
centers in smaller cities with 200 thousand inhabitants 
or more. 

in 2012 there appeared the phenomenon of investing 
in agricultural low-quality areas, that were appropria-
ted for renewable energy crops. The subjects of trans-
actions were the plots of 0,3 - 6 ha under the plough of 
energy plants and also the location of object and instal-
lation to produce „the green energy”.

however, for the sector of housing market, 2012 year was 
the next time of buyer, as the strong oversupply of the 
offer of f lats for selling. according to the data of WGN,  
in December 2012 the level of supply and demand, both 
f lats from the primary market and secondary in the  
cities with over 200 thousand inhabitants, was about 19 to 
1. By the data of WGN, there are about 700 thousand 
f lats short on the housing market in Poland (by office 
of housing and Urban Development it was 1 million 
less 10 years ago). according to the data of WGN, in 
December 2012, there were about 170 thousand of f lats 
and apartments, both from primary and secondary 
market, and about 45% under the construction, to sell 
in Poland. however, the number of buyers was estima-
ted on about 9,5-10 thousand.

The strong oversupply forced the apartments’ prices 
fall, both these from primary and secondary market. 
according to the data of WGN, within the space of 2012 
the price of one square meter of the basic standard f lat 
went down about 13,5 %, and apartments until 24%; the 
biggest price decline was noticed in the fourth quarter 
of 2012 year. The transactional prices were lower about 
9,2% than price offered. radically, in comparison with 
the last year, the purchase financing has changed - as 
many as 42% of purchasers paid by cash, the others took 
the complementary credits. it is estimated, that in 2013 
it will be the next price revision on the level of minus  

4 to 5%. as far as it can be judged, the bank sector and its 
offer of the credits on mortgage, as well as the number 
of Polish people going back from the work in foreign 
countries, and the situation on the Polish labour mar-
ket will have the biggest but indirect effect on the level  
of the prices in 2013.

Leszek Michniak
President of WGN Real Estate

i apartamentów zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego, z czego około 45% pozostawało w fazie budowy; na-
tomiast liczbę kupujących szacuje się na około 9,5 – 10  tys.
silna nadpodaż wymusiła spadki cen mieszkań, za-
równo z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Z da-
nych WGN wynika, że na przestrzeni 2012 roku na 
obu rynkach cena metra kwadratowego mieszkań  
w podstawowym standardzie spadła średnio o 13,5%,  
a apartamentów aż o 24%; największy spadek odno-
towano zwłaszcza w iV kwartale 2012 roku. Ceny 
transakcyjne były niższe od cen ofertowych średnio 

o 9,2%. radykalnie, w porównaniu z poprzednim 
rokiem, zmieniło się finansowanie zakupu – aż 42% 
kupujących płaciło gotówką, pozostali korzystali 
z kredytów uzupełniających. szacuje się, że w 2013 
roku nastąpi kolejna korekta cen na poziomie minus 

4 - 5%. można przypuszczać, że największy, chociaż 
pośredni, wpływ na poziom cen w 2013 roku będzie 
miał sektor bankowy i jego oferta kredytów hipotecz-
nych, jak i skala powrotu Polaków z zagranicznych 
wojaży zarobkowych, a także sytuacja na polskim 
rynku pracy.

year 2012 - summary
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RYNEK FINANSOWY
-jaki był w 2012 i co dalej?
W 2012 roku banki pozostały wierne swoim wcześniej-
szym zapowiedziom i skupiły swoje działania głównie 
na segmencie kredytów konsumpcyjnych, pozosta-
wiając hipoteki na dalszym planie. Z kolei potencjalni 
nabywcy nieruchomości, którzy zamierzali sfinanso-
wać zakup kredytem hipotecznym w wielu przypad-
kach wstrzymywali swoje plany, licząc na dalszy spa-
dek cen nieruchomości. Dodatkowym czynnikiem 
zniechęcającym potencjalnych kredytobiorców do 
zaciągania długoterminowych zobowiązań była utrzy-
mująca się od wielu miesięcy w gospodarcze niepew-
ność i brak stabilności. 
Pomimo tego, że w 2012r. Komisja Nadzoru Finansowego, 
w odróżnieniu do poprzednich lat, nie wprowadziła 
kolejnych rekomendacji skutkujących zaostrzeniem 
polityki kredytowej banków, to efekty wcześniejszych 
jej zaleceń kierowanych do sektora bankowego były 
w ostatnich miesiącach nadal odczuwalne. Z jednej 
strony wpłynęły one bowiem bezpośrednio na ob-
niżenie zdolności kredytowej potencjalnych kredy-
tobiorców, z drugiej natomiast skłoniły banki do ob-
niżenia akceptowanego poziomu ryzyka. Ostatnie 
z ograniczeń, wprowadzone na początku ubiegłego 
roku, nałożyło na banki obowiązek badania zdol-
ności kredytowej potencjalnych kredytobiorców 
w perspektywie maksymalnie 25 lat. Dodatkowo, jeżeli 
okres spłaty kredytu hipotecznego częściowo pokry-
wać będzie się z wiekiem emerytalnym kredytobiorcy, 
bank został zobowiązany do uwzględnienia prawdo-
podobnego spadku dochodów klienta w tym okresie. 
W najbliższych miesiącach można jednak spodziewać 
się istotnych zmian w tym zakresie. Komisja Nadzoru 
Finansowego zapowiedziała na 2013 r. zwolnienie ban-
ków z obowiązku przestrzegania narzuconych wcze-
śniej rekomendacji, a w szczególności z konieczności 
stosowania się do wskaźników określających maksymalny 
dopuszczalny stosunek obciążeń kredytowych do do-
chodów kredytobiorców. Banki będą teraz same okre-
ślały dopuszczalne poziomy zadłużeń swoich klien-
tów. Pozwala to przypuszczać, że nastąpi liberalizacja 
polityki kredytowej, co powinno skutkować większą 
dostępnością kredytów. Jak do tej pory nie zostały jed-
nak wprowadzone regulacje, mające na celu uwolnienie 
banków z obowiązku stosowania się do zaleceń KNF.
Wraz z początkiem 2012 roku kredyty hipoteczne udzie-
lane w EUR w znacznym stopniu podzieliły los kredytów 

w szwajcarskiej walucie, które zniknęły w rynku kilka 
miesięcy wcześniej. Co prawda kredyty w EUR cały 
czas są dostępne w kilku bankach, ale w praktyce jest 
to bardzo utrudnione lub po prostu nieopłacalne. 
Cześć banków wprowadziła stosunkowo wysokie 
progi dochodowe dla klientów ubiegających się o kre-
dyt walutowy lub podniosła marże do poziomu, przy 
którym podjęcie ryzyka kursowego staje się dla wielu 
potencjalnych kredytobiorców zbyt dużym wyzwa-
niem. Zainteresowanie klientów musiało tym samym 
przesunąć się w kierunku kredytów w PLN, których 
marże w ostatnim czasie ustabilizowały się na stosun-
kowo niskim poziomie. Alternatywą dla tradycyjnego 
kredytu złotówkowego pozostawał w 2012 roku w dal-
szym ciągu kredyt preferencyjny udzielany w ramach 
rządowego programu Rodzina na Swoim, który pomi-
mo wprowadzonych wcześniej podmiotowych i przed-
miotowych ograniczeń cieszył się nadal stosunkowo 
dużym zainteresowaniem. Szczególnie wśród osób fi-
nansujących w ten sposób budowę lub dokończenie bu-
dowy domu, ponieważ przy takiej inwestycji najłatwiej 
było utrzymać dopuszczalny poziom cen. 
Wraz z końcem 2012 roku z banków zniknęły oferty kre-
dytów z dopłatą rządową w ramach programu Rodzina 
na Swoim. Potencjalni kredytobiorcy, którzy planują 
zakup nieruchomości w najbliższym czasie nie pozo-
staną jednak bez pomocy ze strony państwa. Jednak 
następca RnS, program Mieszkanie dla Młodych, 
w ramach którego kredytobiorcy będą mogli otrzymać 
wsparcie nawet do 20% ceny nowego mieszkania, wejdzie 
w życie dopiero na początku 2014 roku. 
Wszystko wskazuje na to, że w 2013 roku powinno być 
znacznie łatwiej o kredyt. Po pierwsze, wpłynie na to 
poluzowanie polityki kredytowej w skutek zniesienia 
zaleceń narzuconych przez K NF. Po drugie, postę-
pujący od kilku miesięcy spadek stóp procentowych,  
przekłada się bezpośrednio na niższe oprocento-
wanie kredytów, a tym samym tańsze raty nowych 
kredytów. Z drugiej jednak strony w gospodarce na-
dal utrzymuje się stosunkowo wysoka niepewność. 
Niepewność i brak stabilizacji finansowej skutecznie 
zniechęcają potencjalnych kredytobiorców do zacią-
gania długoterminowych zobowiązań, jakimi są kre-
dyty mieszkaniowe. Jeżeli poziom niepewności nie 
spadnie, trudno oczekiwać znaczącego ożywienia na 
rynku kredytów mieszkaniowych. 

Tomasz Muzyka   
Credit House Polska 

Tomasz Muzyka   Tomasz Muzyka   
Credit House Polska 
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Do takich wniosków skłaniają ostatnie zmiany w sek-
torze bankowym, zapowiadające korzystne obniżki 
oprocentowania kredytów hipotecznych i liberalizacja 
zasad ich przyznawania, czego następstwem będzie 
długo wyczekiwane odblokowanie popytu. 

Rada Polityki Pieniężnej od listopada 2012 już cztero-
krotnie obniżyła wysokość stóp procentowych NBP.  
W lutym główna stopa referencyjna wynosiła 3,75%,  
a zapowiadane są dalsze spadki. Dzięki temu kredy-
tobiorcy zyskują niższe miesięczne raty spłaty, jak też 
wrasta ich zdolność kredytowa.  

Kolejną dobrą wiadomością jest propozycja Komisji 
Nadzoru Finansowego złagodzenia tzw. rekomendacji 
S. Bank nie będzie już zobowiązany do przyjmowania 
maksymalnej wysokości raty spłaty kredytu jako 50  

– 65% miesięcznego dochodu netto klienta, tylko po-
ziom ten wyliczy indywidualnie. Wydłuży się też z 25 do  
30 lat obliczeniowy okres spłaty kredytu. 

W bieżącym roku jeszcze nie ma co liczyć na możliwość 
wsparcia nowym programem rządowym Mieszkanie 
dla Młodych, ale w 2014 prawdopodobnie będzie on 
nowym źródłem wzrostu popytu, bo kupujący nauczy-
li się już korzystać z takich form pomocy. Tym bardziej, 
że założenia programu wydają się korzystne – oferowane 

już na wstępie dofinansowanie w wysokości 10% lub 15% 
ceny mieszkania pozwoli na zaciągnięcie niższego kre-
dytu albo pokrycie 10-procentowego wkładu własnego, 
który ma być wymagany przez banki.   

Przy obecnej znacznej nadpodaży mieszkań na rynku, 
łatwiejszym finansowaniu zakupu i ogromnym zapo-
trzebowaniu Polaków na własne M, rynek mieszkanio-
wy ożywi się, tak jak miało to już miejsce w przeszłości. 
Konsekwencją będzie, z jednej strony – większa liczba 
sfinalizowanych transakcji oraz krótszy czas sprze-
daży nieruchomości, a z drugiej – malejąca pula ofert, 
mniejsza elastyczność sprzedających w negocjacjach 
i w końcu usztywnienie lub nawet wzrost cen. Warto 
więc wykorzystać obecną sytuację na realizację planów 
mieszkaniowych, tym bardziej, że aktualny poziom cen 
jest porównywalny do tego z lat 2006 – 2007. 

Warszawa  - 7590
Kraków  - 6480
Wrocław  - 5360
Gdańsk  - 5210
Poznań  - 5190
Katowice  - 4440
Łódź  - 3790

Małgorzata Battek 

2013   ostatnim rokiem 
taniejących mieszkań

Wygląda na to, że ceny mieszkań osiągnęły swój najniższy od sześciu  
lat pułap. W ciągu 2013 roku prawdopodobne jest odwrócenie trendu  
– zahamowanie spadku cen w wyniku wzrostu popytu i malejącej podaży. 
Bieżący rok powinien być więc czasem mobilizacji wahających się wcześniej 
klientów poszukujących mieszkania. 

Średnie ceny transakcyjne mieszkań 2-pokojowych, 
rynek wtórny, w zł/mkw., styczeń/luty 2013, (źródło: WGN)

rok 2013 - prognoza
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These conclusions draws after the last changes in bank 
sector, of which declaration is the favourable reduction 
of the mortgages’ interest rate and the liberalization of 
mortgages’ allowance, and at least unfreezing demand. 

The Monetary Policy Council has fourfold reduced 
the height of NBP’s interest rate from November 2012. 
In February the main reference rate was on the level 
of 3,75%, and the further downturn is announced. In 
that, the creditors gain lower monthly instalments, and 
theirs credit capacity increases. 

The offer of relaxation of so-called Recommendation 
S by the Commission of Financial Supervision is the 
next good news. Bank will not be obliged to count the 
maximal height rate as 50 - 65 % of monthly net inco-
me of the client, but this level will be counted indivi-
dually. The time of credit payment will be longer from 
25 to 30 years.

In the current year people cannot count on the possibi-
lity of support by the new program Young on its Own, 
however in 2014 it will probably be the new source of in-
crease in demand, because the purchasers have already 
learnt to use this form of assistance. All the more the 
program’s principles seems to be profitable - the offer of 

the last year of the f lats 
prices falling 

It seems that the flats prices have achieved their lowest price point 
from the last six years. During the 2013 year this trend will probably 
change - the inhibition of prices falling in case of increase in demand 
and decreasing supply. The current year will be the time of hesitant 
clients’ mobilization, the clients who look for the flat. 

Skalę nadpodaży pokazują między innymi dane firmy 
Reas – na rynku pierwotnym w sześciu największych 
miastach Polski w styczniu br. znajdowało się około  
15 tysięcy gotowych niesprzedanych mieszkań, a zasób 
ten będzie uzupełniany w ciągu roku, w miarę odda-
wania do użytku inwestycji, które są jeszcze w trakcie 
budowy. Natomiast nadpodaż na rynku wtórnym 
najlepiej obrazuje dysproporcja pomiędzy liczbą ofert 
kupna a sprzedaży mieszkań, która w styczniu utrzy-
mywała się na poziomie średnio 1:19, jak wynika z da-
nych WGN Nieruchomości. 

Natomiast najświeższe dane GUS pokazują, że 
liczba now ych mieszkań wprowadzanych w ko-
lejnych latach na rynek będzie się zmniejszać.  
W 2012 roku w ydano bowiem pozwolenia na budowę  

165 092 mieszkań, czyli o 10,3% mniej niż w 2011 roku, 
oraz rozpoczęto budowę 141 798 mieszkań, to jest  
o 12,6% mniej niż przed rokiem. Jest to zgodne z w y-
powiedziami deweloperów, którzy deklarują przy-
stopowanie now ych inwestycji na rzecz w yprzeda-
ży zapasów. 

Konkluzja rodzi się sama – póki jest w czym wybierać, 
a rynek jest przyjazny dla kupujących, korzystajmy  
z różnorodnych promocji oferowanych przez dewelo-
perów, wybierajmy z szerokiej oferty gotowych miesz-
kań z rynku wtórnego, zwróćmy uwagę na pojawiające 
się okazje, negocjujmy – ale rozsądnie! – ze sprzeda-
jącymi. I na pewno nie odkładajmy decyzji o zakupie 
mieszkania na później w oczekiwaniu na kolejne  
obniżki cen, bo możemy się przeliczyć.

year 2013 - forecast
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Unit value of 2-rooms flats, secondary market, PLN/sq.m., 
February 2013, (source: WGN)

financial backing of 10% or 15% of the f lat’s price will let 
to take a lower credit or defray the own financial contri-
bution that banks will require. 

As it was in the past, the property market will recover 
due to the current oversupply of f lats, easier purchase 
financing and enormous demand of Polish people 
on own f lat. Consequently, from one side there will 
be more signed and sealed contracts and the shorter 
time of selling properties, and from the other side- de-
scending bid, less sellers’ elasticity in negotiations and 
finally hardening of prices and even increase in prices. 
So it is worth to seize the opportunity and realize the 
purchasing plans, all the more, the present prices’ level 
is similar to that from 2006-2007. 

Warsaw  - 7590
Cracow  - 6480
Wrocław  - 5360
Gdańsk  - 5210
Poznań  - 5190
Katowice  - 4440
Łódź  - 3790

The scale of oversupply shows i.e. the data of Reas - in 
January this year there was the number of 15 thousand 
of f lats on sale on the primary market in the six biggest 
Polish cities, and this number will grow during the 
year, when the investments will be ready-made. Instead, 
oversupply on the primary market shows the dispro-
portions between number of offers to purchase and 
f lats on sale, which was on the level of 1:19 in January, 
according to the data of WGN Real Estate. 

Instead the latest GUS data shows that the number of 
new f lats on the market will be decreasing. In 2012 the 
building permit was given on 165,092 f lats so about 
10,3% less than in 2011 year, and the number of 141,798 
f lats were under construction, that is about 12,6% less 
than last year. It is in the line with developers’ com-
ments who declares new investment for the supply sale.

In the conclusion of the article - until there are lots to cho-
ose from, and the market is good for purchasers, we sho-
uld make use of varied promotional offers of developers, 
choose from the vide offer of prepared f lats on the secon-
dary market, notice some bargains and negotiate - but act 
smart!- with sellers. And for certain we should not put the 
decision of f lat’s purchasing away in anticipation of the 
next reduction in prices, because we can miscalculate. 

Obiekt o łącznej powierzchni  1691,28 m2, składa się z 
dwóch budynków:
1. Pięciokondygnacyjny, murowany budynek o po-

wierzchni 1305,32 m2, w bardzo dobrym standar-
dzie, składający się z 32 pokoi, w tym: - jedno-
osobowe - 8 - dwuosobowe - 17 - trzyosobowe - 6 
- czteroosobowe – 1. Obiekt posiada w pełni wypo-
sażoną kuchnię, dodatkowo bar, sala do ping pon-
ga, sauna, salka konferencyjna, widokowe tarasy. 

2. Nowa, czterokondygnacyjna chatka z bali drewnia-
nych o powierzchni użytkowej 385,96 m2, składają-
ca się z 10 pokoi, w tym: 8 pokoi dwuosobowych i 
2 pokoje czteroosobowe. Budynek w bardzo wyso-
kim standardzie, wykończony w drewnie. 

Kompleks położony na pięknej, dużej, w pełni ogro-
dzonej działce o powierzchni 4.754 m2. Działka bardzo 
ładnie zagospodarowana, z podjazdami, wybrukowa-
nym parkingiem, obsadzona roślinami ozdobnymi 
i drzewami. Na działce znajduje się kort tenisowy 
i grilownia. Nieruchomość znajduje się w wyjątko-
wo urokliwej, widokowej lokalizacji, nad potokiem 
Zakopianka, u podnóża gór, z widokiem na panora-
mę Tatr. Pensjonat dochodowy (udokumentowanie 
do wglądu dla zainteresowanych), przygotowany do 
obsługi grup zorganizowanych i klientów indywidu-
alnych. 

Profit-making, two-star guesthouse in great location 
in Poronin. The object of total area of 
1691,28 sq m, consists of two buildings:
1. 5-floors, brick-build building of 1305,32 sq m, in 

very good standard, with 32 rooms: 8 single rooms, 
17 double rooms, 6 rooms for three and room for 
four. Kitchen fully equipped, bar, the ping-pong 
room, sauna, conference room, and observation 
terraces. 

2. New 4-floors log cabin with 10 rooms: 8 double ro-
oms and 2 rooms for four with usable floor area of 
385,96 sq m. Very high standard. 

Complex is located on the beautiful, big, walled plot 
of 4754 sq m, well developed, with drives, paved par-
king, surrounding with ornamental and trees. On the 
plot- tennis court and grill. The property in really 
charming, picture location, close to the Zakopianka 
cascade, at the foot of the mountains, with the Tatra 
Mountains view. Profit-making guesthouse (docu-
ments for the interested Clients), prepared to servi-
ce of organized groups or individual clients. 
 

ZAKOPANE - PORONIN
Dochodowy, dwugwiazdkowy pensjonat w świetnej lokalizacji w Poroninie 

Kontakt/Contact: Danuta Sławińska, 601 591 884
WGN Real Estate Kraków, ul. Królewska 2 Street, tel./fax 12 634 51 09, 601 591 884, 697 097 878

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!  PROWIZJĘ POŚREDNIKA POKRYWA STRONA SPRZEDAJĄCA!

SOLUS AGREEMENT!
THE COMMISSION COVERED BY THE SELLER.
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Profit-making, two-star guesthouse in great location Profit-making, two-star guesthouse in great location 

1. 5-floors, brick-build building of 1305,32 sq m, in 
very good standard, with 32 rooms: 8 single rooms, 

great price!
2 900 000 PLN
super cena

great price!

great price!

great 2 900 000 PLN
super cena



Capital Group DL Invest Group as a private equity fund bases its activity on investment projects related 
to the commercial real estate market. The primary investment objective under the DL Invest Group is to 
achieve above average rates of return on invested capital by using projects optimizations (in particular 
by engaging in an early stage of the project), using the specificity of the region and based on the experi-
ence and the structure of the capital group consisting of companies investing and providing services to 
the investment process. The investment activities of the group guarantee the highest quality and safety 
of any investment carried out in the framework of a long-term investment strategy based on a diversified 
portfolio and steady increase in the value of assets covering more than 2,000,000 m2 of real estate, which 
are subject to continuous development in order to increase the quality and value of individual projects.

• 900 000 m2 area,
• Masterplan allows the construction of the warehouse and 

manufacturing facilities with an area of 700 000 GLA in total,
• The biggest logistic center in the region,
• Investment Park Psary has a direct access through colli-

sion-free entry and exit from one of the most important 
expressway in Poland - DK86 Katowice - Warsaw,

• First phase of the project envisages the construction of 
warehouse and manufacturing facility on a plot with an 
area of 70 000 m2

• The next stages of investment will be development of the 
rest of 900 000 m2 area

APISS CENTER 
POINT
• Apiss Center Point 

is a new exclusive 
service and office 
building that offers 
approximately 3000 
GLA of space for rent.

• Commercial part of 
the building is func-
tionally independent 
from the office part.

Gallery Rydułtowy
• 22 000 m area
• 6 900 GLA
• Well known international tenants: Rossmann, Deichmann, 

Jysk, Takko, Pepco, KIK, Statoil etc.
• One of the most popular food anchor - KAUFLAND
• Impact range within 15 minutes of driving - 76 000 people

GALLERY RUDA ŚLĄSKA
• 13 217 m area     • 3 000 GLA
• Well known international tenants: Rossmann, Deichmann, 

KIK, Statoil etc.
• One of the most popular food anchor - „BIEDRONKA”
• Impact range within 15 minutes of driving - 160 000 people.

DL Invest Park Dąbrowa Górnicza
Small Business Units
• 28 815 m2 plot area
• The property will become a complex of warehouse-office facili-

ties in type of Small Busines Units (SBU), designated for lease.
• Logistic Center Dąbrowa Górnicza is located at 

Koksownicza 10 street, Łosień - Dąbrowa Górnicza, at one 
of the biggest industrial center in Poland.

TOUR DE L’OR
• Tour De L’or is a 

service and office 
building that offers 
exclusive office space 
for rent.

• Located in the center 
of the city.

• Presented office 
building provides 
functionality and 
comfort of rented 
space.

Galeria Knurów
• 30 000 m2 plot area
• 10 000 GLA
• Well known international chain tenants
• One of the most popular food anchor – 3 000 GLA
• Impact range within 15 minutes of driving

- 130 400 inhabitants

www.dlinvest.pl     www.dlinvest.com   e-mail: biuro@dlinvest.pl   tel./fax +48 32 253 00 95CONTACTCONTACT

Completed investments:Completed investments:

Retail ParkRetail ParkLogistic Center

Retail Park

Dl Invest Park Psary/Czeladź, Logistic Center

Office Center Office Center

WE  WOULD  LIKE  TO  INVITE  TO  COOPERATION  WITHIN  OUR  INVESTMENTS  IN  COMMERCIAL  PROJECTS
FROM  THE  SEGMENT  OF:  OFFICE  CENTERS,  RETAIL  PARKS,  LOGISTIC  AND  MANUFACTURING  CENTERS.

LOCATION
• The property is located in the Silesia province, in Psary 
/ Czeladź, directly by the expressway Katowice - Warsaw 
DK86, at the intersection Psary - Sarnow. The property has 
four direct exits from the Katowice - Warsaw route, includ-
ing currently under construction collision-free junction on 
the route Dk86.
• Property is located:
- 10 minutes from the Airport Pyrzowice - Katowice with 
easy access,

- 5 minutes from the center of Katowice,
- 2 minutes from Shopping Center Czeladź M1, Logistics 
Center Panattoni. In the immediate vicinity of the collision-
free junction (under construction) Gliwice - Pyrzowice - 
Częstochowa - Warsaw S1 and junction Kraków - Katowice 
- Warszawa - Gliwice.
• Real estate area:
Property with a total area of 900 000 m2. Minimum plot size 
– 10 000 m2, with the possibility of adjusting to individual 
Investors’ needs.
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CO PRZYNIESIE ROK 2013 
dla rynku nieruchomości komercyjnych 

WHAT WILL 2013 BRING  
prognosis for the commercial real estate market in Poland  

Według przewidywań Colliers, na rynku powierzchni 
biurowych aktywność najemców pozostanie na podob-
nym poziomie co w roku ubiegłym, tzn. 900 tys. mkw. 
Zwiększy się znacznie, bo aż o 40%, podaż powierzchni 
biurowych zarówno w Warszawie, jak i miastach re-
gionalnych. W związku z tym możemy być świadkami 
rosnącej ilości wolnej powierzchni, co w konsekwencji, 
może przełożyć się na spadek stawek czynszów.
Na rynku powierzchni magazynowych w dalszym 
ciągu zainteresowaniem będą się cieszyć powierzch-
nie na Śląsku, we Wrocławiu, w Warszawie i Poznaniu. 
Najbardziej popularne będą umowy typu pre-let oraz 
BTS. Nie przewidujemy natomiast inwestycji o charak-
terze spekulacyjnym. Współczynnik powierzchni nie-
wynajętej będzie się obniżał. Stawki czynszów pozosta-
ną na podobnym poziomie co w 2012 roku. Niewielki 
wzrost zaobserwujemy w regionach, gdzie współczyn-
nik powierzchni niewynajętej utrzymuje się na pozio-
mie poniżej 10%.
Rynek powierzchni handlowych w Polsce jest już nasy-
cony. Obecnie w budowie znajduje się ok. 750 tys. mkw. 

powierzchni, a według prognoz w 2013 roku przybę-
dzie jej ok. 550 tys. mkw. Współczynnik pustostanów 
w głównych polskich aglomeracjach utrzymuje się na 
poziomie poniżej 5%. Najmniej dostępnej powierzchni 
znajduje się w Szczecinie i w Warszawie. Rynek polski 
jest nadal interesujący dla marek międzynarodowych. 
W 2013 roku do Polski wejdzie kultowa amerykańska 
firma Abercrombie&Fitch. 
Całkiem dobrze zapowiada się również rynek inwe-
stycji. Spodziewamy się, że w 2013 roku polskie nieru-
chomości komercyjne najlepszej jakości będą cieszyć 
się niezmiennym zainteresowaniem zarówno inwe-
storów instytucjonalnych, jak i banków finansujących. 
Większy problem będą miały nieruchomości gorszej 
jakości, ze względu na ich niską płynność, wobec ni-
skiego zainteresowania potencjalnych kupujących. Jest 
to w znacznej mierze warunkowane trudnością z pozy-
skaniem dłużnego finansowania oraz oczekiwaniami 
finansowymi sprzedających. Przewidujemy, że wolu-
men transakcji w 2013 roku osiągnie poziom zbliżony 
do ubiegłego roku, czyli ok. 2 – 2,5 mld EUR.

When it comes to the office sector we forecast that 
tenants activity will remain on a similar level as last 
year, namely 900,000 m2. The supply of modern office 
space will grow significantly by 40%, both in Warsaw 
and in regional cities. Hence, we can observe growing 
amount of vacant space which may result in decrease 
of rental rates. 

When it comes to industrial market, still the most at-
tractive for investors will be Silesia, Wroclaw, Warsaw 
and Poznan. Pre-let agreements and BTS warehouses 
will be the most popular. We do not expect any specula-
tive warehouse projects to appear in 2013. Vacancy rate 
will record downward trends. Rental rates will remain 
unchanged in comparison with last year. However, 
slight increase might be noted in regions where the va-
cancy rate is significantly lower than 10%.

Retail market in Poland is relatively saturated. It is a 
tenant market. 750,000 m2 is currently under construc-

tion and according to the prognosis 550,000 m2 of new 
space will be delivered to the market in 2013. Vacancy 
rate in main Polish agglomerations will remain below 
5%.  The lowest vacancy rate is recorded in Szczecin and 
Warsaw. Polish market is still attractive to international 
brands. Popular American company Abercrombie 
& Fitch will enter the Polish market this year. 

The forecasts for the investment market are favour-
able as well. We expect that commercial real estate 
of the best quality will still be the most attractive 
assets on the Polish market for both institutional cli-
ents and financing institutions. Year 2013 will be less 
fortunate for real estate of a worse quality due to its 
low liquidity and only slight interest among investors. 
It is closely connected with the difficulty in getting 
debt financing and meeting financial expectations of 
the vendors. We forecast that the transaction volume 
in 2013 will reach similar level as last year around 2.0 

– 2.5 billion Euro. 

Monika Rajska-Wolińska
Colliers Internatinal Polska

rok 2013 - prognoza



Opis nieruchomości 
Nieruchomość położona na działce nr 
293/1 obręb Południe przy ul. Wolności 22 
w Bielawie o pow. 0.1356 ha zabudowana 
trzykondygnacyjnym budynkiem pałacyku 
fabrykanckiego, na rzucie nieregularnym 
o bryle półzwartej. Ściana szczytowa od stro-
ny wschodniej spięta z budynkami sąsied-
niej działki od strony północnej i zachodniej 
obszar zabudowy poprzemysłowej  byłych 
zakładów BIELTEX. Dane budynku: pow. za-
budowy – 385 m2; pow. użytkowa – 768 m2; 
kubatura – 3.960 m2.
Budynek pałacyku wpisany do rejestru zabyt-
ków pod nr A/3705/1521/Wł. 
Nieruchomość posiada własną księgę wieczy-
stą Nr SW1D/00029262/5 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie.
Zgodnie z zapisem „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bielawa” obszar zbywanej  nie-
ruchomości oznaczony jest symbolem  - UC 
„obszar usług centrotwórczych”

Wartość nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi – 750.000,00 zł (netto) podatek vat 
zwolniony, w tym:

- wartość części objętej ochroną konserwa-
torską (pałacyk fabrykancki) – 705.000,00 zł

- wartość gruntu działki Nr 293/1 – 45.000,00 zł.
Kupującemu do wylicytowanej w przetargu 
ceny nieruchomości, w części objętej ochro-
ną konserwatorską, która stanowi 94 % ceny 
wywoławczej - przyznana będzie 20 % boni-
� kata.

Wymagana wpłata wadium w wysokości 
40.000 zł – płatne do dnia 22 marca 2013 
roku.

Warunki Przetargu
1. III Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Dzierżonio-
wie, Rynek 27, II piętro budynku sala 201 - 
w dniu 26 marca 2013 roku, o godz. 10.00

 I przetarg w dniu 27.07.2012 roku zakoń-
czył się wynikiem negatywnym, cena wy-
woławcza wynosiła 1.010.000 zł.

 II przetarg w dniu 23.11.2012 roku zakończył

się wynikiem negatywnym, cena wywo-
ławcza wynosiła 800.000 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
złożenie wadium, przelewem bankowym 
na konto Starostwa Powiatowego w Banku 
Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 
46 9527 0007 0026 0837 2000 0002.    

3. Przed przystąpieniem do przetargu oferent 
powinien zapoznać się ze stanem praw-
nym, stanem technicznym oraz warunkami 
zagospodarowania licytowanej nierucho-
mości.

4. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych 
i sądowych.

5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych 
przyczyn Sprzedający zastrzega się prawo 
do odwołania przetargu.

6. Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa 
Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 
38, p.12, tel. 74 832-36-65, lub na stronie in-
ternetowej urzędu www.pow.dzierzoniow.pl

Opis nieruchomości:
1. Przedmiot przetargu to lokal użytkowy 

nr 3 w budynku 23 w Dzierżoniowie przy  
ul. Świdnickiej 38, o pow. 1066 m2 dla któ-
rego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie pro-
wadzi księgę wieczystą SW1D/00029564/2. 
Z lokalem związany jest udział 14,17% 
w częściach wspólnych budynku oraz pra-
wie wieczystego użytkowania działki grun-
tu nr 55/2 o pow. 0,2830 ha,  dla której Sąd 
Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księ-
gę wieczystą SW1D/00026673/8.

2. Lokal usytuowany na I piętrze, wykorzysty-
wany pod działalność produkcyjną, składa 
się z 13 pomieszczeń w tym: z hali produk-
cyjnej o pow. 754 m2. Wejście do lokalu przez 
klatkę schodową. Budynek wyposażony 
we wszystkie media budowlane. Zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzenne-
go nieruchomość leży w obszarze oznaczo-
nym symbolem B3U – obszar rozwoju usług 
centrum śródmiejskiego. Z tytułu wieczyste-
go użytkowania działki gruntu opłata roczna 
według stawki 3 % w wysokości 413,60 zł 
(płatna do 31 marca każdego roku).

3. I przetarg na zbycie nieruchomości w dniu 
26.10.2012 roku - zakończył wynikiem ne-
gatywnym - cena 945.160,00.

II przetarg na zbycie nieruchomości w dniu 
11.01.2013 roku - zakończył wynikiem ne-
gatywnym - cena 600.000,00.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi: 600.000,00 zł (netto) podatek vat 
zwolniony.

5. III Przetarg odbędzie się w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy 
Rynek 27, II piętro, pokój 201 w dniu 26 
marca 2013 roku, o godzinie 11:00.

6. Wadium w wysokości 60.000 zł wnieść 
przelewem na rachunek Starostwa Powia-
towego w Banku Spółdzielczym w  Dzier-
żoniowie nr konta 46 9527 0007 0026 0837 
2000 0002 - najpóźniej do dnia 22 marca 
2013 roku.

Warunki przetargu:
1. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie 

zaliczone przez sprzedającego na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłaco-
ne przez pozostałych uczestników przetargu 
zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu. 

2. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych 
i notarialnych.

3. Przed przystąpieniem do przetargu oferent 
powinien zapoznać się z nieruchomością, 

oraz dokumentacją geodezyjną.
4.  W przypadku uchylenia się oferenta, który 

wygrał przetarg od zawarcia umowy nota-
rialnej, wadium przepada na rzecz Sprzeda-
jącego.

5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych 
przyczyn sprzedający zastrzega się prawo do 
odwołania przetargu.

6.  Informacji na temat przetargu udziela Wy-
dział Geodezji Katastru i Nieruchomości 
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. 
Świdnicka 38, p.12, tel. 74 832-36-65, lub na 
stronie internetowej urzędu 

 

www.pow.dzierzoniow.pl

ZARZĄD POWIATU 
DZIERŻONIOWSKIEGO
ogłasza III przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej 
położonej w Bielawie przy 
ul. Wolności 22

STAROSTA POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa

położonej w budynku przy ul. Świdnickiej 38/23 w Dzierżoniowie
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ConstruCtion 
market in seleCted 
Cee Countries  

ToTal consTrucTion ouTpuT
Between 2011 and 2016, increased construction output 
will be observed in all the countries with the excep-
tion of Poland. the highest cumulative increases for 
analysed period will be noted in romania and Bulgaria: 
50% and 40%, respectively. the cumulative growth in 
the other countries will range between 2.5% in Hungary 
to slightly higher than 10% in Czech republic. despite 
a robust recovery, Poland’s construction output in 2016 
will be at best slightly lower than was seen in 2011.

average wage in consTrucTion
in 2011-2016, Poland is expected to see the weakest 
wage growth out of all the considered countries (only 
7% cumulative growth) due to the expected recession 
in the construction sector. the recession will decrease 
the non-fixed element of wages in this sector. on the 
other hand, Bulgaria is expected to experience the fast-
est regional growth – greater than 37% cumulatively 

– due not only to the sector’s expected expansion, but 
also because Bulgaria will demonstrate the highest 
wage growth among any economy in the region due to 
strong mismatches on its labour market. also the falling  
labour supply will contribute to the increases in wages.

employmenT in The consTrucTion secTor
in 2016, employment in the sector for all the countries 
will be lower than was seen in 2011. a steep cumulative 
decline, reaching -7.5%, is expected in Poland due to  
a projected recession in this sector. the rate of recovery 
in other countries will be insufficient to keep employ-
ment at the same levels observed in 2012. a surprising 
fall in employment is expected to occur in romania 
and Bulgaria as a result of two factors: a rapid growth 
of prices in construction (which will make real growth 
in the sector weaker) as well as the fastest growth of la-
bour productivity across the region in this sector.

 conclusions
one could argue that when looking at the construction 
market in the selected Cee countries it would be best 
to divide those states into three groups. as romania 
and Bulgaria will have the highest growth rates, they 

will comprise the first group. this is because these 
two countries have just begun to benefit from the large 
number of public investments co-financed by eu funds. 
the second group will be made up of countries demon-
strating slower recoveries and higher risks, i.e., Czech 
republic, slovakia and Hungary. the third group 
consists of one country, Poland, because of its notable 
recession. nevertheless, even in this country recovery 
and growth are expected in 2014 due to, among other 
reasons, huge increases in public investment resulting 
from a renewed f low of eu funds. Hence in 2016 Poland 
will be the only country beside romania, that will have 
construction output higher than was seen prior to the 
2008-2009 economic crisis.

All the forecasts are given in nominal terms and 
their real values differ slightly due to price changes 
in construction output.

forecasts for the 2016 

PMR is a market research and consulting company active within 
over 25 countries of Central and Eastern Europe. We specialise in 
construction, retail, pharmaceuticals, healthcare, IT and telecom-
munications. 
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PROGNOZY dla SEKTO�  
BUDOWLANEGO  

CAŁKOWITA PRODUKCJA BUDOWLANA

Prognozy PMR wskazują, że w latach 2011-2016 wzrost 
wartości produkcji budowlanej będzie obserwowany 
we wszystkich analizowanych krajach 
z wyjątkiem Polski. Najwyższe skumu-
lowane wzrosty w tym okresie zostaną 
zanotowane w Rumunii i Bułgarii – od-
powiednio 50% i 40%. W pozostałych 
krajach skumulowany wzrost będzie 
się wahał pomiędzy 2,5% na Węgrzech, 
a nieco ponad 10% w Czechach. Pomimo 
znacznego ożywienia sektora w Polsce, 
produkcja budowlana w 2016 roku w naj-
lepszym wypadku zbliży się do poziomu 
notowanego w 2011, jednak go nie prze-
kroczy.

ŚREDNI POZIOM WYNAGRODZEŃ 
W SEKTORZE BUDOWLANYM

Według ekspertów PMR, w latach 2011-
2016 najniższy wzrost wynagrodzeń 
w branży budowlanej, wśród badanych 
krajów, spodziewany jest w Polsce. 
Wyniesie on łącznie zaledwie 7% i będzie efektem 
przewidywanej recesji w sektorze, która obniży zmien-
ne składniki wynagrodzeń w budownictwie. Krajem, 
który z kolei zanotuje największy wzrost wynagrodzeń 
w branży budowlanej (ponad 37%) będzie Bułgaria. 
Wpływ na tak wysoki wynik tego państwa będą mieć 
prognozowana ekspansja przemysłu budowlanego 
oraz najwyższy wzrost płac w regionie, wynikający 
z dużego niedopasowania rynku pracy w Bułgarii. 
Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost płac 
w bułgarskiej branży budowlanej będzie malejąca po-
daż pracy.

 ZATRUDNIENIE W SEKTORZE BUDOWLANYM
Analitycy PMR przewidują, iż w 2016 roku zatrudnie-
nie w budownictwie we wszystkich badanych krajach 
będzie niższe niż w 2011. Ostry skumulowany spadek, 
sięgający 7,5%, spodziewany jest w Polsce w związku z 
recesją w sektorze. Również w pozostałych krajach oży-
wienie w branży będzie zbyt małe, aby pozwoliło prze-
kroczyć poziomy zatrudnienia notowane w 2011 roku. 

Spadek zatrudnienia dotknie nawet Rumunię i Bułgarię 
– kraje, w których oczekiwany wzrost produkcji będzie 

najwyższy, co jest wynikiem zaskakującym. Sytuacja 
ta będzie jednak efektem działania dwóch czynników: 

oczekiwanego, znacznego wzrostu cen w branży bu-
dowlanej (który osłabi realny wzrost sektora) oraz naj-
szybszego w regionie wzrostu wydajności pracy w oma-
wianej gałęzi.

WNIOSKI
Patrząc na perspektywy branży budowlanej w wybra-
nych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, można je 
umownie podzielić na trzy grupy. W pierwszej grupie 
znajdą się kraje, w których omawiany sektor będzie 
wzrastał najszybciej – Bułgaria i Rumunia. Wynika to 
z faktu, iż obydwa państwa dopiero zaczęły korzystać 
z napływu nowych inwestycji publicznych, współ-
finansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. 
W drugiej grupie zestawione zostaną kraje z przewidy-
wanym słabszym ożywieniem w branży budowlanej 
oraz wyższym ryzykiem ponownej recesji w prognozo-
wanym okresie, tj. Czechy, Słowacja i Węgry. Polska, ze 
względu na prognozowaną recesję, samodzielnie stwo-
rzy grupę trzecią. Jednak nawet w Polsce ożywienie 
i wzrost sektora budowlanego powinny rozpocząć się 

w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
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w 2014 roku ze względu na m.in. duży wzrost inwe-
stycji publicznych, spowodowany napływem nowych 
środków z funduszy UE. Dlatego też, według prognoz 
PMR, w 2016 roku Polska będzie jedynym krajem, obok 
Rumunii, w którym całkowita wielkość produkcji

w branży budowlanej przekroczy poziom notowany 
przed kryzysem z lat 2008-2009.
Wszystkie prognozy przedstawione są w ujęciu nomi-
nalnym. W ujęciu realnym będą się one nieznacznie 
różnić ze względu na zmiany cen produkcji budowlanej.

PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się głównie 
w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji.
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Cracow	 3	000	zł/month
Małopolska.  For rent. Comfor table 2-room apar tment 
(57 m2). Very practical design. High standard. Parking space in the 
underground garage. Full time security.
Komfortowy, 2-pokojowy apartament o pow. 57 m2. Apartament 
urządzony bardzo gustownie i praktycznie. Wysoki standard. Miejsce 
postojowe w garażu podziemnym. Teren monitorowany.
Tel. +48 12 634 51 09 046-950

Silesian	Metropolis	 4	000	zł/month
Silesia. For rent: beautiful, luxurious, 3-bedroom apartment 
(96 sq. m.) finished with the highest quality materials. Apartment 
fully equipped and furnished by an architect.
Do wynajmu piękny, luksusowy, 3-pokojowy apartament o pow. 
96 m2 wykończony materiałami najwyższej jakości. Apartament 
w pełni wyposażony, urządzony przez architekta.
Tel. +48 796 878 989 133-319

Silesian	Metropolis	 4	500	zł/month
Silesia. Beautiful, comfortable, 3-bedroom apartment (125 sq. 
m.) on the third floor in a 4-storey building in the city center. Fully 
equipped. Jacuzzi in the bathroom. Long-term rental.
Piękny, komfortowy, 3-pokojowy apartament o pow. 125 m2 na III 
piętrze w 4-kondygnacyjnym budynku, w centrum. Lokal w pełni 
wyposażony. W łazience jacuzzi. Wynajem długoterminowy.
Tel. +48 506 266 808 140-148

Warsaw	 3	500	zł/month
Mazowieckie. Functional and very spacious apartment (92 sq. m.) on 
the 7th floor in a 13-storey sky-scraper. Great location for a couple with 
a child or those who appreciate space and proximity to the center.
Funkcjonalny i przestronny apartament o pow. 92 m2 na VII piętrze 
w 13-kondygnacyjnym wieżowcu. Świetna lokalizacja dla pary 
z dzieckiem lub osób ceniących przestrzeń i bliskość Centrum. 
Tel. +48 668 862 452 126-784

Silesian	Metropolis	 3	000	zł/month
Silesia. For rent: large, 3-bedroom apartment (94 sq.  m.) located 
on the top floor of a 10-storey building. Exquisitely decorated but  
unfurnished. Alarm. Air conditioning.
Do wynajmu duży, 3-pokojowy apartament o pow. 94 m2 położony 
na ostatnim piętrze w 10-piętrowym budynku. Lokal ekskluzywnie 
wykończony. Alarm. Klimatyzacja. Apartament nieumeblowany.
Tel. +48 796 909 676 133-360

Warsaw	 19	000	zł/month
Mazowieckie. For rent: unique suite (230 sq. m.) with a garden on 
the roof (100 sq. m.) and 3 large terraces located in an intimate and 
exclusive neighborhood. Very quiet. Fully furnished.
Wyjątkowy apartament o pow. 230 m2 z ogródkiem na dachu 
(100 m2) i 3 dużymi tarasami na kameralnym i ekskluzywnym osied-
lu. Apartament bardzo cichy, w pełni umeblowany i wyposażony.
Tel. +48 668 820 559 126-508

Cracow	 2	100	zł/month
Małopolska. For rent: attractive, 2-bedroom apartment (52 sq. m.) 
on the 1st floor in a 3-storey apartment building in the Cracow 
center. High standard.
Atrakcyjny, 2-pokojowy apartament o pow. 52 m2 położony na 
I piętrze w 3-kondygnacyjnym apartamentowcu w centrum. 
Wysoki standard.
Tel. +48 12 634 51 09 046-1307

Warsaw	 3	200	zł/month
Mazowieckie. To let a 69 sq. m. high standard apartment in 
a modern building in Wilanów area. The apartment is furnished 
with tastefully selected furniture in colonial style.
Przepiękny, 2-pokojowy apartament o pow. 69 m2 położony na 
I piętrze nowoczesnego, 4-piętrowego budynku w Wilanowie z 2010 
roku. Apartament umeblowany w stylu kolonialnym.
Tel. +48 668 598 615 126-693

Gdynia	 3	400	zł/month
Pomorskie. Beautiful, 2-bedroom apartment (59 sq. m.) on the sec-
ond floor in a 36-storey skyscraper. View of the Bay. High standard. 
The price includes kitchen furniture with appliances.
Przepiękny, 2-pokojowy apartament o pow. 59 m2 na II piętrze 
w 36-piętrowym drapaczu chmur. Z okien widok na Zatokę. Wysoki 
standard. Zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD w cenie.
Tel. +48 58 717 28 84 059-222

Warsaw	 7	900	zł/month
Mazowieckie. Full of luxury, 3-bedroom apartment (109 sq. m.) on 
the 4th floor in a 7-storey building in the gated community, very close 
to the center. Apartment plus space in the underground garage.
Luksusowy, 3-pokojowy apartament o pow. 109 m2 położony na 
IV piętrze w 7-kondygnacyjnym budynku na strzeżonym osiedlu, 
bardzo blisko centrum. Miejsce w garażu podziemnym.
Tel. +48 668 820 559 126-598

RENT RENT RENT

RENT

RENTRENT

RENT RENT

RENT RENT RENT

Gdańsk	 2	700	zł/month
Pomorskie. Modern, 2-bedroom apartment (58.3 sq. m.) on the 
third floor in a 5-storey building in the city center. Fully furnished. 
High standard. Gated community. Monitoring.
Nowoczesny, 2-pokojowy apartament o pow. 58,3 m2 na III piętrze w 
5-kondygnacyjnym budynku, w Centrum. Lokal w pełni umeblowany. 
Wysoki standard. Zamknięte osiedle. Monitoring.
Tel. +48 58 553 25 64 106-702

Gdańsk	 3	800	zł/month
Pomorskie. 3-bedroom apartment with a surface of 60 sq. m. in 
the heart of the Old Town. Sunny apartment, fully furnished, high 
standard. Also suitable for a company.
3-pokojowy apartament o pow. 60 m2 w sercu gdańskiej Starówki. 
Apartament słoneczny, w pełni umeblowany, wysoki standard. 
Nadaje się także na przedstawicielstwo dla firmy.
Tel. +48 510 021 153 059-2071

RENT
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Częstochowa	 2	000	zł/month
Silesia. Comfortable apartment (134 sq. m.) on the 1st floor in 
a 2-storey, modern building. Original architecture and solutions. For 
a very demanding customer.
Komfortowy apartament o pow. 134 m2 z 2009 roku na I piętrze 
w 2-kondygnacyjnym, nowoczesnym budynku dla bardzo wymagają-
cego klienta. Ciekawa architektura oraz niebanalne rozwiązania.
Tel. +48 34 324 11 26 064-978

Łódź	 2	000	zł/month
Łódzkie. Exclusive, 3-bedroom apartment (73 sq. m.), fully 
equipped, located on the second floor in a 3-storey building. Air-
condition. Bathroom with jacuzzi. 
Elegancki, 3-pokojowy apartament o pow. 73 m2 wraz z pełnym 
wyposażeniem na II piętrze w 3-kondygnacyjnym budynku. 
W łazience wanna typu jacuzzi. Apartament klimatyzowany.
Tel. +48 882 128 098 122-411

Cracow	 900	000	zł
Małopolska. Comfortable apartment with an area of 100 sq. m 
on the second floor in a 3-storey tenement house. An apartment in  
a high standard, situated in a great location.
Komfortowy apartament o powierzchni 100 m2 na II piętrze  
w III piętrowej kamienicy. Apartament w wysokim standardzie,  
w świetnej lokalizacji.
Tel. +48 12 634 51 09 046-410

SALE

Cracow	 530	000	zł
Małopolska. For sale comfortable and modern 2-bedroom apartment 
with an area. of 47.6 sq. m. situated on high ground (approximately  
3 m height distance from the pavement to the window sill).
Do sprzedaży komfortowy i nowoczesny dwupokojowy apartament 
o pow. 47,6 m2 położony na wysokim parterze (wysokość od chod-
nika do parapetu około 3 m). 
Tel. +48 12 634 51 09 046-925

SALE

apartamenty dobra inwestycja na przyszłość

.com.pl

RENT RENT

Gdańsk	 1	222	000	zł
Pomorskie. Modern, 5-bedroom apartment (131.57 sq. m.) located 
on the 4th floor in a historic building on the Motława River. Very high 
comfort. 24-hour monitoring. Air conditioning.
Nowoczesny, 5-pokojowy apartament o pow. 131,57 m2 położony 
na IV piętrze ekskluzywnego budynku nad Motławą. Bardzo wysoki 
komfort. Całodobowy monitoring. Klimatyzacja.
Tel. +48 58 553 25 64 106-640

Toruń	 860	000	zł
Kujawsko-pomorskie. Extremely comfortable, 3-bedroom apart-
ment on the 2nd floor in a 3-storey building. “Winter garden”, terrace,  
fireplace. Prestigious neighborhood.
Niezwykle komfortowy, 3-pokojowy apartament na II piętrze w 
3-kondygnacyjnym budynku z pełnym zieleni ogrodem zimowym, 
tarasem i kominkiem na prestiżowym osiedlu.
Tel. +48 56 655 07 07 100-321

SALE

SALE
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rynki zagraniczne foreign market

OBCOK� JOWCY 
W KOLEJCE po TANIE 
NIERUCHOMOŚCI   
Amerykański rynek nieruchomości jest nadal atrak-
cyjny dla zagranicznych nabywców. Pytanie tylko, jak 
długo? Ceny na „gorących” rynkach mieszkaniowych, 
takich jak Floryda, Arizona czy Las Vegas spadły  50-
60% od 2007 roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
obserwujemy wzmożony ruch na rynku sprzedaży 
i ceny dość szybko zaczynają wzrastać: tylko w ostat-
nim roku poszły w górę o 20% lub więcej w takich 
miejscach, jak Phoenix, Miami lub Las Vegas. Jest to 
prawdopodobnie ostatnia szansa dla wielu obcokra-
jowców, aby kupić tanio i oni to napędzają koniunkturę 
na rynku. Sąsiedzi z północy, Kanadyjczycy są dominu-
jącą siłą na tym rynku, a zwłaszcza na Florydzie. Jednak 
w ostatnich miesiącach napotykają na niespodziewaną 
konkurencje - z Chin.

Jak twierdzą znawcy rynku kanadyjskiego, popularne 
lokalizacje, takie jak Vancouver czy Toronto, powoli 
dostają „zadyszki” i inwestorzy z Azji przesuwają punkt 
zainteresowania na południe od granicy, czyli na rynek 
amerykański. 

„Ostatnio paru naszych klientów przekonało się na 
własnej skórze jak szybko rynek się zmienia, gdy 
stracili okazje do kupna, bo czekali za długo na re-
zerwacje lotów. Chińscy inwestorzy uprzedzili ich 
i w ykupili 35 mieszkań nawet ich nie oglądając” – 
powiedziała Wayne Levy z firmy Toronto Florida 
Home Finders. ”Popatrzyli na zdjęcia i w ypisali 
czeki” - dodała Levy i to są przypadki na porządku 
dziennym.

Zainteresowanie Azjatów Florydą bardzo wzrosło 
w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Pojawiają się 
wyspecjalizowane firmy brokerskie, które organizu-
ją wyjazdy do Hong Kongu, Pekinu czy Singapuru i 
przywożą inwestorów zainteresowanych rynkiem 
amerykańskim. Silny popyt ze strony obcokrajowców, 
a szczególnie Kanadyjczyków, Chińczyków i inwesto-
rów z Europy, powoduje, że jest coraz trudniej znaleźć 
dobrą nieruchomość poniżej 150 tys. dolarów, jako że 
rynek nieruchomości powoli wychodzi z długoletnie-
go kryzysu. 

Pomimo własnych problemów i wyzwań, USA jest 
nadal postrzegane przez wielu obcokrajowców jako 
bezpieczny schron dla inwestycji. A pieniądze napły-
wają! Tylko w zeszłym roku zagraniczni nabywcy za-
inwestowali ponad 82 miliardy dolarów na amerykań-
skim rynku nieruchomości. Coraz więcej brokerów 
i specjalistów rynku nieruchomości zaczyna dostrze-
gać duży potencjał i okazje dla swojego biznesu ze 
względu na wzrastający napływ pieniądza z zewnątrz. 
Obcokrajowcy szukają ”okazji” i miejsc atrakcyjnych 
turystycznie, jak Floryda czy Arizona, które pomimo 
wzrostu cen w dalszym ciągu są ”on sale”.

W ostatnich miesiącach Azjaci kupują wszystko co się 
da, zaczynając od  mieszkań na Florydzie, a kończąc na 
multimilionowych rezydencjach w Nowym Jorku czy 
Kalifornii.  „Na Florydzie do tej pory Azjaci stanowią 
stosunkowo niski procent indywidualnych nabywców 
i są raczej małymi graczami na rynku, ale z miesiąca 
na miesiąc liczba ich wzrasta” - mówi John Tuccillo, 
główny ekonomista Stowarzyszenia Pośredników na 
Florydzie, które skupia ponad 115 tys. brokerów.

Największą konkurencją dla Kanadyjczyków są grupy 
inwestorów, które kupują masowo w bezpreceden-
sowych rozmiarach – jednorazowo kilkadziesiąt lub 
kilkaset mieszkań czy domów, np. na Florydzie, gdzie 
obserwujemy stały wzrost cen. W konsekwencji śred-
ni czas sprzedaży zmalał do 5 miesięcy, z 20 miesięcy 
w 2008 roku.

Ostatnio na przykład, amerykańska firma Blackstone 
Group LP zapłaciła ponad 2,5 miliarda dolarów za 16 
000 domów jednorodzinnych zakupionych w 9 mia-
stach, w tym w Miami, z przeznaczeniem do wynajmu.
W istocie grupy inwestorów „czyszczą dno” na ryn-
ku nieruchomości zmuszając innych kupujących do 
wspinaczki w górę po drabinie cenowej. To oczywiście 
dotyczy również Kanadyjczyków, którzy nadal pozo-
stają dominującą zagraniczną siłą na rynku mieszka-
niowym na Florydzie, choć ich udział w rynku spadł 
do 31% w 2012 roku, z 39% w 2011 – według danych 
Stowarzyszenia Pośredników na Florydzie. Po części 

John Budz
Realty Executives, USA

John Budz
Realty Executives, USA



Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie oferują do sprzedaży nieruchomość: 

Silesian Trams S.A. in Chorzów 
offers the property to sell:

Silesian Trams S.A. Inwalidzka 5 Street 41-506 Chorzów / Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów
tel. +48 32 246 60 61, +48 32 246 60 64 w. 462 i 464, fax +48  32 251 00 96 – Office of Property Administration / Dział Zarządzania Majątkiem

Details of advertisement / Szczegóły ogłoszenia: www.tram-silesia.pl, e-mail: majatek@tram-silesia.pl

Położenie: Będzin ul. Piastowska 29, woj. śląskie, przy drodze 
krajowej DK 86 Katowice – Warszawa pomiędzy węzłami (700 m),
12 km od Katowic, w sąsiedztwie Centrum Handlowego M1 
Czeladź, w pobliżu lotniska Katowice – Pyrzowice (20 km);

Powierzchnia: 2 ha 25 a 11 m2:
• działka / o pow.  m2 zabudowana budynkiem 

administracyjno – socjalnym  o pow. użytkowej  4784 m2  
• działka nr / o pow.  m2 zabudowana budynkiem 

ośmiostanowiskowego garażu o pow. użytkowej 426 m2

• działka nr / o pow.  m2 niezabudowana;

Przeznaczenie w planie: zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Będzina 
obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem KT – tereny 
adaptacji i przekształceń zagospodarowania – utrzymanie stanu 
terenów przemysłu, baz, składów i rzemiosła;

Infrastruktura: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, 
sieć kanalizacyjna, sieć teletechniczna, drogi dojazdowe asfaltowe.

Location:  Będzin Piastowska 29 Street, Silesia Voivodeship, 
by the road DK 86 Katowice - Warszawa between road junctions 
(700 m), 12 km from Katowice, in the vicinity of M1 Czeladź 
Shopping Centre, near the airport Katowice - Pyrzowice (20 km);

Area: 2 ha 25 acres 11 sq m:
• plot no /  of  sq m build-on area with administrative 

and social building with the usable area of 4784 sq m
• plot no / of  sq m build-on area with garage for  cars 

with the usable area of 426 sq m
• plot no / of inbuilt area  sq m;

Plan purpose: according to records of Urban Planning of City 
Będzin the area of property is marked with the symbol KT 
- maintenance of industial grounds, bases warehouses and craft;

Infrastructure: electrical grid, water supply network, teletechnical 
network, asphalt access roads.

 oferują do sprzedaży nieruchomość:  oferują do sprzedaży nieruchomość: 

Silesian Trams S.A. in Chorzów 

 oferują do sprzedaży nieruchomość: 

Silesian Trams S.A. in Chorzów 

Wrocław
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Foreigners in line for 
U.s. real estate bargains! 
United states real estate market is still attractive to fo-
reign buyers. the question is for how long? the prices 
in “hot” residential markets like Florida, arizona or las 
Vegas dropped as much as 50-60 percent since 2007. 
but in the past few months we have seen a substantial 
increase in sales and the prices started climbing rather 
rapidly; 20% or more increase in places like Phoenix, 
Miami or las Vegas. this is probably the last chance 
for many foreigners to buy cheap, and they are rushing 
to do so. the neighbors from north, the Canadians are  
a dominant force looking for dwindling real estate de-
als especially in Florida. in recent months they are fa-
cing unexpected competition — from China.

With popular property markets like Vancouver and 
toronto showing significant signs of softening, asian 
investors seem to be shifting their focus south of the 
border, according to Canadians who specialize in mar-
keting bargain-basement Florida houses and condos.

“some of our clients got beat out recently because they 
were waiting to book f lights. some Chinese investors 
bought up 35 (townhouse-condo) units without even 
f lying in first,” says Wayne levy of toronto-based 
Florida Home Finders. “they looked at a picture. they 
wrote checks. that’s what’s happening now.”

asian interest in Florida has really picked up steam 
in the last few months. there are U.s. based brokera-
ge firms organizing trips to Hong Kong, beijing and 
singapore and bringing investors to United states, and 
they are coming in hundreds and buying. the strong 
demand from Canadian, Chines and european buyers 
is becoming increasingly challenging to find good properties 

under $150,000 as the beleaguered U.s. housing market 
slowly recovers and the inventory of distressed homes 
drops.

the U.s. with its own problems and challenges is still 
seen by many foreigners as a safe haven to put their mo-
ney. and the money is coming, just last year the foreign 
buyers invested over 82 billions in the U.s. real estate 
market. More and more real estate professionals star-
ting to tap into that market because there is a tremen-
dous amount of money there. buyers are looking for 
good opportunities and places like Florida or arizona 
are still on sale. 

in recent months  asian buyers snapping everything 
from Florida condos to multi-million-dollar new York 
mansions or California estates, according to data from 
the U.s. national association of realtors. 

dlatego, że pula kupujących wzrosła w ciągu ostatniego 
roku. Więcej amerykanów kwalifikuje się do pożyczek, 
jak również rośnie liczba nabywców z innych części 
świata, głównie z Chin i brazylii, i są oni skłonni zapła-
cić znacznie więcej - średnia cena ich zakupów to 200 
tys.–300 tys. dolarów - to dwukrotnie więcej niż płaci 
przeciętny Kanadyjczyk inwestujący w ameryce.
Wszystko to sprawia, że zastanawiam się dlaczego nie 
skorzystałem z okazji i nie kupiłem w 2009 roku apar-
tamentu w naples. Kiedy moja córka rozpoczęła studia 
prawnicze na Florydzie, rozważałem możliwość kupna 
mieszkania w naples na południu Florydy. Znalazłem 
piękny nowy kompleks mieszkaniowy z polem golfowym 

i tylko 10 minut od plaży. Deweloper w tym czasie 
był w wielkich opałach i obniżył ceny o 50 procent. 
Dodatkowo jako zachętę oferował umeblować miesz-
kanie …, a dwa dni po moim powrocie do domu, tele-
fonicznie zaoferował nowy samochód smart w garażu. 
ale jak to często bywa, jako „typowy kupujący” myśla-
łem, że na Florydzie ceny pójdą jeszcze w dół. Znów, jak 
ten typowy kupujący, przeliczyłem się, a dzisiaj te same 
mieszkania sprzedawane są po 100 tys. dolarów drożej!

Dzisiaj potencjalni nabywcy na Florydzie muszą dzia-
łać bardzo szybko zanim zostaną uprzedzeni przez in-
westora i to często inwestora zagranicznego.

John Budz
Realty Executives, USA
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“so far, asian individual buyers remain fairly small play-
ers in the Florida market, but we are noticing more ac-
tivity every month” says John tuccillo, chief economist 
for Florida realtors, the trade association for the state’s 
115,000 real estate professionals.

the biggest competition for Canadians are investor gro-
ups that are now making unprecedented “bulk invest-
ments” — buying dozens of condos or houses at a time 
in markets, like Florida, which has seen steady price 
growth and the inventory of homes for sale sink to five 
months’ worth from the glut of 20 months back in 2008.

U.s. private real estate firm blackstone group lP, 
for instance, is just one of a handful of private 
companies now racing against the real estate re-
covery. it recently spent more than $2.5 billion on 
16,000 houses in nine american cities, including 

Miami, which it plans to use as rentals.

they are, in essence, “cleaning” the bottom of the mar-
ket and they are forcing other buyers to move up the 
price ladder. that, of course, includes Canadians who 
remain the dominant foreign buyers of Florida real es-
tate, although their share of the market dropped to 31 
per cent last year from 39 per cent in 2011, according to 
figures from Florida realtors.

that’s partly because the pool of buyers has grown 
in the last year. More americans have been able to 
qualify for mortgages and buyers from other parts of 
the world, China and brazil in particular, are not only on 
a buying binge, they’re willing to pay significantly more 

— median prices of $200,000 to $300,000 — about dou-
ble the median paid by Canadians, according to Florida 
realtors data.

all of which makes me wonder why i did not buy 
back in 2009 in naples, Florida. When my daughter 
started her law school in Florida, i was contemplat-
ing buying her a condo in naples. i found a beautiful 
brand new development on golf course, just about 
10 minutes from the beach at prices slashed by 50%. 
as an incentive the developer offered new furni-
ture and two days after i got home, a new smart car 
in the garage. the 2 bedroom condo could have be 
mine for less than $140,000. but, as a “typical buyer” 
i thought the Florida’s prices did not reach its bottom. 
What a mistake, they are selling the same condos for 
$100,000 more. 

these days many individual buyers in Florida must be 
making quick decisions, otherwise the property will 
be bought out by investor, and in many cases by a for-
eign investor. 

Bukowice Industrial Park

OUR OFFER
Bukowice Industrial Park offers a fully developed land for industry (manufactu-
ring and services), logistics and distribution. The grounds are located on flat terrain 
and are not built. In the BIP there are no restrictions on industrial investments.

MAJOR BENEFITS:
•  Development intensity ratio is high as %
•   Allowable building height is  m (there is no limit to the height of technical equipment 

associated with the investment, such as silos, etc)
•   Access to nearby rail lines (two lines)
•  Closeness of waste water treatment plants with possible connection
•   Closeness of the heavy waste plant (in the PCC Rokita SA)
•   Excellent location - close to Wrocław and the A
•  The proximity of the international airport in Wroclaw
•   Within a radius of  km over one million inhabitants
•   The proximity of academic and University of Wroclaw
•   Qualified staff of all levels
•   Help of Brzeg Dolny municipalities in the implementation of the investment.

ALL UTILITIES: 
Electricity, water, gas, modern sewage system, superheated 
steam, telecom (fiber optic)

LOCATION
Bukowice Industrial Park  is  located    km  from Wroclaw 
on the main highway intersection Wolow - Oborniki Slaskie 
and Brzeg Dolny - Zmigrod.
Currently under construction is a bridge in Brzeg Dolny, which 
will  be  part  of  the  route,  which  will  connect  Zmigrod and 
Brzeg Dolny with the A highway. There will be two bridges. 
Plans are to build more segments of the route which will be 
connected with the A and S expressway route Wroclaw-
Poznan and it will create another ring road of Wroclaw.

Bukowice Industrial Park
Artur Luczkowiec  |  mobile: +     |  fax: +      |  e-mail: bukowice@bukowiceip.com  |  www.bukowiceip.com

•   Help of Brzeg Dolny municipalities in the implementation of the investment.

Bukowice Industrial Park

Our land is ready for chemical industry

R E K L A M A
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Polska najbardziej atrakcyjnym krajem do 
inwestowania w EuroPiE ŚrodkowEj

Charles Taylor
z Cushman&Wakefield,
powiedział: „silny wzrost 
inwestycji w czwartym 
kwartale, zwłaszcza dzięki 
dużej aktywności inwe-
stycyjnej w Polsce, nie był  
w stanie zrównoważyć dość 
słabych wyników inwe-
stycyjnych całego regionu 

Europy Środkowej w pierwszych 9 miesiącach 2012 
roku. W Polsce utrzyma się wysoki wolumen obrotów 
przy wzroście aktywności na czeskim rynku inwesty-
cyjnym. W 2013 wartość transakcji inwestycyjnych  
w Europie Środkowej nieznacznie przekroczy ubiegło-
roczny poziom, przy czym Polska będzie nadal cieszyć 
się największym zainteresowaniem inwestorów”. 

W czwartym kwartale ubiegłego roku wolumen ob-
rotów w Polsce wyniósł 1,63 mld euro, dzięki czemu 
Polska umocniła swoją dominującą pozycję na mapie 
inwestycyjnej Europy Środkowej. Zainwestowano 
wówczas w Polsce łącznie 2,8 mld euro, co oznacza 
8-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem po-
przednim. Z kolei w Czechach wartość transakcji in-
westycyjnych w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 497 
mln euro, co wskazuje na wyraźny spadek inwestycji 
w stosunku do 2011 roku. W porównaniu z poprzed-
nim rokiem wolumen inwestycji w 2012 zmniejszył się 
także w rumunii i na Węgrzech, odpowiednio do 255 
mln euro i 146 mln euro. Natomiast na słowacji, gdzie  
w pierwszych 9 miesiącach odnotowano brak aktyw-
ności inwestycyjnej, w czwartym kwartale 2012 zain-
westowano zaledwie 17 mln euro.

Największymi transakcjami ubiegłego roku była sprze-
daż Złotych Tarasów i Manufaktury, ale na uwagę za-
sługuje wzrost zainteresowania inwestorów w Europie 
Środkowej nieruchomościami biurowymi i spadek 
popularności sektora handlowego. udział tych dwóch 
sektorów w wolumenie transakcji inwestycyjnych wy-
niósł odpowiednio 45% i 37%. Natomiast udział sektora 
magazynowego w łącznym wolumenie obrotów wzrósł 
z 8% do 13,8%, pomimo spadku wartości inwestycji  
z poziomu 881 mln euro w 2011 roku do 512 mln euro 
w 2012. Na sektor hotelowy przypadło 4,2% obrotów 
inwestycyjnych. 

W 2012 r. inwestorzy niemieccy odzyskali dominującą 
pozycję na rynku inwestycyjnym Europy Środkowej 
z 30% udziałem w wolumenie obrotów. Z kolei na pod-
mioty z usA i Francji przypadło odpowiednio 20% 
i 14% łącznej wartości inwestycji. Natomiast udział 
inwestorów brytyjskich, którzy dominowali na rynku 
inwestycyjnym w poprzednim roku, wyniósł w 2012 r. 
zaledwie 13%. 

Pomimo dość niskiego poziomu początkowego  
w dalszym ciągu wzrasta udział w wolumenie inwesty-
cji kapitału krajowego, a wśród aktywnych lokalnych 
inwestorów należy wymienić CPi, Proxy Finance  
i CTP (Czechy), kulczyk silverstein Properties (Polska) 
oraz Bea development i Tatra Asset Management 
(słowacja). Na uwagę zasługuje również grecki inwe-
stor Bluehouse Capital, który uczestniczył w 4 transak-
cjach na Węgrzech i w Czechach.

„W 2013 r. wolumen transakcji inwestycyjnych nieznacz-
nie przekroczy poziom ubiegłoroczny, przy utrzymują-
cym się zainteresowaniu na lepszymi nieruchomościami 

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy 
Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech)  
w czwartym kwartale 2012 roku wyniosła 1,826 mld euro. To znacznie więcej 
niż w trzecim kwartale (536 mln euro) i prawie tyle samo, co w tym samym 
okresie 2007 roku. W 2012 roku zainwestowano łącznie 3,71 mld euro, co stanowi 
zaledwie 59% rekordowego wolumenu inwestycji z 2011 roku (6,29 mld euro)  
i ok. 25% więcej niż w 2010 – wynika z raportu firmy Cushman&Wakefield.  
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Łukasz Lorencki,
konsultant z Grupy 
rynków kapitałowych 
polskiego oddziału 
Cushman&Wakefield, 
powiedział: „2012 rok był trze-
cim rokiem z kolei, w którym 
odnotowano wzrost warto-
ści transakcji zawieranych 
na rynku inwestycyjnym.  

Z wolumenem rzędu 2,8 mld euro, który stanowił 75% 
wartości wszystkich zawartych transakcji w regionie, 
polski rynek inwestycyjny podkreślił swoją domina-
cję w Europie Środkowej. Podstawowymi zaletami 
naszego kraju są relatywnie duże bezpieczeństwo 
lokowanych środków oraz wysoka płynność rynku 
w porównaniu z innymi krajami regionu. dzięki tym 
zdrowym fundamentom uprzywilejowana pozycja 
naszego rynku powinna zostać utrzymana w najbliż-
szych latach”.

biurowymi i wzroście popularności sektora logistycznego. 
Wraz z likwidacją funduszy i dążeniem deweloperów do 
zwiększenia płynności na rynkach wzrośnie podaż akty-

wów z najwyższej półki. Ponadto dzięki pozyskaniu finan-
sowania pod koniec ubiegłego roku zainteresowanie inwe-
storów tym regionem może się utrzymać” - dodał Taylor. 

Największe transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej w 2012 r.
Top 5 Property Transaction in Central Europe in 2012

Obiekt/Property Nabywca/Buyer Cena (mln euro)/
Price (€ millions)

Złote Tarasy Unibail-Rodamco 475

Manufaktura Union Investment 390

Warsaw Financial Center Allianz / Tristan Capital Partners 210

International Business Center Deka 148

Platinium Business Park Allianz 138

Najwięksi inwestorzy w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowej w 2012 r. 
Top 10 Property Investors in Central Europe in 2012

Inwestor/Investor Obiekt/Property Łączne inwestycje (mln 
euro)/Total Investment 

(€ millions)

Unibail-Rodamco Złote Tarasy, Warszawa 475

Union Investment Manufaktura, Łódź 390

Allianz Warsaw Financial Center, Warszawa
Platinium Business Park, Warszawa

322

Deka International Business Center, Warszawa
Intercontinental Hotel, Warszawa
City Green, Praga

303

Blackstone Galeria Tęcza i Galeria Twierdza (etap II), Polska
Panattoni Portfolio, Polska

263

Heitman Marynarska Business Park, Warszawa
Galeria Tarnovia, Tarnów

144

Griffin Prima Court, Warszawa
Renoma, Wrocław

133

Proxy Finance City Tower, Praga 130

Hines Prologis Portfolio, Polska 117

NEPI City Business Center, Rumunia 92

Pięć największych transakcji sprzedaży nieruchomości w 2012 roku zawarto w Polsce.
Not surprisingly, the 5 largest properties to be transacted in 2012 are all located in Poland.
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PolANd - ThE MosT AttraCTivE 
siNCE 2007 but CE rEGioN wiNs jusT 
€3.71 BillioN iN 2012 

Commenting on the activity in 2012, Charles Taylor, 
Partner at Cushman&Wakefield added: “despite 
investment volumes bouncing back strongly in Q 4, 
driven by increased activity in Poland, this was in-
sufficient to counter a lackluster performance right 
across the CE region during the first 9 months. That 
said, we now see continuing momentum in Poland 
and expect activity to step up in the Czech republic. 
We forecast volumes in the region to be marginally 
ahead in 2013, with Poland continuing to be the clear 
favourite”. 

Poland delivered a strong Q 4 performance with €1.63 
billion transacted, reinforcing its dominance as the 
key destination for capital in the CE region. overall 
Poland attracted €2.80 billion in 2012, an increase of 8% 
on the previous year. in contrast, the Czech republic 

experienced a marked decrease on 2011 volumes with 
just €497 million transacted in 2012. romania and 
hungary also saw volumes fall on the previous year 
with €255 million and €146 million transacted respec-
tively. slovakia, which had experienced no investment 
activity in the first 9 months, achieved just €17 million 
in Q 4.

The sale of Zlote Tarasy and Manufaktura shopping 
centers were the largest transactions of the year, al-
though significantly, investors sector preferences 
across the CE region shifted in 2012 from retail to offic-
es, accounting for 37% and 45% respectively. industrial 
/ logistics increased its share from 8% to 13.8%, although 
actual volumes declined from €881 million in 2011 to 
€512 million in 2012. investment into the hotel sector 
accounted for 4.2%. 

Investment activity in the core Central European markets of Poland, Czech, 
Slovakia, Hungary and Romania increased significantly in Q4 2012 to €1,826 
million, almost matching 2007 levels, and ahead of the €536 million invested 
in Q 3 2012. Overall, €3.71 billion was invested in the core CE markets in 2012, 
accounting for just 59% of the previous year’s record €6.29 billion, but some 25% 
ahead of 2010 - according to Cushman&Wakefield.  
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German investors regained their dominant position 
in the CE region, accounting for 30% of volumes, with 
American and French investors responsible for 20% and 
14% respectively. uk investors accounted for only 13% 
of investment in 2012, having dominated in the previ-
ous year.  

domestic capital continues to increase its share, albeit 
from a relatively low base, with active local investors 
including CPi, Proxy Finance and CTP (CZ), kulczyk 
silverstein Properties (Pl) and Bea development and 

Tatra Asset Management (sk). The Greek investor 
Bluehouse Capital was also acquisitive closing 4 trans-
actions in hungary and the Czech republic.
   
Commenting on the prospects for the CE market in 
2013, Taylor added “We expect volumes to be margin-
ally ahead of 2012 levels, with a continued focus on 

prime offices and increased interest in the logistics sec-
tor. A reasonable supply of prime assets is expected to 
come to the market as funds liquidate and developers 
seek liquidity, and with a number of successful capital 
raisings closed at the end of last year, investor interest 
in the region is expected to be maintained.” 

Łukasz lorencki, surveyor from the Polish Capital 
Markets Group of Cushman & Wakefield, said “in 2012, 
Poland posted growing investment volumes for the 
third year running. With deals estimated at €2.8 billion 

and accounting for 75% of the region’s total, the Polish 
investment market reinforced its dominance in Central 
Europe. Poland’s key assets include relatively high in-
vestment safety and high market liquidity compared 
with other countries of the region. With such healthy 
fundamentals the Polish investment market is likely to 
maintain its strong position in the forthcoming years.”
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Poland, Libiąż 1 590 000 zł
Do sprzedaży kamienica - pawilon 
handlowo-usługowy III kondygnacyjny 
z mieszkaniem na trzeciej kondygnacji  
o łącznej powierzchni ok . 350 m2  
w ścisłym centrum Libiążu.  Rok budowy 
2007.
For sale tenement house - 3 floor strip 
mall with a flat on the 3rd floor, of total 
area about 350 sq m in Libiąż. Build in 
2007. 
Oferta 048-2424

Poland, Libiąż 2 800 000 zł
Na sprzedaż hale o pow. łącznej ok 1600 
m2 (1100 m2 + 500 m2) oraz budynek 
biurowo-handlowy o pow. 242 m2. Za-
ledwie ok. 10 km od węzła A4. Wysoki 
standard! Powierzchnia działki 5300 m2. 
Ewentualna możliwość wynajęcia.
For sale halls of total area of about 1600 
sq m (1100 sq m + 500 sq m) and office 
and commercial building of  242 sq m. 
Only about 10 km from A4 highway. 
High standard! Plot of 5300 sq m. Pos-
sibility to rent. 
Oferta 048-2408

Poland, Wisła 9 000 000 zł
Do sprzedaży prosperujący hotel - 
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy  
o powierzchni ok. 2750 m2 położony na 
zboczu z widokiem na Wisłę. Wyremon-
towany wraz z kompletnym wyposaże-
niem! Powierzchnia działki 6250 m2.
Prosperous hotel for sale- resort and 
training centre of area about 2750 sq m 
located on the hillside with Vistula River 
view. Renovated and full equipped!  6250 
sq m of plot. 
Oferta 048-2201

Wyspy Kanaryjskie
Domy, mieszkania na wyspach Kana-
ryjskich. Bardzo bogata oferta na każdą 
kieszeń. Bliższe informacje po kontakcie 
telefonicznym.
Houses, flats on the Canary Islands. 
Very rich, budget offer. Call us for more 
information.

Oferta 048-2356

Chrzanów 1 490 000 zł
Dom położony na polanie w lesie w oto-
czeniu Jurajskiego Parku Krajobrazowego. 
Pow. działki ok. 11000 m2. Pow. domu ok. 
600 m2. Nieruchomość przy A4 ok. 40 km 
od Krakowa i 35 km od Katowic. 
House for demanding customers located 
on the lea in the forest, surrounded by 
the Jura National Park. The area of plot of 
about 11000 sq m and house about 600 
sq m. Property by the highway A4, about 
40 km from Cracow and 35 from Katowice. 
Close to two international airports.
Oferta 048-2452

Chorwacja, Gradac 14 000 000 zł
Malowniczo położony hotel w Chorwacji, 
Rejon Dalmacja nad brzegiem morza po 
remoncie w 2006 r. Powierzchnia hotelu 
ok. 5880 m2 na działce o powierzchni 
ok. 7872 m2. Hotel wyposażony i pro-
sperujący !
Picturesquely located hotel in Croatiai, 
Region of Dalmacja by the sea, after the 
renovation in 2006 year. The hotel area of 
about  5880 sq m on the plot of about 7872 
sq m. Equipped and prosperous hotel. 
Oferta 048-2194

Bułgaria 
Różnej wielkości apartamenty w cenie 
jak u developera! Część apartamentów 
w cenie promocyjnej. Większość aparta-
mentów z balkonami. Wysoki standard! 
Możliwość zakupu z wyposażeniem.  
Możliwość późniejszego zarządzania.
Apartments of different size in Bulgaria 
at developer price! Part of apartments at 
promotional price. Most apartments with 
balconies. High standard!!! Possibility of 
purchasing with or without equipement. 
Oferta 048-2319

Poland, Jaworzno 2 950 000 zł
Do sprzedaży atrakcyjna nieruchomość 
gruntowa o łącznej powierzchni ok. 2000 
m2 zabudowana budynkiem biurowo 
usługowym oraz magazynami z bocznicą 
kolejową. 
For sale the ground of total area 2000 sq m 
with office and service building and halls 
with and sidetrack. 

Oferta 048-2216

Poland, Chrzanów 4 200 000 zł
Do sprzedaży pawilon handlowo-usłu-
gowy z częścią magazynową o łącznej 
pow. ok. 2400 m2 na wybrukowanej 
działce o pow. 12500 m2 położony przy 
jednej z głównych tras wylotowych  
z Chrzanowa.
For sale trade and service hall with stor-
age part of total area of 2400 sq m on 
bricked plot of  12500 sq m located by 
the main road from Chrzanów.
Oferta 048-2375

Poland, Olkusz 4 500 000 zł
Na sprzedaż hale magazynowo-prze-
mysłowe w centrum Olkusza wraz bu-
dynkiem biurowo-usługowym o łącznej 
pow. ok. 10100 m2. Budynek trzypiętrowy  
o pow. 3 x 1326 m2, czyli ok. 4000 m2.
For sale storage and industrial hall in 
the city centre of Olkusz with office and 
service building of total area of about 
10100 sq m. 3 floors building of 3 x 1326 
sq m, so about 4000 sq m. 
Oferta 048-2253

WGN Chrzanów, ul. Matejki 2, tel./fax 32 622 72 03, e-mail: chrzanow@wgn.pl
www.chrzanow.wgn.pl, www.wgn.nieruchomosci.pl

Wódki 4 800 000 zł
Do sprzedaży piękny zabytkowy dwór w stylu klasycystycznym z połowy 
XIX wieku, po kapitalnym remoncie zakończonym w 2009r. pod Poznaniem.  
Możliwość zakupienia z gruntem o pow. ok. 20000 m2 lub ok. 457000 m2.  
OFERTA GODNA POLECENIA!
For sale beautiful, historic neoclasical manour house from the mid-18th century 
close to Poznań, after ouverhaul in 2009. Posibility to buy with the plot of about 
20000 sq m or 457000 sq m. RECOMENDABLE OFFER!
Oferta 048-2455





HOTEL 3-GWIAZDOWY zlokalizo-
wany w ZAMKU RYCERSKIM z 1494 
roku (2.880 m2)wraz z FOLWARKIEM i 
STAJNIĄ z 1970 roku (750 m2 ) położo-
ne na terenie o powierzchni 26.000 m2 
– wraz z Parkiem nad jeziorem o po-
wierzchni 18.000 m2 ,położone w kra-
inie lasów i wzgórz, z dala od gwaru 
miast, w miejscu, które natura obdarzy-
ła czystymi jeziorami.

CENA: 23 900 000,- PLN

THE KNIGHT’S CASTLE  which was bu-
ilt na 1494 has been converted into a 
3-STAR HOTEL. (2,880 m2) with farms 
and stables built in the 1970’s (750 m2) 
is situated in an area of   26,000 m2 with 
a park and lake with an area of 18,000 
m2, located in forested and rolling terra-
in, away from the bustle of the city, in an 
area with natural clear lakes.

PRICE: 6 500 000, - EUR

HOTEL 3-GWIAZDKOWY dobrze 
funkcjonujący i przynoszący dochody 
znajdujący się w JAROSŁAWCU, miej-
scowości letniskowej nad Bałtykiem. 
Kompleks o przeznaczeniu wczaso-
wo-szkoleniowym, posadowiony na 
terenie o powierzchni 14561m2, z 
czego 3961m2 stanowi własność, a 
pozostała część jest w użytkowaniu 
wieczystym. 
CENA: 24.000.000,-PLN NETTO

3-STAR HOTEL located in Jaroslawiec, sum-
mer resort by the Baltic Sea. The holiday 
complex has a total land area of 14561m2, 
3961m2 of which is owned, and the rema-
inder of the land is currently being leased. 
The price includes Fidelio hotel reservation 
software and technical documentation de-
velopment and modernization of the facility, 
along with a building permit.

PRICE 24.000.000,-PLN NET

KAMIENICA BAROKOWA zbudowa-
na w 1723 lub 1783 roku, położona w 
ścisłym centrum Słupska, przy STARYM 
RYNKU- „Apteka Dworska” Lokalizacja 
w historycznej części miasta przy jed-
nym z głównych ciągów pieszych stwa-
rza idealne warunki pod wszelkiego ro-
dzaju inwestycje, np. SIEDZIBA BANKU, 
RESTAURACJA PLUS HOSTEL, HOTEL Z 
RESTAURACJĄ, KANCELARIE ITP.

CENA: 2 490 000,- PLN

A BAROQUE APARTMENT HOUSE cal-
led „Courtly Pharmacy”, built between 
1723 and 1783, situated in the very 
CENTER of SŁUPSK on STATY RYNEK 
street (Old Market). The location in a 
historical area of the town, by the main 
pedestrian district creates the perfect 
conditions for an investment (bank, re-
staurant with a hotel or hostel, offices, 
etc.).

PRICE: 2 490 000,- PLN

PAŁAC NEOBAROKOWY z 1883 roku o po-
wierzchni użytkowej 700 m kw, położony na 
nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.7584 
ha ( łącznie z zabytkowym parkiem o powierzch-
ni 5,2 ha) w okolicach KOSZALINA ( WOJ. 
ZACHODNIOPOMORSKIE). Do nieruchomości 
przynależy działka o pow. 2.7 ha położona w 
odległości ok. 2 km, z linia brzegową rzeki. Rzeka 
bogata w ryby łososiowate, jest ceniona przez 
wędkarzy. Posiadłość o łącznej powierzchni grun-
towej 10.4584 ha.
CENA: 2 640 000,- PLN

NEO-BAROQUE PALACE built in 
1883, with an area of 700 sq m, lo-
cated on land with an area of 7.7584 
ha (including an historical park with an 
area of 5.2 ha) near Koszalin (West 
Pomeranian Province). The property in-
cludes an area of land. 2.7 acres loca-
ted approximately 2 km from the banks 
of the river. The river is rich in fish, sal-
mon is prized by anglers. Property has 
a total land area of 10.4584 hectares. 
PRICE: 2 640 000, - PLN

PAŁAC z końca XIX w. o powierzchni całkowitej 
ok 1320 m kw., wraz z terenem o powierzch-
ni 4,69 ha, położony w POGANICACH  
(GMINA POTĘGOWO,  POWIAT SŁUPSKI)  
woj. Pomorskie  w odległości ok. 400 m od 
drogi krajowej  nr. 6 Szczecin-Gdańsk. Teren, 
na którym posadowiona jest posiadłość znaj-
duje się w zakolu rzeki. Park jest starannie 
pielęgnowany. Całość jest ogrodzona i oświe-
tlona. Istnieje możliwość dokupienia terenów 
sąsiadujących.
CENA: 2 690 000,- PLN

A RESIDENCE from the end of the ni-
neteenth century, a total area of abo-
ut 1,320 square meters, with a sur-
face area of   4.69 ha, located in the 
DISTRICT of Slupsk, Pomeranian.The 
area in which the property  is placed,  
is located at a bend in the river. The 
Park is carefully looked after. The who-
le properity is fenced and lit. It is po-
ssible to purchase the adjacent land. 
 
PRICE: 2 690 000, - PLN



HOTEL zlokalizowany w BUDYNKU 
PAŁACOWYM z 1862 roku o powierzch-
ni użytkowej 1426,54 m kw. posado-
wiony na terenie  ZABYTKOWEGO 
PARKU (wpisany w rejestr zabytków)   
o powierzchni 6,54 ha,  położony 
w miejscowości SASINO (GMINA 
CHOCZEWO), 3 km od pięknej plaży 
z wydmami nad otwartym morzem  i 
LATARNI STILO w Osetniku. 

CENA: 7.900.000,- PLN

The PALACE which was built in 1862 
has been converted into a HOTEL. The 
palace has a total area of 1426.54 Sq. 
m and is situated in a historic park with 
an area of 6.54 ha. The ESTATE is loca-
ted in Sasino, at a distance of 3 km from 
the Baltic sea, close to the popular tourist 
destination of Leba. The Palace is a two-
storey building with attic and basement. 
The basement/cellar contains, a Sun 
bed, Gym, Sauna and storage rooms.
PRICE: 7.900.000,- PLN

BUDYNEK PAŁACOWY położony w ULINII 
(GMINA WICKO, powiat lęborski). W skład 
nieruchomości wchodzą działki gruntu o 
łącznej powierzchni 3,03 ha zabudowane: 
IDEALNA OFERTA DLA KONESERA wyko-
rzystując nieruchomość na cele rezydencjo-
nalne oraz jako OFERTA DLA INWESTORA- 
nieruchomość może być wykorzystana na 
cele hotelowe, agroturystyczne, medyczne 
oraz na dom weselny.

CENA: 7.500.000,-PLN

The PALACE with an area of 1650 Sq. 
m., built in 1924 is situated on a plot of 
land with an area of 3,03 ha, located 
in ULINIA (near LĘBORK, NORTHERN 
POLAND). Other buildings situated 
on the land: PERFECT OFFER FOR A 
CONNOISSEUR!!! The estate can be 
used as residential or commercial pro-
perty (hotel, agritourism, nursing home 
or a wedding house).

PRICE: 7 500 000,- PLN

NEOBAROKOWY DWUKONDYGNACYJNY 
PAŁAC  z XIX wieku ( rok budowy 1900) o po-
wierzchni 1 700 m kw, wzniesiony na planie 
litery „L”, z trzema trójkondygnacyjnymi, kolisty-
mi wieżami komunikacyjnymi zwieńczonymi 
hełmami stożkowymi. Od frontu przed ryzalit 
wybiega kryty ganek z balkonem. Pałac wy-
budowany w XIX w. w okresie historyzmu, po-
łożony jest w południowej części założenia, 
zwrócony fasadą na północny-wschód.

CENA: 1 900 000,- PLN

PALACE with outbuildings set on a plot of 11.15 
hectares located in the province WYSZEBORZU 
ZACHODNIOPOMORSKIE (16 km to 
KOSZALIN).  The Palace is L-shaped with three-
storey circular  towers with conical roofs.A covered 
porch with a balcony is situated in front of the palace.  
During the renovation carried out from 1973-76, 
the basement was expanded, floors partially re-
placed, part of the roof rebuilt and partially re-
novated facades. The fireplace in the lobby has 
been preserved. 
PRICE: 1 900 000,- PLN

OBIEKT HANDLOWO- USŁUGOWY o 
łącznej powierzchni użytkowej 1791,59 m 
kw. ( aktualnie pełniący funkcję SALONU 
SAMOCHODOWEGO marki PEUGEOT 
wraz z serwisem) posadowiony na dział-
ce o powierzchni 2947 m kw. położo-
nej w CENTRUM Słupska, przy ulicy 
LUTOSŁAWSKIEGO. IDEALNA OFERTA DLA 
INWESTORA!

CENA: 3 650 000,- PLN

OFERTA BEZPOŚREDNIA KUPUJĄCY NIE PONOSI  KOSZTÓW WYNAGRODZENIA PROWIZYJNEGO POŚREDNIKA!!!
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny 

 i mogą ulec zmianie.

OFFER DIRECT-COST IS NOT RESPONSIBLE BUYER INTERMEDIARY SALARIES!
This is not an offer within the meaning of the Civil Code, and the data contained herein are for information only and subject 

to change.

WGN Słupsk ul. J.Tuwima 8A/12 76-200 Słupsk , Polska
tel./fax 059/8428075 kom. 0607385481 609117099
e-mail: slupsk@wgn.pl, jadwiga.kubicz@wgn.pl 

COMMERCIAL PROPERTY SERVICE 
with a total area of 1,791.59 sq m 
(currently being used as a Peugeot car 
showroom with services) set on a plot 
of 2,947 square meters located in 
the center of Slupsk, Lutoslawski stre-
et. PERFECT OFFER FOR INVESTOR! 
 

PRICE: 3 650 000, - PLN

®
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NA CO ZW� CAJĄ UWAGĘ 
OSOBY SZU� JĄCE MIESZ� NIA?   
Duża podaż mieszkań na rynku i ograniczenia w uzy-
skaniu kredytów hipotecznych sprawiają, że wydłuża 
się czas sprzedaży, zwłaszcza na rynku wtórnym. Jak 
więc szybciej znaleźć kupca – na co najbardziej zwraca-
ją uwagę osoby poszukujące mieszkania?

Najważniejszym parametrem, od którego rozpoczy-
na się poszukiwanie jest cena mieszkania w odnie-
sieniu do jego wielkości, a ściślej – ilości pokoi, przy 
czym w obecnym czasie preferowane są mieszkania 2- 
i 3-pokojowe o mniejszych powierzchniach. 

Równie istotna jest lokalizacja – i chodzi tu bardziej 
o wygląd budynku i jego najbliższego otoczenia, niż 
lokalizację na mapie miasta. Co z tego, że mieszkanie 
jest pięknie utrzymane, i w dobrej dzielnicy, skoro bu-
dynek ma zaniedbaną klatkę schodową albo wymaga 
remontu, a sąsiedztwo jest mało atrakcyjne lub wręcz 
odstrasza? 

Duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku osiedli peryfe-
ryjnych, ma bliska odległość przystanków komunikacji 
miejskiej i szybkość połączenia z centrum miasta. Jeżeli 
w budynku nie ma podziemnego garażu, pojawiają się 
też pytania o miejsce do parkowania samochodu, co 
może stanowić problem przy lokalizacji w ścisłym cen-
trum miejskim. 

Chętniej wybierane są mieszkania nowe, wybudowane 
w ostatnich 4-5 latach, lub w dobrym stanie technicz-
nym, z wyposażoną kuchnią i łazienką – gotowe do 
zamieszkania od zaraz lub wymagające tylko lekkiego 
odświeżenia ścian. 

Jednak coraz więcej osób, według danych WGN obec-
nie to około 40% kupujących, poszukuje lokali do kapi-
talnego remontu, ale za to w atrakcyjnej, niskiej cenie. 
Tacy klienci wolą wziąć niższy kredyt, a mieszkanie wy-
kończyć we własnym zakresie i wedle własnych upodo-
bań. W przypadku, gdy budynek jest starszy, ważnym 
aspektem staję się stan wspólnej instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej i plan jej remontów, bo zdarza się, że nowy 
właściciel po wyremontowaniu łazienki i kuchni zo-
staje niemile zaskoczony późniejszą wymianą pionów 
kanalizacyjnych przeprowadzanych przez spółdzielnię 
lub zarządcę. 

W ostatnich latach duży wpływ na decyzję o zakupie miesz-
kania ma wysokość czynszu oraz kwota miesięcznych 

kosztów eksploatacji, a zwłaszcza kosztów ogrzewania 
– preferowane jest ogrzewanie miejskie. Ma to szczegól-

ne znaczenie dla klientów posiłkujących się kredytem. 
Nierzadko dochodzi nawet do rezygnacji z wcześniej 
wybranej oferty, gdy okazuje się, że suma miesięcz-
nej raty kredytu i ewentualnych kosztów utrzymania 
mieszkania, w tym czynszu, stanowiłaby zbyt wysokie, 
ryzykowne obciążenie finansowe. 

Wysokość opłaty czynszowej jest też bardzo ważnym 
parametrem przy zakupie inwestycyjnym mieszkania 

– pod późniejszy wynajem. Kupujący zdaje sobie spra-
wę, że trudniej będzie znaleźć najemcę przy wysokiej 
opłacie, zwłaszcza przy nadpodaży na rynku lokali do 
wynajmu.

Sprzedający, którym naprawdę zależy na szybszej trans-
akcji, powinni też zwrócić uwagę na sposób prezentacji 
mieszkania – zarówno doboru oferty zdjęciowej w ba-
zie biura nieruchomości lub w Internecie, jak i bezpo-
średnio oprowadzając kupującego. 

W opinii klientów kupujących bardzo negatywne wra-
żenie pozostawiają mieszkania przeładowane meblami 
i osobistymi bibelotami, nieposprzątane, niewywie-
trzone, z ciemnym oświetleniem. Niekorzystnie jest 
pokazywanie mieszkania w porze gotowania i spoży-
wania posiłków, a także przy obecności krzątających 
się aktywnie pozostałych domowników. Ważny jest też 
strój właściciela – powinien być bardziej formalny niż 
domowy, więc na pewno nie rozciągnięty dres i przy-
deptane kapcie. Wszystko to odciąga uwagę oglądają-
cego, sprawia, że może poczuć się skrępowany i nie ma 
ochoty wrócić ponownie.  

Małgorzata Battek 
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Because of the fact that there is the great supply of f lats 
on the market and some limitation of mortgage credits, 
the time of selling is longer, especially on the second 
market. So what is the faster method of finding the 
purchaser - what do the f lat’s purchasers mostly draw 
attention to?

The most important parameter is the f lat’s price and its 
size, to be exact - the number of rooms, and they are the 
2-3 bedroom f lats of smaller area. 

That what is also relevant is the location- and that 
what is mostly taken into account is the condition of 
the building and its surroundings than location on the 
map. So how does it concern the f lat is in perfect con-
dition and even in proper location, when the building 
has the neglected staircase and should be rebuilt, and 
the neighborhoods is not attractive or even repellent? 

The great meaning, especially when talking about big 
peripheral housing estate, has the walking distance 
from the public transport and the time of getting to the 
city centre. If there is no parking garage in the building, 
questions about parking place will arise, because the 
lack of parking place may be the problem when talking 
about the location in the strict city centre. 

People are more willing to buy new f lats that are built 
in the last 4-5 years, or in good technical condition, with 
an equipped kitchen and bathroom - ready to live in or 
just in need to paint walls. 

However, according to the data of WGN more and 
more people- about 40 % of buyers look for the 
property in need of renovation, and in attractive, 
low price. These clients prefer to take lower credit 
and redecorate the f lat on their own according to 
their taste. 

In the last years, the big inf luence on decision about 
purchasing the f lat has the height of rent and the sum 
of monthly upkeep, and especially the costs of heating- 
that is why the district heating is more preferred. It has 
the special importance for clients having the credit. It is 
even not uncommon for purchaser to resign from the 
offer, when the sum of monthly installment is too high 
and risky. 

The sellers, that are really interested in faster transac-
tion, should also call attentions to the way of f lat’s pres-
entation - both the choice of pictures in the real estate 
agency and on the Internet, as well as during the direct 
f lat’s presentation. 

WHAT ARE THE FLAT’S BUYERS 
INTERESTED IN?

Małgorzata Battek 



WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK, POLAND

•	 budynek	wolno	stojący	o	pow.	całkowitej	1020	m2,	wysoki	standard
•	 doskonały	dojazd	do	lotniska	i	do	autostrady	A4
•	 780	m2	pow.	użytkowej	plus	pomieszczenia	gospodarcze	o	pow.	240	m2 
•	 34	pomieszczenia,	16	łazienek,	4	toalety	
•	 garaż	na	4	samochody	i	parking	na	14	samochodów,	
•	 wysokiej	klasy	okablowanie	strukturalne	(sieć	komputerowa	i	telefoniczna),	 
wszystkie	media	techniczne,	instalacja	alarmowa	i	telewizyjna

Wyłączny agent
Lidia	Dołhan,	tel.	71	337	84	24	i	e-mail	lidia.dolhan@wgn.pl	

DO WYNAJMU NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA
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Do wynajęcia od zaraz na działalność biurową bądź usługową  
(przedstawicielstwa	handlowe,	siedziba	prestiżowej	firmy,	hotel,	
konsulat,	szpital	lub	klinika,	szkoła,	przedszkole,	bank,	spa	itp.)

Cena	najmu: 
42 000 zł netto / 10 120 eur netto
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Coraz częściej słyszymy o nowej w Polsce usłudze przy 
sprzedaży nieruchomości, jaką jest home-staging. Pomysł 
przyszedł, jak zwykle, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie 
bardzo popularny jest tzw. brand stretching, czyli „rozcią-
ganie marki”, aby zwiększyć sprzedaż produktów. 

Home staging to nic innego jak właśnie element mar-
ketingu nieruchomości, dodatkowa usługa przy 
sprzedaży, mająca na celu przekształcenie mieszka-
nia, domu, lokalu w czysty produkt. Usługa polega na 
tym, że przeszkoleni specjaliści, za opłatą, doradzają 
i nadzorują przygotowanie wnętrza oferowanej do 
sprzedaży lub do wynajmu nieruchomości, tak by 
było bardziej schludne, czyste i przejrzyste, a tym 
samym spodobało się jak największej liczbie poten-
cjalnych nabywców. 

Podobno tylko 10% klientów oglądających nierucho-
mość ma wyobraźnię i potrafi spojrzeć chłodnym 
okiem na wnętrze, wizualizując sobie swoje przyszłe 
gniazdko. Większości potrzebne jest zaprezentowanie 
wnętrza surowego, ale jednocześnie „ciepłego”, ukazu-
jącego jak najwięcej przestrzeni do zagospodarowania. 

Już usunięcie zbędnych sprzętów, obrazów, a przede 
wszystkim zdjęć rodzinnych daje duże możliwości 

aranżacji. Home-staging idzie o krok dalej – proponuje 
zmianę kolorów, usunięcie drobnych usterek, a wszyst-
ko to bez dużych nakładów finansowych. 

Popularne szkolenia dla specjalistów od home-stagingu 
przeprowadzane są przez profesjonalne firmy, które 
następnie proponują kontynuowanie tej działalności 
na zasadzie franczyzy. Prawdopodobne jest więc, że  
w niedługim czasie zaleje nas fala specjalistów home-
stagerów i ceny usługi ulegną obniżeniu – przyjmuje się, 
że koszt home-stagingu powinien oscylować od 1-1,5% 
ceny sprzedaży nieruchomości. 

Czy w naszym kraju sprzedający są już na tyle uświadomieni, 
że rozumieją potrzebę wydania dodatkowych środków na 
home-staging? Pokutuje wszak zasada, iż tych pieniędzy nie 
odzyska się, bo każdy kto kupi nieruchomość i tak zaaranżu-
je ją po swojemu. Większość z oferujących hołduje zasadzie, 
iż – parafrazując „każda nora znajdzie swojego amatora” – to 
tylko kwestia czasu i ceny. Trudno się z tym nie zgodzić. Są 
nieruchomości, które wydaje się, że powinny być sprzeda-
ne szybko i korzystnie, a jednak nie budzą zainteresowania,  
i odwrotnie – mieszkanie wydawałoby się „niesprzedawal-
ne” jest zbywane po pierwszej prezentacji. Home-staging jest 
na pewno narzędziem, które może wspomóc sprzedaż, jed-
nak nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu.

Iwona Hryncewicz

CZy PolaCy Są goTowi 
na home–STaging?
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Are the Polish PeoPle 
reAdy for home–stAging?

in Poland we can hear more and more about the home-
staging which is the new service when selling the proper-
ties. the idea has come from the United states, as usual. 
that what is very popular there, is the brand stretching 

- ‚brand extension’ to increase the products sale. 

home staging is nothing else as the element of property 
marketing, the additional sale service. the goal of sta-
ging is to transform f lat, house or office into the product. 
this service consist in a preparation of the property for 
sale or rent by the specialist who make the place more 
tidy, clean and light thus enhances the most number of 
potential purchasers. 

reportedly, only 10% of clients visiting the property has 
the imagination and can look at the interior with a cool 
eye, visualise the future home. the most people need 
to have the presentation of the empty interior, but the 

„worm” one which offers the most of space to develop. 

removing the unnecessary staff, paintings, and family 
pictures most of all, gives good the possibility of arran-
gement. home-staging goes the step forward– propo-
ses the colour change, troubleshooting, and all of that 
without the big financial contribution.  

the popular trainings for home-staging professional 
are given by the companies which offer the continu-
ation of this business activity on the franchise basis. it is 
probable that soon there will be much more companies 
specialize in home-staging, and the prices will be lower 

- it is said that the cost of home-staging will oscillate 
from 1 - 1,5 % price of the selling property. 

do the sellers in our country realize that there is the 
need to pay additional money for home-staging? it is 
said that there will be no possibility to have money 
back, because everyone who purchase the property 
will arrange it by himself. the most sellers have the 
philosophy that ‚ every place will find its lover’ - it is 
only the matter of time and price. it is hard to disagree 
with this opinion. there are the properties which sho-
uld have been sold quickly and profitably, but they do 
not generate the interest, and reversely - f lat that seems 
to be ‚unattractive’ is sold after the first presentation. 
home-staging is certainly the kind of tool which can 
help in selling the property, however there is no total 
guaranty of success. 

R E K L A M A
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ZarZąd a ZarZądca 
nieruchomości

Agnieszka Żabska
Inwestycje.pl

prawo law

Zarządzanie nieruchomościami prowadzone jest na rzecz właściciela przez osoby trzecie. 
Rolę tę pełnić mogą zawodowi zarządcy (posiadający licencję) bądź też zarząd wybrany  
z grona mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej na podstawie ustawy o własności lokali. 
Istnieją także instytucje, takie jak: Agencja Nieruchomości Rolnych czy Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa, które mogą zarządzać nieruchomościami bez licencji.

Cele zarządCy 
Głównym celem zarządcy jest utrzymanie nieruchomo-
ści w stanie niepogorszonym oraz uzasadnione inwesto-
wanie w nią. Zarządca ponadto analizuje rynek nierucho-
mości, co ma na celu ustanowienie odpowiednich stawek 
czynszu zgodnych z sytuacją rynkową. Zawiera umowy 
z dostawcami mediów oraz innymi, wykonującymi usłu-
gi na rzecz mieszkańców (jednocześnie zarządca prowa-
dzi i nadzoruje bieżącą obsługę). Jednym słowem dba  
o właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieru-
chomości. dba również o bezpieczeństwo użytkowania 
i właściwą eksploatację nieruchomości.

Wybór zarządu nieruChomośCią 
Wspólną

Wszyscy właściciele, którzy wchodzą w skład danej 
nieruchomości, tworzą wspólnotę mieszkaniową.  
W nowo wybudowanym budynku wspólnota mieszka-
niowa powstaje w momencie, kiedy deweloper sprzeda 
pierwszy lokal. aby jednak taka wspólnota mogła za-
cząć funkcjonować, powinno odbyć się zebranie wła-
ścicieli, którzy dokonają wyboru jedno- lub kilkuoso-
bowego zarządu. Wtedy też ustala się wysokość opłat 
na rzecz działalności zarządu,a także uchwala statut. 
Właściciele powinni uzyskać w urzędach numer niP 
oraz reGon, a także utworzyć konto bankowe dla 
swojej wspólnoty. Według ustawy o własności lokali 
właściciele zobowiązani są do wybrania zarządu, jeśli 
lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodręb-
nionymi jest więcej niż siedem. W zarządzie znajdować 
mogą się osoby będące właścicielami lub inne spoza ich 
grona. można także powierzyć zarząd zawodowemu 
zarządcy. Zanim to jednak nastąpi zarząd nad nieru-
chomością nadal sprawuje deweloper.

zarząd narzuCony przez deWelopera
Zdarza się jednak często, że w nowo wybudowanym 
budynku sposób zarządu nieruchomością  zostaje na-
rzucony przez dewelopera. Takie prawo zastrzega on 
sobie w umowach o budowę lokalu albo w  umowach 
sprzedaży lokali, zawartych w formie aktu notarialnego.  
często deweloperzy zarząd nieruchomością powie-
rzają zawodowemu zarządcy.

zaWodoWi zarządCy 
Zawodowo zarządzeniem nieruchomościami zajmują 
się osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. 
od 1 stycznia 2008 roku (kiedy to weszła w życie nowe-
lizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 roku o gospodarce 
nieruchomościami) w celu otrzymania licencji nie jest 
konieczne zdanie egzaminu państwowego. od tamtej 
pory osoby, które ubiegają się o nadanie licencji, muszą 
posiadać wykształcenie wyższe, mieć odbyte kierun-
kowe studia podyplomowe oraz praktykę zawodową  
w zakresie zarządzania nieruchomościami. 25 września 
2012 roku rada ministrów przyjęła projekt i ustawy  
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektó-
rych zawodów. W pierwszej transzy pojawił się m.in. za-
wód zarządcy nieruchomości. oznacza to, że funkcję tę 
niebawem pełnić będzie mógł każdy, posiadający wy-
kształcenie podstawowe. dodatkowym warunkiem bę-
dzie niekaralność oraz wykupienie ubezpieczenia oc.

zmiana sposobu zarządzania 
nieruChomośCią

Właściciele mają prawo do zmiana sposobu zarządu 
nieruchomością, o której mowa wyżej, ale może nastą-
pić tylko i wyłącznie na mocy uchwały zaprotokołowa-
nej przez notariusza. ustanowienie zarządcy wyklucza 
bowiem możliwość tworzenia zarządu.

zarząd i zarządCa razem?
istnieje możliwość, aby synonimicznie istniały: zarząd 
powołany przez właścicieli oraz licencjonowany zarząd-
ca. Jednakże w sytuacji kiedy w grę wchodzi dość szeroki 
zakres spraw związanych z zarządzaniem nieruchomo-
ścią, może to powodować niepotrzebne trudności. aby 
obie formy współgrały ze sobą, można zarząd wybrany 
spośród mieszkańców przekształcić w radę nadzorczą. 
Zarządzeniem nieruchomością wspólną zajmował się 
będzie wówczas tylko licencjonowany zarządca.



City Hall in Dąbrowa Górnicza
21 Graniczna Street, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Investor’s Assistance

Ewa Fudali-Bondel
tel. +48 32 295 96 97

e-mial: efudali@idabrowa.pl

Karolina Karlik
tel. +48 32 295 96 86

e-mail: kkarlik@idabrowa.pl

City Dąbrowa Górnicza

HALLER PARK B 
– services area

• A member of the SILESIA Metropolis, the biggest 
conglomeration in this part of Europe,  sq km is 
inhabited by  milion people.

• The city is conveniently located  km from Katowice 
-Pyrzowice International Airport and  km from 
Kraków-Balice International Airport.

• It offers  plenty of attractive land for development 
with lots ranking from , to  hectares for produc-
tion, services, housing and hotel development.

• More than  ha of the city areas lie within the 
Katowice Special Economic Zone, the most effective 
one in Poland.

• New investors are eligible for real estate tax break.

• A total of  foreign companies have already inve-
sted here.

Meet us on MIPIM Cannes Metropolia 
Silesia stand no. LR3.01

• Area:  , ha 

• Description: the property is located in 
the eastern part of Haller Park, near the 
exit of the national road DK  Krakow 
- Wroclaw, in close proximity to the 
Aqua Park „NEMO” Water World, Sports 
and Spectator Hall and Trade Fair and 
Exhibition Centre EXPO-Silesia, the 
third in Poland in terms of the number 
of organized trades. The perfect area 
for business class hotel, conference 
centre and tourism. 

• Utilities: ability to connect water 
supply and central heating system, 
electricity, gas, telephone network 

• Valid Local Master Plan: services, 
sport, recreation and tourism area. 

Join them!

INVEST
IN DĄBROWA
GÓRNICZA

„The project co-financed by the European Union from the European 
Regional Development Fund within the framework of the Regional 

Operational Programme of the Silesia Voivodeship for the years -”

Sale of the ownership by tender in 18.04.2013
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Koniec Rodziny na Swoim 
teraz Mieszkanie dla Młodych
Wraz z końcem 2012 roku wygasł rządowy program 
wsparcia - Rodzina na Swoim. teraz Ministerstwo 
infrastruktury przygotowuje program Mieszkanie dla 
Młodych.

Pod koniec listopada 2012 skierowano do konsultacji 
społecznych projekt ustawy o pomocy państwa w na-
byciu mieszkania przez ludzi młodych. nowy program 
wsparcia finansowego będzie nosił nazwę „Mieszkanie 
dla Młodych”.
zgodnie z projektem ww. ustawy, o dofinansowanie 
w nabyciu mieszkania będą mogły ubiegać się osoby 
(zarówno małżonkowie, jak i osoby niepozostające  
w związku małżeńskim), których wniosek o dofinanso-
wanie do wkładu własnego został złożony najpóźniej do 
końca roku kalendarzowego, w którym nabywca lokalu 
mieszkalnego ukończył 35 lat (w przypadku małżeństw, 
warunek ten dotyczy małżonka młodszego) oraz jeżeli 
nabywca lokalu mieszkalnego, do dnia nabycia lokalu 
mieszkalnego nie będzie: 
a) właścicielem prawa własności budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; 

b) osobą, w odniesieniu do której przysługuje spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmio-
tem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; 

c) współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział  
w przypadku zniesienia współwłasności obejmo-
wałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Uprawnienia podmiotowe do nabycia dopłat do lo-
kalu mieszkalnego uległy zmianie, w odniesieniu do 
tego przewidzianego w uchylonej już ustawie z dnia 
8 września 2006r. o finansowym wsparciu rodziny  
i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. na 
gruncie tej ustawy, dopłatą do programu Rodzina na 
Swoim mogli być objęci wnioskodawcy, którzy nie 
byli jednocześnie właścicielem lub współwłaścicie-
lem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalne-
go; którym nie przysługiwało w całości lub w części 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego 
przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednoro-
dzinny lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, oraz którzy nie byli najemcą lokalu 
mieszkalnego. 

Robert Naborczyk
prawnik 

prawo law
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Jak wynika z powyższego, rygor dotyczący kręgu osób, 
które będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe 
na gruncie projektowanej ustawy, został złagodzony. 
Projekt ustawy przewiduje, że podmiot ubiegający się 
o wsparcie finansowe będzie mógł być np. najemcą 
lokalu mieszkalnego bądź osobą, której przysługuje 
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Jest to 
krok w dobrym kierunku, bowiem do tej pory najemcy 
lokali mieszkalnych byli pozbawieni możliwości ubie-
gania się o wsparcie finansowe w nabyciu własnego 
mieszkania.

zmianie ulegnie również przedmiot, w odniesieniu 
do którego zainteresowany będzie mógł się ubiegać  
o pomoc finansową. zgodnie z projektem ustawy, dofi-
nansowanie do wkładu własnego będzie mogło zostać 
udzielone, jeżeli lokal mieszkalny będzie służył zaspo-
kojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy 
lokalu mieszkalnego i będzie on pierwszym użytkow-
nikiem tego lokalu; ponadto powierzchnia użytkowa 
lokalu mieszkalnego nie przekroczy 75 mkw.; cena 
zakupu lokalu mieszkalnego nie przekroczy kwoty 
stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego i średniego wskaźnika przeliczeniowe-
go kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych, obowiązującego dla gminy, 
na terenie której położony będzie lokal mieszkalny. 
Ponadto lokal mieszkalny musi być położony na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego oraz 
cenę zakupu będzie przyjmować się na podstawie umo-
wy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu 
mieszkalnego, a jeżeli umowa taka nie zostanie zawar-
ta do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu 
własnego – na podstawie odpowiedniej umowy zobo-
wiązującej. 

W odróżnieniu od programu Rodzina na Swoim, wnio-
skodawca będzie mógł ubiegać się o wsparcie finanso-
we tylko przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego. 
Ma to na celu wsparcia tego segmentu nieruchomości, 
także celem pobudzenia gospodarki narodowej.  

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o którym 
mowa wyżej, jest to iloczyn średniej arytmetycznej 
dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego woje-
wodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu od-
tworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych, obowiązujących dla gminy, na terenie 
której położona jest nieruchomość. Dla przykładu 
można wskazać, że dla miasta stołecznego Warszawy 
w iV kwartale 2012r. był to koszt 5 789,50 zł/m2, dla 
Gdańska 5 532,50 zł/m2 a dla Wrocławia 5 182 zł/m2.

zgodnie z projektem ustawy, dofinansowanie do wkła-
du własnego będzie mogło zostać udzielone wniosko-
dawcy, jeżeli: 

- kredyt przyznany zostanie w związku z nabyciem lo-
kalu mieszkalnego; 

- zostanie udzielony przez instytucję kredytującą; 
- będzie stanowić on co najmniej 50% ceny zakupu lo-

kalu mieszkalnzego; 
- zostanie udzielony na warunkach nie odbiegających 

na niekorzyść nabywcy lokalu mieszkalnego od wa-
runków oferowanych przez instytucję kredytującą  
w stosunku do innych kredytów mieszkaniowych; 

- zostanie udzielony w walucie polskiej, a umowa kre-
dytu nie będzie uzależniać zmiany wysokości raty 
kapitałowo-odsetkowej, ani pozostającego do spłaty 
kredytu od zmiany kursów walut oraz jeżeli stroną za-
wartej umowy kredytu będzie nabywca lokalu miesz-
kalnego (w przypadku, gdy nabywcą lokalu miesz-
kalnego będzie małżeństwo, warunek, o którym tu 
mowa, będzie dotyczył obojga małżonków). 

Warto przypomnieć, że w programie Rodzina na 
Swoim dopłaty były stosowane na podstawie umo-
wy kredytu preferencyjnego podpisanej z bankiem 
udzielającym kredytów preferencyjnych przez osoby 
uprawnione do ubiegania się o dopłaty. W przypadku 
stwierdzenia przez bank kredytujący, że docelowy 
kredytobiorca nie posiadał zdolności kredytowej, do 
umowy kredytu mogli przystąpić rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo i małżonkowie rodzeństwa, ojczym, ma-
cocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy. osoby 
przystępujące do umowy kredytu preferencyjnego nie 
uzyskiwały prawa do dopłat oraz tytułu własności do 
finansowanej kredytem nieruchomości. Ponadto z do-
płat do oprocentowania można było skorzystać tylko 
raz. Dopłaty były stosowane od daty dokonania przez 
kredytobiorcę pierwszej spłaty raty odsetkowej lub ka-
pitałowo-odsetkowej, pomniejszonej o należną dopłatę, 
a okres stosowania dopłat nie przekraczał 8 lat od daty 
zastosowania pierwszej dopłaty.

Dofinansowanie do wkładu własnego w programie 
Mieszkanie dla Młodych będzie przysługiwać w wy-
sokości 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego 
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  
1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkal-
nych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofi-
nansowanie do wkładu własnego dla gminy, na terenie 
której położony jest lokal mieszkalny, oraz: 
1) powierzchni użytkowej nabywanego lokalu miesz-

kalnego – dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 
użytkowej nie większej niż 50 mkw., 

lub 
2) 50 mkw. – dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 

użytkowej większej niż 50 mkw.
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Dodatkowo będzie przysługiwać dofinansowanie  
w wysokości kolejnych 5% wartości odtworzeniowej 
lokalu mieszkalnego, w przypadku osób lub rodzin 
wychowujących w dniu złożenia wniosku o finansowe 
wsparcie dziecko/dzieci (także dziecko przysposobio-
ne). Jednocześnie będzie przysługiwać jednorazowe 
dofinansowanie także w wysokości 5% wartości od-
tworzeniowej lokalu mieszkalnego, w przypadku bene-
ficjentów, których gospodarstwo domowe po zakupie 
mieszkania powiększy się z tytułu urodzin trzeciego 
(lub kolejnego) dziecka lub w związku z przysposobie-
niem dziecka biologicznie obcego (jako trzeciego w ro-
dzinie lub kolejnego) – przeznaczone na zmniejszenie 
salda zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez benefi-
cjenta kredytu hipotecznego.

Podobnie jak w przypadku programu Rodzina na 
Swoim, w programie Mieszkanie dla Młodych zostaną 
przewidziane ograniczenia w rozporządzaniu nieru-
chomością, w odniesieniu do której udzielono wsparcia 
finansowego. 

W okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowie-
niu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, 
nabywca tego lokalu nie będzie mógł: 
1) dokonać zbycia prawa własności lub współwłasności 

tego lokalu mieszkalnego, 
2) wynająć lub użyczyć ten lokal mieszkalny innej oso-

bie,
3) dokonać zmiany sposobu użytkowania tego lokalu 

mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspoka-
janie własnych potrzeb mieszkaniowych, 

4) uzyskać prawo własności lub współwłasności inne-
go lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego w całości lub w części, którego przed-
miotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednoro-
dzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze 
spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lo-
kalu mieszkalnego związku małżeńskiego. 

W programie Rodzina na Swoim zaprzestawano sto-
sowania dopłat w przypadku: 1) postawienia wierzytel-
ności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego 
w stan natychmiastowej wymagalności; 2) uzyskania 
przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania 
dopłat prawa własności lub współwłasności innego 
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w ca-
łości lub w części, którego przedmiotem był inny lokal 
mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem na-
bycia tych praw w drodze spadku; 3) dokonania przez 
docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat 
zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę 

został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż 
zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Rygor polegający na ograniczeniu w rozporządzaniu 
lokalem mieszkalnym uległ skróceniu w odniesieniu 
do tego przewidzianego w programie Rodzina na 
Swoim. W programie Mieszkanie dla Młodych będzie 
on wynosił 5 lat. zwrot części finansowego wsparcia  
w przypadku naruszenia ww. ograniczeń w rozporzą-
dzaniu lokalem mieszkalnym, nie będzie miał zasto-
sowania, jeżeli zbycie prawa własności lub współwła-
sności lokalu mieszkalnego, nastąpi po upływie 3 lat od 
dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesie-
niu własności na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego,  
a środki pieniężne uzyskane z tego tytułu nabywca loka-
lu mieszkalnego zamierza przeznaczyć w okresie kolej-
nych 24 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalne-
go. W informacji, o której mowa wyżej nabywca lokalu 
mieszkalnego będzie zobowiązany do przeznaczenia 
środków ze zbycia lokalu mieszkalnego na zaspokoje-
nie własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku 
niewykonania przez nabywcę zobowiązania, o którym 
mowa wyżej, będzie on musiał w terminie 30 dni od 
dnia, w którym upływa okres kolejnych 24 miesięcy 
po zbyciu prawa własności lub współwłasności lokalu 
mieszkalnego, zwrócić na rachunek Funduszu Dopłat 
uzyskane wcześniej środki. 

zaznaczyć należy, że Program Rodzina na Swoim nie 
przewidywał warunkowego zwolnienia z obowiązku 
rozliczenia finansowego wsparcia przy zbyciu lokalu. 
Program „Mieszkanie dla Młodych” może być ko-
rzystniejszy od „Rodziny na Swoim”, ale w przypadku 
rodzin wielodzietnych. na pewno mniej otrzymają sin-
gle i małżeństwa bezdzietne. na tym etapie, założenia 
programu Mieszkanie dla Młodych mogą ulec jeszcze 
zmianie z uwagi na fakt, że projekt nie przeszedł jesz-
cze procedury legislacyjnej. obecnie jest on na etapie 
konsultacji społecznych. Przewiduje się, że program 
ten miałby zacząć obowiązywać najszybciej w drugiej 
połowie 2013 roku.
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Ełk
POLAND

ul. Mickiewicza 13
tel. +48 87 610 87 78
fax +48 87 621 33 45

www.elk.wgn.pl
e-mail: elk@wgn.pl

Service/hotel/gastronomic building 
of 950sq m on the plot of 945 sq m, 
located in the city centre, near the 
Teutonic Castle from 14th century, 
yacht ports and promenade. 
O� er  032-2329 -  „direct o� er”

Property in the city centre on 
the plot of 1,1182 ha with: o�  ce 
building of 850 sq m, industrial 
building of 186 sq m and garage 
of 55 sq m. 
O� er 032-2393

Agricultural ground of 52,2400 
ha with: housing building and 2 
stables. Hilly region surrounded 
by the forest. 

O� er 032-2181

Resort „Camping Wigry” of  2,0535 ha. 
There is: gatehouse, canteen, wa-
shing facilities with sleeping area, 
gym, 10 camping houses, hangar 
and 2 tennis court.
O� er  032-2251

Unique property: 670,43 sq m of 
storied building with cellar, plot 
of 0,1175 ha located in the city 
centre, by the channel leading to 
Mamry Lake. 
O� er 032-1615 

Pre-war property in the city 
centre near the Młyński Chan-
nel, on the plot of 900 sq m. 
There is: villa with pool of 350 
sq m, garage for 3 cars and arbour. 
O� er 032-1607 - „direct o� er” 

Plot of 50,8980 ha with own 
Wilkasy Lake coastline. The gro-
und for housing building and 
agriculture. 

O� er 032-2262

POLAND, Mikołajki POLAND, Grabnik POLAND, Stare Juchy POLAND, Węgorzewo
price 3 000000 PLN price 1 567 200 PLN price 2 000000 PLN price 1 150 000 PLN

Poland, Węgorzewo POLAND, Wilkasy POLAND, Wilkasy
Net price  2 900 000 PLN price 1 700 000 PLN price 1 890 000 PLN

Miasto Jelenia Góra zaprasza do zapoznania się 
z ofertą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Szeroka i atrakcyjna cenowo oferta Miasta Jelenia Góra dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych 
i użytkowych, nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości niezabudowanych. Ceny lokali mieszkal-
nych i użytkowych już od  zł/m2 do  zł/m2, działki pod budownictwo mieszkaniowe już od  zł/m2. 
Lokalizacja nieruchomości od ścisłego centrum przez Cieplice, Sobieszów, Jagniątków i Maciejową.

Wybrane nieruchomości do zagospodarowania:

Ponadto Miasto posiada w swojej ofercie nieruchomości przeznaczone pod budowę obiektów usług komercyjnych położonych przy ul. Spółdzielczej,  
ul. Sygietyńskiego i ul. Legnickiej oraz obiektów przemysłowych i produkcyjnych możliwych do realizacji na terenach objętych Kamiennogórską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości położonych w rejonie ul.  Spółdzielczej i ul. Objazdowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 
2-3 pod numerami telefonów: 75-75-46-228/304 lub 75-75-49-893 i na stronie internetowej: nieruchomosci.jeleniagora.pl

XIX-wieczna willa położona przy 
ul. Grabowskiego  wraz z przybu-
dówką, położona w strefie śród-
miejskiej miasta, w bliskim sąsiedz-
twie Sądu i Miejskiego Ośrodka 
Kultury. W granicach nieruchomo-
ści urządzony parking. Teren ogro-
dzony.

Nieruchomość zabudowana po-
łożona przy ul. Grunwaldzkiej ,A     
przeznaczona na cele działalności 
komercyjnej (handel wielkopo-
wierzchniowy). Nieruchomość po-
łożona w strefie śródmiejskiej, przy 
drodze krajowej nr . W sąsiedz-
twie znajdują się obiekty handlowe 
i usługowe, stacje benzynowe, re-
stauracja oraz siedziba KRUS-u.

Grunt przeznaczony pod zabudo-
wę na cele usługowe, w tym handlu 
o powierzchni sprzedaży powyżej 
 m. Nieruchomość położona 
w dzielnicy przemysłowej miasta 
w rejonie ul.  Spółdzielczej i Trasy 
Czeskiej. W sąsiedztwie duże zakła-
dy przemysłowe, obiekty usługowe 
i handlowe.

Kamienica położona przy ul.  Maja 
 w ścisłym centrum miasta przy 
głównym ciągu ruchu pieszego. W 
sąsiedztwie Kościół Garnizonowy 
oraz obiekty handlowe i usługowe. 
Teren na zapleczu nieruchomości 
ogrodzony i wybrukowany, służy 
jako parking.

Ponadto Miasto posiada w swojej ofercie nieruchomości przeznaczone pod budowę obiektów usług komercyjnych położonych przy ul. Spółdzielczej,  

Lokalizacja nieruchomości od ścisłego centrum przez Cieplice, Sobieszów, Jagniątków i Maciejową.

Wybrane nieruchomości do zagospodarowania:
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Rynek gRuntów 
inwestycyjnych w Polsce

Rok 2012 okazał się atrakcyjny oraz • 
optymistyczny dla rynku gruntów in-
westycyjnych, o czym świadczy ilość 
oraz wartość zawartych transakcji. 
Nie oznacza to jednak powrotu do ten-
dencji wzrostowej sprzed 2009 roku,  
a jedynie systematyczną stabilizację  
w tym obszarze gospodarki, odczu-
walną szczególnie przez silne i zdrowe 
kapitałowo firmy deweloperskie oraz 
fundusze inwestycyjne.
W 2012 roku inwestorzy najchętniej ku-• 
powali działki pod zabudowę biurową 
i mieszkaniową - na takie inwestycje 
wydali niemal 85% środków. Około 
10% środków kupujący przeznaczyli 
na działki pod zabudowę handlową,  
a około 5% pod magazyny.
80-85% zakupionych gruntów pod • 
biura i mieszkania było zlokalizowa-
nych w granicach Warszawy.
Mimo postępującej stabilizacji, w 2012 • 
roku, na rynku gruntów inwestycyjnych 
nie zabrakło również negatywnych ten-
dencji, przejawem których były finan-
sowe kłopoty niektórych deweloperów 
prowadzące do wyprzedaży gruntów 
posiadanych przez te firmy oraz fundu-
sze, czy też wystawianie na sprzedaż te-
renów inwestycyjnych przez banki, które 
przejęły je od swoich klientów.
Warto również dodać, że niektóre pod-• 
mioty gospodarcze związane z rynkiem 
deweloperskim poszukiwały możliwo-
ści czasowej lub stałej współpracy ze 
swoimi konkurentami, co było zgodnie 
z naszymi prognozami.

TRENDY
W 2012 roku obserwowaliśmy zmiany • 
strategii wśród firm uczestniczących 
w procesie inwestycyjnym na rynku 
nieruchomości gruntowych polegają-
ce na poszukiwaniu nowych źródeł dla 
inwestycji i skutkujące zwiększeniem 
zainteresowania tych podmiotów ryn-
kiem nieruchomości gruntowych prze-
znaczonych pod zabudowę biurową.
W szczególności deweloperzy miesz-• 
kaniowi, ale także niektórzy działający 
na rynku nieruchomości handlowych, 

rozpoczęli intensywne poszukiwania 
terenów przeznaczonych pod budo-
wę budynków biurowych. Tendencja 
ta była szczególnie wyraźna w naj-
większych miastach Polski takich jak 
Warszawa, Wrocław czy Kraków.
Podobna sytuacja, związana ze zmianą • 
zainteresowania segmentem nierucho-
mości gruntowych, chociaż w nieco 
mniejszej skali, dotyczy rynku nieru-
chomości przeznaczonych pod handel 
i zlokalizowanych w miastach powyżej 
30 tys. mieszkańców. Grunty te stają 
się obiektem zainteresowania podmio-
tów wcześniej związanych z inwesto-
waniem na rynku mieszkaniowym.
Opisane wyżej zjawisko jest efektem • 
wejścia w życie ustawy deweloperskiej, 
ale także ograniczonego dostępu do 
finansowania nowych inwestycji, re-
strykcyjnej polityki kredytowej ban-
ków oraz dobrych wskaźników i pro-
gnoz dla rynku biurowego w Polsce.
Wśród czynników zwiększających • 
zainteresowanie inwestowaniem  
w grunty biurowe warto również wy-
mienić sygnały ze strony firm specjali-
zujących się w tym segmencie, według 
których w najbliższej przyszłości może 
pojawić się zapotrzebowanie na grun-
ty biurowe w takich miastach jak Łódź 
czy Poznań.
W przypadku Łodzi czynnikiem de-• 
cydującym o możliwym rozwoju jest 
otwarta w 2012 roku autostrada łącząca 
to miasto z Warszawą oraz zapowiada-
ne skrócenie czasu podróży koleją mię-
dzy tymi miastami nawet do 35 minut, 
dzięki budowie nowego, szybkiego po-
łączenia kolejowego.

CENY I TRANSAKCJE
W 2012 roku wartość transakcji na ryn-• 
ku gruntów inwestycyjnych przezna-
czonych pod zabudowę biurową, han-
dlową, mieszkaniową i przemysłową, 
wliczając w to przejęcia całych spółek 
posiadających takie aktywa, sięgnęła 
około 1,5 mld PLN, przewyższając tym 
samym wydatki z całego 2011 roku, 
które wyniosły około 1,2-1,3 mld PLN.

Jedną z głównych przyczyn wartości • 
zawartych w 2012 roku transakcji był 
spadek, w całej Polsce, cen nierucho-
mości gruntowych, bez względu na 
sektor. Stanowi on kontynuację tren-
du z 2011 roku.
Ceny transakcyjne w wielu miastach • 
spadają. Statystycznie cena ziemi 
potrzebnej do wybudowania 1 mkw. 
powierzchni użytkowo-mieszkanio-
wej była w 2012 roku niższa niż w 2011 
roku, między innymi w Katowicach 
o 7%, a w Warszawie, poza obszarem 
centrum, o 8%.
Ziemia pod biurowce staniała najbar-• 
dziej w Katowicach o 12%, Trójmieście 
o 10% i we Wrocławiu o 11%. 

PROGNOZY
2013 rok będzie się charakteryzował • 
dynamiką zakupów na rynkach nie-
ruchomości biurowych i handlowych, 
w pierwszej kolejności w takich mia-
stach jak: Warszawa, Kraków czy 
Wrocław, a w drugiej – w Łodzi czy 
Poznaniu.
Możemy spodziewać się, że nowe • 
transakcje sprzedaży terenów pod 
zabudowę mieszkaniową będą mia-
ły miejsce głównie w Warszawie  
i w Krakowie. Na pozostałych ryn-
kach lokalnych, takich jak Trójmiasto, 
Poznań czy Szczecin, jeżeli będą miały 
miejsce transakcje sprzedaży mieszka-
niowych gruntów inwestycyjnych to 
będą to transakcje poczynione głów-
nie przez lokalnych deweloperów.
Nasze dotychczasowe konsultacje • 
z deweloperami i funduszami inwe-
stycyjnymi, dotyczące planowanych 
przez nich wydatków związanych  
z inwestycjami w nieruchomości  
w 2013 roku, jak również posiadana 
przez nas wiedza na temat rynku, po-
zwalają nam przypuszczać, że na ko-
niec 2013 roku mamy szansę na prze-
kroczenie wartości transakcji z roku 
ubiegłego, przy czym należy pamiętać, 
iż większość inwestycji zakupowych 
na rynku gruntów inwestycyjnych bę-
dzie miała miejsce w Warszawie.

Colliersrok 2012 - podsumowanie

podsumowanie 2012 i prognozy na 2013 według Colliers International
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LAND MARKET in POLAND 
As expected, 2012 turned out to be an • 
attractive and optimistic year for the 
land market, best proven by the total 
volume of concluded deals. This do-
esn’t mean a return to growth trends 
witnessed before 2009, however. It is  
a sign though of systematic stabiliza-
tion in this area of the economy, felt 
in particular by strong, capital healthy 
developers and investment funds. 
Investors most willingly bought land • 
for office and residential develop-
ment. Overall funds divided their 
investments by 85% for office and re-
sidential, 10% retail and 5% for indu-
strial investment sites. 
Warsaw accounted for 80-85% of all • 
land purchased for residential or offi-
ce developments. 
Despite the progressive stabilization • 
on the land market in 2012, there were 
also some negative trends, a result 
of financial problems that led some 
developers and investment funds to 
sell their land or to offer for sale the 
investment areas taken-over by banks 
from their customers. 
It is also worth noting that, according to • 
our forecasts, some business entities on 
the market were seeking possibilities of 
temporary or permanent cooperation 
with their competitors. 

TRENDS 
In 2012, we could observe a change in • 
the strategy of companies participa-
ting in investment processes on the 
land market and looking out for new 
investment possibilities. We noticed 
an increase in their interest, mainly 
for office development land. 
Residential developers, in particular, • 

but also some dealing in the retail real 
estate market, began an intensive se-
arch of land suitable for construction 
of office buildings. This trend was par-
ticularly evident in major Polish cities 
such as Warsaw, Wrocław and Kraków. 
A similar situation, although on a sli-• 
ghtly smaller scale, applies to land su-
itable for retail development, located 
in cities with more than 30 thousand 
inhabitants. This land is of interest to 
entities previously investing in the ho-
using market. 
This phenomenon is the result of the • 
enactment of the Developer Act, but 
also due to limited access to invest-
ment finance, banks’ lending policies 
and good indicators and forecasts for 
the office market in Poland. 
Among the factors increasing interest • 
in investing in the land assigned for 
construction of offices, one should 
also mention signals from companies 
specializing in this segment, accor-
ding to which in the near future, a de-
mand for land suitable for office deve-
lopment should be observed in cities 
such as Lodz and Poznan. 
In the case of Łódź, among factors ac-• 
celerating its development, two should 
be enumerated: the opening in 2012 
of a highway connecting the city with 
Warsaw and the announced reduction 
of travel time between these two cities 
of up to 35 minutes, due to the con-
struction of a new high-speed rail link. 

PRICES 
In 2012, the value of land transactions • 
for office, retail, residential and indu-
strial development, including acquisi-
tion of companies holding such assets, 

reached PLN 1.5 billion (this is up on 
2011’s land investment transaction volu-
mes which totalled PLN 1.2-1.3 billion). 
One of the main reasons for the volume • 
of transactions in 2012 was a reduction, 
throughout Poland, of the prices of all 
sectors of the land market. It is a conti-
nuation of trends observed in 2011. 
In comparison to transaction prices • 
in 2011,  in Polish cities they are fal-
ling. Overall prices decreased by 7% 
in Katowice and 7% in the suburbs of 
Warsaw. 
Office land grew cheaper in particular • 
in Katowice by 12%, in the Tri-city by 
10% and in Wrocław by 11%. 

PROGNOSIS 
2013  will be characterized by the dy-• 
namics of transactions on office and 
retail land markets, primarily in cities 
such as Warsaw, Kraków and Wrocław, 
and secondly in Łódź and Poznań. 
We expect that new sales of land for • 
housing development will take place 
mainly in Warsaw and Kraków. In 
other local markets, such as the Tri-
City, Poznań and Szczecin, residen-
tial land sales will occur and transac-
tions will be made primarily by local 
developers. 
From our recent consultations with • 
developers and investment funds 
regarding their planned expenditu-
res on real estate properties in 2013, 
we draw the conclusion that there is 
a chance by the end of 2013 we will 
have exceeded the value of last year’s 
transactions. However, we should 
bear in mind that, most transactions 
in the land market will take place in 
Warsaw. 

Colliers year 2012 - summary

summary of  2012 and prognosis for 2013 according to Colliers International

„2012 był bardzo dobrym rokiem dla gruntów inwestycyjnych. Bardzo wiele firm jak i osób prywatnych bę-
dących właścicielami gruntów inwestycyjnych postanowiło dotrzymać kroku rynkowi i obniżyć ceny, co 
spowodowało falę transakcji. Spodziewamy się, że rok 2013 będzie równie dobry, co poprzedni, zarówno pod 
względem ilości transakcji, jak i wyniku” – powiedział Daniel Puchalski, z Colliers International. 

„2012 was a very good and interesting year for the land market. Many companies as well as private investors decided to 
keep up with the market trends and lowered the prices of land for sale which resulted in a sequence of transactions. We 
expect that 2013 will be as good as the last year or even better in terms of the number and the volume of transactions” 
– comments Daniel Puchalski, Colliers International

„2012 was a very good and interesting year for the land market. Many companies as well as private investors decided to 
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W  dokumencie tym wyodrębniono trzy zasadni-
cze obszary rozwoju kraju: 

I. Konkurencyjność i innowacyjność
gospodarki, 

II. Równoważenie potencjału rozwojowego
regionów Polski, 

III. Efektywność i sprawność Państwa. 

Rozwój przestrzenny kraju występuje zasadni-
czo w  II obszarze rozwojowym i  opisany jest do-
kładniej w  przyjętym wcześniej przez Radę Mi-
nistrów dokumencie „Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju”. Polska koncepcja prze-
strzennego zagospodarowania kraju (KPZK) i jej 
cele strategiczne oparte są o konstytucyjną zasadę 

„rozwoju zrównoważonego”, tzn. suspensywnego, 
długoterminowego, chroniącego zasoby dla teraź-
niejszego i  przyszłego rozwoju materialnego i  du-
chowego. Cel strategiczny wg KPZK to „Efektyw-
ne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorial-
nie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla 
osiągania ogólnych celów rozwojowych – konku-
rencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawno-
ści funkcjonowania państwa oraz spójności w wy-
miarze społecznym, gospodarczym i  terytorial-
nym w długim okresie”. 

Od strony realizacji celu strategicznego wizję 
sposobu zarządzania rozwojem przestrzennym 
kraju w  roku 2030 ujęto w  KPZK w  sposób na-
stępujący: 

Janusz Stanisław Lipiński
Europejski Instytut Nieruchomości,
Towarzystwo Urbanistów Polskich

Refleksje
DOTYCZĄCE  ROZWOJU 
PRZESTRZENNEGO  W  POLSCE

Rozwój przestrzenny w Polsce powinien być zgodny
z szerszą wizją i perspektywiczną strategią rozwoju kraju, opisaną

w dokumencie rządowym „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
Długookresowa strategia rozwoju kraju”

(Polska 2030).

© fot. wojtek gaworski
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• „W  2030 roku polski system zarządzania prze-
strzenią jest zgodny z  zasadą subsydiarności, 
lecz ma charakter hierarchiczny, to znaczy niż-
sze poziomy planowania uwzględniają zamie-
rzenia ważne z punktu widzenia kraju i regionu. 
Jest integralnym elementem systemu zarządza-
nia rozwojem kraju”. 

• „Polityka przestrzenna jest programowana za-
sadniczo na czterech różnych poziomach za-
rządzania: krajowym, regionalnym, lokalnym, 
w obszarach funkcjonalnych”.

• „System prawny dotyczący planowania prze-
strzennego w  roku 2030 jest czytelny, spójny 
i  stabilny. Podstawą systemu jest ramowy akt 
prawny o  charakterze przekrojowym, obejmu-
jący zarówno przestrzeń lądową, jak i  obszary 
morskie RP”. 

• „System instytucjonalny zapewnia realizację wi-
zji rozwoju kraju w hierarchicznym systemie pla-
nowania i  zarządzania. Racjonalne zarządzanie 
przestrzenią zapewniają instytucje państwowe 
o wysokiej sprawności i jakości postępowania”. 

• „System administracyjny zapewnia efektywną 
koordynację działań różnych podmiotów w prze-
strzeni – cele formułowane w  ramach polityki 
przestrzennej na różnych poziomach planowania 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego są re-
alizowane przez całą administrację publiczną”. 

• „Udział obywateli i organizacji pozarządowych 
w  procesie planowania rozwoju, w  tym plano-
wania przestrzennego, jest powszechną zasadą, 
wynikającą z potrzeby uwzględniania różnorod-
nych interesów na etapie tworzenia dokumentu 
przed skierowaniem go do realizacji”. 

Celem przedstawionych poniżej ref leksji nie 
jest ocena lub kontestowanie zaproponowanej 
w powyższych dokumentach rządowych strategii 
rozwoju Polski i  sposobów jej realizacji. Zakłada-
jąc poprawność i słuszność zawartych tam założeń, 
skupię się na analizie stanu obecnego oraz działa-
niach koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych 
w strategii celów. 

AnAlizA stAnu gospodArki 
przestrzennej w polsce

Wedle ocen specjalistów, po dwudziestu latach ży-
wiołowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości, 
stan gospodarki przestrzennej przekroczył punkt 
krytyczny i jej negatywny wpływ na ogólne procesy 
rozwojowe odczuwa już każdy przeciętny obywatel. 

Skomplikowany i mało efektywny system pra-
wa połączony z  niedowładem organizacyjnym 
i  merytorycznym instytucji publicznych powo-
duje utrudnienia w  planowaniu i  realizacji przed-
sięwzięć budowlanych, pogarszanie się ładu prze-
strzennego i  konkurencyjności polskiego rynku 

nieruchomości. W środowiskach profesjonalnych 
i szerzej rozumianej opinii publicznej zaczyna się 
utrwalać przekonanie, że bez znaczącej poprawy 
tej dziedziny nie da się przyspieszyć pozostałych 
obszarów życia gospodarczego i społecznego. 

W rządowej „Koncepcji Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju 2030”, w  rozdziale V opisu-
jącym cele polityki przestrzennej kraju, w  opisie 
źródeł i  skutków nieuporządkowanej gospodarki 
przestrzennej w Polsce autorzy wskazują na nastę-
pujące symptomy braku ładu przestrzennego:
• na poziomie kraju – częste niedostosowanie 

sposobów użytkowania i  zagospodarowania do 
wartości przyrodniczych, kulturowych i  krajo-
brazowych oraz wynikająca z  tego postępująca 
fragmentacja systemów przyrodniczych i degra-
dacja krajobrazów kulturowych, 

• na poziomie regionalnym i  subregionalnym 
– niszcząca wobec wartości przestrzeni, roz-
rzutna ekonomicznie i  społecznie suburbaniza-
cja, zwłaszcza rozpraszanie zabudowy wiejskiej 
i  brak koordynacji zabudowy terenów wzdłuż 
głównych dróg, 

• na poziomie lokalnym – niska jakość prze-
strzeni publicznej, chaos w  formach zabudowy 
i  architekturze zespołów urbanistycznych, ich 
niekompletność i  presja na tereny otwarte, de-
strukcja systemów ekologicznych miast, braki 
w  wyposażeniu terenów urbanizowanych i  te-
renów wiejskich w  infrastrukturę techniczną 
i społeczną, nienadążającą za rozwojem zabudo-
wy mieszkaniowej. 

Przytoczę tu kilka opinii w  tej materii zapre-
zentowanych przez specjalistów podczas po-
siedzeń Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bu-
dowlanego:

dr AdAm KoWAleWSKi: rządowa polityka 
przestrzenna (na poziomie kraju i regionu), pomimo 
słusznych założeń, nie posiada skutecznych instru-
mentów realizacyjnych, czego przejawem jest brak 
przełożenia zamierzeń rządowych na działania pla-
nistyczne gmin… (brak hierachicznego systemu pla-
nowania - przyp. autora). Obowiązujący system za-
kłada nadrzędność interesu prywatnego nad publicz-
nym… Efektem tego jest między innymi chaotycz-
na, żywiołowa urbanizacja... Regulacje planowania 
przestrzennego nie uwzględniają elementów ekono-
mii przestrzeni, przez co wspierają urbanizację ro-
dzącą duże koszty, a niezapewniającą gminom odpo-
wiednich dochodów.

RoBeRt dZiWińSKi: regulacje procesu in-
westycyjno-budowlanego są rozproszone w  licznych 
aktach prawnych, co powoduje, że zachowanie jedno-
litości rozwiązań jest praktycznie niemożliwe. Usta-
wa - Prawo budowlane, kilkadziesiąt razy noweli-
zowana, stała się w efekcie aktem skomplikowanym 
i mało czytelnym.
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RYSZARD KOWALSKI: specustawy ułatwia-
ją przeprowadzenie inwestycji, dla których zosta-
ły uchwalone, ale ignorują planowanie przestrzenne, 
pogłębiając bezład przestrzenny.

prof. HUBERT IZDEBSKI: istnieją różne defi-
nicje interesu publicznego i należy ustalić, czy Kodeks 
ma być gwarantem ochrony tego interesu [...] sposób 
funkcjonowania przepisów z zakresu planowania lo-
kalnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, 
(jest) konstrukcją wewnętrznie sprzeczną.

dr PIOTR OTAWSKI: studium (uwarunko-
wań) jest zbędne bowiem decyzja o warunkach zabu-
dowy nie musi być z nim zgodna.

prof. ZYGMUNT NIEWIADOMSKI:
w polskim stanie prawnym daje się zaobserwo-

wać tendencja do wyodrębniania postępowań admi-
nistracyjnych w ramach jednej sprawy merytorycznej. 
I tak np. sprawa pozwolenia na budowę jest objęta co 
najmniej kilkoma odrębnymi postępowaniami admi-
nistracyjnymi, z których każde kończy się odrębnym 
rozstrzygnięciem z możliwością skarżenia na drodze 
administracyjnej (odwołanie), jak i  sądowo admini-
stracyjnej, odwlekając w ten sposób finalne załatwie-
nie sprawy.

Podsumowując, przyczyny daleko niezadowala-
jącego stanu gospodarki przestrzennej w  Polsce, 
można określić w sposób następujący:

• Skomplikowany, niespójny i  wewnętrznie 
sprzeczny system prawa regulującego zagadnie-
nia rozwoju przestrzennego.

• Niesprawny i  rozproszony (nie-hierarchiczny) 
system planowania przestrzennego połączony 
z  niedowładem zarówno egzekucji prawa, jak 
i  prakseologicznej, ekonomicznej i  społecznej 
regulacji/koordynacji systemu.

• Brak właściwej ochrony interesu publicznego 
oraz postępująca anarchizacja w  realizacji inte-
resu prywatnego i  grupowego, wpływające ne-
gatywnie na ograniczenie konf liktów między 
użytkownikami przestrzeni.

• Niestabilna i  niespójna polityka przestrzenna 
sektora publicznego w obszarze wspierania dzia-
łalności gospodarczej.

• Kryzys przywództwa przejawiający się igno-
rowaniem lub pomijaniem tematyki rozwo-
ju przestrzennego w  głównym nurcie polityki 
państwa.

DZIAŁANIA KONIECZNE DO POPRAWY 
STANU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Zgodnie z  celami długookresowej strategii roz-
woju kraju, postulowane zmiany systemu gospo-
darki przestrzennej powinny być przeprowadzo-
ne w pełnej integracji z planami rozwoju społecz-
no-gospodarczego. A  więc dokumentem wyjścio-
wym jest strategia rozwojowa „Polska 2030”, któ-
rą można rozumieć jako zbiór zasad określających 
politykę rozwoju Polski i  konsekwentnie „KPZK 
2030” jako zespół wytycznych w zakresie rozwoju 
przestrzennego kraju. 

Optymalnie byłoby, żeby odpowiednie agen-
dy rządowe (Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go - MRR) przyjęły w  pierwszej kolejności Plan 
Działań – harmonogram rzeczowo-czasowy opisu-
jący i koordynujący wdrożenie KPZK 2030 przyję-
tej przez Radę Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. 
Projekt Planu Działań opracowany został w Depar-
tamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 
w październiku 2012 r.

„Zidentyfikowane w KPZK 2030 problemy i wyni-
kające z nich kierunki zmian zostaną doprecyzowane, 
w tym koncepcja nowego systemu prowadzenia polity-
ki zagospodarowania przestrzennego. Budowa nowe-
go systemu zakłada: sprawność systemu planowania 
przestrzennego, praworządność w planowaniu i  reali-
zowaniu procesów rozwoju przestrzennego, wdrożenie 
do systemu gospodarowania przestrzenią instrumen-
tów ekonomicznych oraz kreowanie korzystnych wa-
runków dla działalności gospodarczej z zachowaniem 
ochrony interesu publicznego. … Konieczne jest wypra-
cowanie w drodze publicznej dyskusji, akceptowalnych 
rozwiązań godzących różne interesy i konflikty, stano-
wiące naturalny element gry o przestrzeń. Debata nad 
docelowym modelem systemu, który będzie podstawą 
stanowienia prawa, musi być przeprowadzona w spo-
sób nie pozostawiający wątpliwości co do jawności, nie-
zależności i słuszności przyjmowanych rozwiązań”. 

Według Planu Działania najważniejsze do wy-
konania zadanie to opracowanie koncepcji nowe-
go systemu prowadzenia polityki zagospodarowa-
nia przestrzennego na wszystkich poziomach (kra-
jowym, regionalnym, lokalnym oraz obszarach 
funkcjonalnych). Jest to zadanie MRR oraz Mini-
sterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (MTBiGM). 

Przed przyjęciem całego nowego systemu, 
MRR planuje dokonać wstępnych „usprawnień” 
w  następujących Ustawach: • z  dnia 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwo-
ju, • z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, •  z  dnia 21 marca 
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej.

Projekt Planu Działania nie podaje, co kon-
kretnie byłoby przedmiotem tych wstępnych 

najważniejsze do wykonania zadanie
to opracowanie koncepcji nowego systemu 
prowadzenia polityki zagospodarowania 
przestrzennego na wszystkich poziomach



3) DZIAŁKA nr 116/31 o pow. 1518 m2, zabudowana 
jest budynkiem usługowym o powierzchni użyt-
kowej 419  m2.Nieruchomość nie jest wpisana do 
rejestru zabytków.

Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż tej nieruchomości odbędzie się 
w dniu  3 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00

CENA WYWOŁAWCZA: 990.000 zł.  
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium: 49.500 zł

TEREN W SŁUPSKU 
ATRAKCYJNY DLA INWESTORÓW!

Województwo Pomorskie posiada do sprzedaży teren  o łącznej powierzchni  ok. 2,7 ha  położony  
w SŁUPSKU  w rejonie ulicy MIKOŁAJA KOPERNIKA. Nieruchomość położona jest w północnej części mia-
sta, przy dwupasmowej drodze krajowej nr 21, prowadzącej w kierunku Ustki. Teren przeznaczony do sprzedaży 
zabudowany jest 14 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9,5 tys. m2, z których największy obiekt to 
4-kondygnacyjny budynek główny szpitala o pow. użytkowej ok. 4 tys. m2.  Nieruchomość nie jest wpisana do 
rejestru zabytków, budynki znajdują się w ewidencji konserwatora zabytków. Różnorodne architektonicznie 
budynki, otoczone piękną zielenią, położone w odległości 18 km od Bałtyku, mogą stanowić ciekawy 
teren inwestycyjny.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ!
Zarząd Województwa Pomorskiego organizuje przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego:

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr  218/12 
o powierzchni  2.548 m2, atrakcyjnie położona 
w dzielnicy Gdańsk - Przymorze, między 
al. Grunwaldzką, ul. Kołobrzeską i ul. Chłopską.  
Działka zabudowana jest budynkiem usługo-
wym, jednokondygnacyjnym o pow. 622,37 m2. 

Nieruchomość posiada dogodne połączenia komu-
nikacyjne. W promieniu 1 km przystanek Szybkiej 
Kolei Miejskiej i przystanki autobusowe. W otoczeniu 
działki - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż tej nieruchomości odbędzie się 
w dniu 21 marca 2013 r. o godz.11.00

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
3.480.000 zł.  Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium: 174.000 zł

Gdańsk, ul. Lęborska 23a

Gdańsk, ul. Srebrniki
Atrakcyjnie położone działki w odległości ok. 300 m od ul. Słowackiego, prowadzącej do obwodnicy Trójmiasta i portu lotniczego. 

Wszystkie przetargi odbywają się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2,  
w pokoju nr 102 na I piętrze w terminach podanych w poszczególnych ogłoszeniach przetargowych. 
* Istnieje możliwość obejrzenie przedmiotowej nieruchomości po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Urzędu. 
* Dodatkowe informacje na temat nieruchomości i organizowanych  przetargów: Departament Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego   
 Województwa Pomorskiego, tel. +48 58 32-68-647, +48 59 84-27-749.                                                                                                       
* Informacje o pozostałych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży: www.urzad.pomorskie.eu

1) DZIAŁKA nr 116/34 o pow. 1740 m2, zabudowa-
na jest budynkiem  magazynowym o powierzch-
ni 11,65  m2. Nieruchomość nie jest wpisana do 
rejestru zabytków. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż tej nieruchomości odbędzie się 
w dniu  3 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
1.190.000 zł.  Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium: 59.500 zł 

2) DZIAŁKA nr 116/27 o pow. 13 632 m2, zabudowa-
na jest  m.in. dworkiem  z XVII wieku, budynkiem 
administracyjno – biurowym oraz hotelowo - biuro-
wym.  Budynek dworku wpisany jest do rejestru za-
bytków.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tej 
nieruchomości odbędzie się 
w dniu  3 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
9.900.000 zł.  Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Została ustalona bonifikata, z tytułu wpisu budynku nr 
1 (dawnego dworku) do rejestru zabytków wojewódz-
twa pomorskiego,  w wysokości  0,1% od ceny nieru-
chomości.  
Wadium: 495.000 zł 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr  218/12 Nieruchomość posiada dogodne połączenia komu-

Gdańsk, ul. Lęborska 23a

Gdańsk, ul. Srebrniki
Atrakcyjnie położone działki w odległości ok. 300 m od ul. Słowackiego, prowadzącej do obwodnicy Trójmiasta i portu lotniczego. 

Wszystkie przetargi odbywają się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2,  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki  nr 116/34, 116/27, 116/31 znajdują się 
na terenie przeznaczonym pod zabudowę  mieszkaniowo – usługową. 
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„usprawnień”. Ani też, kiedy by miały one być zre-
alizowane oraz w  jakim trybie. Nie jest też jasne, 
jaka jest pozycja przyjętej KPZK 2030 w  proce-
sie definiowania koncepcji nowego systemu go-
spodarki przestrzennej. Choć z drugiej strony, już 
w następnym etapie Planu Działania, można prze-
czytać, że KPZK 2030 jest punktem odniesienia do 
wydania przez MRR decyzji dotyczącej „kryteriów 
i sposobu stwierdzenia zgodności planów zagospoda-
rowania przestrzennego województw.”

Warto też w tym miejscu przypomnieć o powo-
łanej wcześniej przez Radę Ministrów Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Budowlanego (KKPB). Jej ob-
szar działania zakreślony jest, jak na razie, dwiema 
ustawami: prawem budowlanym i  ustawą o  plano-
waniu (ale tylko na poziomie lokalnym), a efektem 
pracy ma być „kompleksowa regulacja procesu inwe-
stycyjno-budowlanego”. Czy zatem, z  punktu widze-
nia realizacyjnego Planu Działania, jest to pierwsza 
próba dokonania „usprawnień”, tym razem w obsza-
rze „procesu inwestycyjno-budowlanego”? Proces 
inwestycyjno-budowlany powinien być częścią go-
spodarki przestrzennej, dlaczego więc nie ma o nim 
mowy w Planie Działania? Poza tym wiele przedsię-
wzięć inwestycyjno-budowlanych wykracza daleko 
poza obszar regulowany planami miejscowymi, jak 
więc można je „kompleksowo uregulować” bez peł-
nej ustawy o planowaniu? Czy jedyną przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy jest próba zachowania przyjęte-
go podziału kompetencji pomiędzy MRR (plano-
wanie i  rozwój od poziomu regionalnego w  górę) 
a  MTBiGM (planowanie i  działalność budowlana 
na poziomie lokalnym)? 

Obserwując prace KKPB (planowane na 4 lata), 
można by odnieść wrażenie, że jej uczestnicy i kon-
sultanci zewnętrzni nie ograniczają dyskusji tylko 
do poziomu postulowanych zmian w prawie budow-
lanym oraz systemie planowania na poziomie lokal-
nym, ale w  pierwszej kolejności próbują sformuło-
wać ogólne zasady hierarchicznego docelowo syste-
mu planowania, interpretując treści zawarte w KPZK 
2030 oraz długoterminowej strategii Polska 2030. Co 
zresztą wydaje się logiczne i słuszne, ale jednocześnie 
wykraczające znacznie poza oficjalne zadania Komi-
sji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.  Czy zatem 
można sformułować przypuszczenie, że konieczny 
proces zmian w  systemie gospodarki przestrzennej 
od samego początku skażony jest grzechem pierwo-
rodnym dualizmu organizacyjno-kompetencyjne-
go i brakiem jasnego systemu całościowej koordyna-
cji procesu reform? Wydaje się zatem, że organizacja 
procesu reform gospodarki przestrzennej powinna 
się odbywać w następujący sposób:

Na samym początku, w  wyniku dyskusji 
wszystkich najważniejszych interesariuszy rozwo-
ju kraju, będących przedstawicielami szerzej ro-
zumianego społeczeństwa obywatelskiego, istnie-

jąca długoterminowa strategia Polska 2030 (jako 
model rozwoju Polski) powinna uzyskać status 
oficjalnej polityki rozwoju państwa polskiego. „Li-
derem polityki rozwoju”, biorącym za niego odpo-
wiedzialność polityczną, powinien być członek 
rządu na poziomie wicepremiera.

Następnie, każdy główny obszar strategiczny 
powinien uzyskać „lidera obszaru rozwoju”, który 
odpowiadałby za doprecyzowanie polityki rozwo-
ju danego obszaru i realizację polityki głównie po-
przez koordynację działań wszystkich zaangażo-
wanych interesariuszy. Liderem „obszaru rozwo-
jowego” powinien być członek rządu na poziomie 
ministra konkretnego resortu. 

Dla przypomnienia wymieniam trzy główne ob-
szary rozwoju: 1/ konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarki (liderem może być Minister Gospodar-
ki) 2/ równoważenie potencjału rozwojowego regio-
nów (liderem powinien być Minister Rozwoju Re-
gionalnego) 3/ efektywność i  sprawność państwa 
(liderem byłby Minister Administracji i Cyfryzacji).

Jeśli chodzi o  interesujący nas rozwój gospo-
darki przestrzennej, należy ona do filarów drugie-
go obszaru rozwojowego kraju. Częścią polityki 
równoważenia potencjału rozwojowego regionów 
mogą być bardziej szczegółowe polityki: urbani-
styczne, architektoniczne, miejskie, itd. Lider tego 
obszaru rozwojowego mógłby koordynować prace 
pozostałych interesariuszy, w  tym rekomendowa-
nych przez Ministerstwo Transportu, Budownic-
twa i  Gospodarki Morskiej (np. Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Budowlanego). Zachowane byłyby 
w ten sposób podstawowe zasady prakseologiczne-
go zarządzania danym obszarem polityki rozwoju.

Istnieje pilna potrzeba reformy systemu gospo-
darki przestrzennej w Polsce. Zaniechanie tych re-
form lub ich nieskuteczne i  słabo zorganizowane 
wdrożenie pogłębi tylko chaos przestrzenny i  sta-
nie się poważną barierą rozwoju Polski. Rozwój 
gospodarki przestrzennej jest częścią szerszego 
procesu rozwoju państwa polskiego i jako taki po-
winien być koordynowany w ramach całościowej 
polityki rozwoju kraju. Dotychczasowe próby re-
formy systemu gospodarki przestrzennej przebie-
gają w sposób mało skoordynowany, prowadzą do 
rozproszenia wysiłków i istnieje uzasadniona oba-
wa, że poszczególne inicjatywy nie przyniosą w re-
zultacie wartości dodanej. Ze względu na zaawan-
sowanie przygotowań do reformy procesu rozwo-
jowego ze strony instytucji rządowych, a także ak-
tywny udział wielu środowisk zawodowych (np. 
TUP, KPZK PAN, itd.) i  organizacji pozarządo-
wych, najbliższy rok będzie decydujący z  punktu 
widzenia zbudowania dojrzałej i efektywnej struk-
tury organizacyjnej, w  ramach której Polacy cią-
gle mają szansę wykorzystać ogromny potencjał 
tkwiący w gospodarce przestrzennej kraju. 



• total area of property: 
61,687 m2

• area built up with hangar 
(area 2324 m2)

• four office buildings 
warehouse, 
comunity centre

• building equipped 
with electricity, 
water supply and phone

Offers developed immovable property for sale, 
located in Olsztyn - Dajtki,  Sielska 36 street, 

close to the airport.

Additional information at marek.kawecki@pzl.eads.net , fax +48 22 57 72 393
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> działek budowlanych
> gruntów rolnych
> terenów inwestycyjnych

6.000  ponad

dzialki.pl

wgn.pl

18 mln odsłon
miesięcznie
500 nowych 

ofert
dziennie

abonamentsms
3,66 45 zł/1 miesiąc

65 zł/2 miesiące
90 zł/3 miesiące

180 zł/12 miesięcy

6,10
10,98

7 dni
zł brutto

Oferta dla osób prywatnych i � rm.
Pojedyncze oferty opłacane są przez wysłanie 
SMS na numery, których wartość reguluje
czas emisji ogłoszenia. Kwoty zawierają
podatek VAT. Wszystkie oferty publikowane
w serwisie, dostępne są na portalu
natychmiast po dokonaniu zapisu.
Szczegółowa instrukcja na www.wgn.pl.

Propozycja dla przedsiębiorstw lub instytucji 
dysponujących większą ilością ofert.
Rozliczenie w formie abonamentu.
Kwoty zawierają podatek VAT.
Mają Państwo możliwość publikowania
do 50 ofert. Czas prezentacji oraz ilość ofert 
można dowolnie zmieniać, zależnie od potrzeb.
Szczegółowa instrukcja na www.wgn.pl.

14 dni
zł brutto

30 dni
zł brutto

120 zł/6 miesięcy

wprowadź swoją nieruchomość
na www.wgn.pl
Twoje ogłoszenie ukaże się 
na 56 portalach



 
Dodatkowe informacje:

Iwona Kubacka: (022) 514 20 23
Anna Wojda: (022) 514 20 25

Powierzchnia gruntu: ok. 12,5 ha

Teren przeznaczony pod mieszkalnictwo 
jednorodzinne oraz teren o przeznaczeniu 

rekreacyjnym

Powierzchnia gruntu: 4,7246 ha

Tereny o przeznaczeniu 
usługowo-mieszkaniowym 

oraz rekreacyjnym

Powierzchnia gruntu: ok 10 ha

Teren o przeznaczeniu przemysłowym
Powierzchnia utwardzonych placów 

składowych 1,4 ha

Powierzchnia gruntu: ok 10 ha

Teren o przeznaczeniu przemysłowym 
Powierzchnia utwardzonych placów 

składowych 1,6 ha

Prochowice koło Legnicy

Kunice koło Legnicy

Osiek nad Notecią

Nowy Sącz



 planowanie przestrzenne Grzegorz A. Buczek
EIN, PRA,SARP, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
a JAKOŚĆ ŻYCIA i ZA MIESZKIWANIA

©
 fo

t. 
w

ist
ul

a 
w

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s

Ponad osiem lat temu ustawodawca zde-
finiował pojęcie przestrzeni publicznej 
i przypisał jej istotne znaczenie (Ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym, dalej: ustawa). 

Art. 2 mówi, że ilekroć w  ustawie jest mowa 
o  „obszarze przestrzeni publicznej” należy 
przez to rozumieć obszar o szczególnym zna-
czeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawią-
zywaniu kontaktów społecznych ze względu 
na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-

-przestrzenne, określony w  studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

Dalej art. 10. ust. 2.: W  studium określa się 
w szczególności: - (pkt 8) obszary, dla których obo-
wiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrębnych, w  tym (…) obszary prze-
strzeni publicznej. 

Przepisy te niestety są powszechnie „obcho-
dzone”: studia gminne sporządzane pod rząda-
mi ustawy o  zagospodarowaniu przestrzennym 
z 1994 r. (która nie zawierała takich wymagań) nie 
są aktualizowane, zaś bardzo wiele studiów gmin-
nych sporządzonych od roku 2003 wcale nie wy-
znacza obszarów przestrzeni publicznej, lub wy-
znacza ich bardzo niewiele. Do tego często wska-
zywane jako przestrzenie publiczne są tereny „dru-
gorzędne”, a  nie te najistotniejsze, czego szcze-
gólnym przykładem jest Warszawa: obszarami

przestrzeni publicznej wg Studium Warszawy, 
z  października 2006 r., nie są np. Plac Piłsudskie-
go czy Plac Zamkowy, a jest nią np. rejon ronda im. 
Dżochara Dudajewa w Dzielnicy Włochy!

Faktyczne obszary przestrzeni publicznej to 
zwykle rejony bardzo atrakcyjne i  pozostające 
w  centrum zainteresowania inwestorów nieru-
chomościowych, można więc założyć, iż są one ce-
lowo nie poddawane obligatoryjnej procedurze 
planistycznej, umożliwiającej wszystkim zainte-
resowanym partycypowanie w ich kształtowaniu. 

Są natomiast nazbyt często przekształcane przy 
pomocy arbitralnych decyzji administracyjnych, tj. 
obu rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, których wydawanie jest za-
sadniczo ograniczone przez wskazany wyżej prze-
pis o obowiązku planistycznym. Stąd liczne eksper-
tyzy prawne interpretujące cytowany powyżej prze-
pis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy, jako faktycznie nie wy-
wołujący obowiązku sporządzania planów miejsco-
wych dla obszarów przestrzeni publicznych. A prze-
cież ustawodawca wyraźnie stwierdził, że (w art. 15. 
ust 2. Ustawy)  „W planie miejscowym określa się 
obowiązkowo (m.in.): pkt 5) wymagania wynikają-
ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
(…)”. Warto podkreślić, że takiego wymagania  nie 
sformułowano w ustawie w odniesieniu do zawarto-
ści decyzji o warunkach zabudowy, co jest dodatko-
wym argumentem na rzecz poglądu, iż ustawodaw-
ca „zarezerwował” formułowanie warunków zabu-
dowy i zagospodarowania obszarów przestrzeni pu-
blicznej wyłącznie dla miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, jak to wskazano po-
wyżej – planów do obligatoryjnego sporządzania.  
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KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Te patologiczne wręcz praktyki, tj. wydawanie de-
cyzji o warunkach zabudowy w granicach obszarów 
przestrzeni publicznej, zasadniczo sprzeczne z  in-
tencjami ustawodawcy i przywołanymi przepisami, 
które nadają przestrzeni publicznej wysoką rangę 
w sferze planowania przestrzennego, są bardzo kry-
tycznie postrzegane przez środowiska fachowe. Re-
akcją na nie jest – przykładowo – Karta Przestrze-
ni Publicznej przyjęta przez III Kongres Urbani-
styki Polskiej [Poznań, 4-5.IX.2009 r.]. „Karta jest 
wyrazem troski o  przestrzeń publiczną, jako o  do-
bro wspólne. Wskazuje na zagrożenia, jakie wynika-
ją z braku dbałości o otaczającą nas przestrzeń oraz 
wytycza pożądane kierunki zmian w zachowaniach 
społecznych i przepisach prawa w tym zakresie.”

Przestrzeń publiczna jest definiowana w  Karcie 
w kategoriach społeczno – ekonomicznych i ro-
zumiana przez jej autorów jako: „dobro wspól-
nie użytkowane, celowo kształtowane przez czło-
wieka, zgodnie ze społecznymi zasadami i warto-
ściami – służące zaspokojeniu potrzeb społecz-
ności lokalnych i  ponadlokalnych. O  publicz-
nym charakterze przestrzeni decyduje zbio-
rowy sposób jej użytkowania. (…) Przestrzeń 
publiczna jest dobrem posiadającym nie tylko 
specyficzne cechy użytkowe, ale jest miejscem 
transmisji różnych produktów materialnych 
i niematerialnych, zaspokajających różnorodne 
potrzeby. Z tego względu jest dobrem i zasobem 
o  strategicznym znaczeniu dla społeczności
lokalnych”. 

Karta wylicza następujące działania sprzyjające ochro-
nie i racjonalnemu użytkowaniu przestrzeni publicznej:
• stosowanie kompleksowej analizy korzyści - 

kosztów w procesach dotyczących zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej;

• edukacja społeczności lokalnej pokazującej 
nowe prawa i reguły globalnej gospodarki;

• i rolę przestrzeni publicznej w rozwoju zrówno-
ważonym oraz jej wartość dla mieszkańców;

• zintegrowane zarządzanie i planowanie rozwoju 
jednostek terytorialnych; 

• mobilizacja i aktywizacja lokalnych społeczno-
ści do udziału w procesach planowania zagospo-
darowania przestrzennego i rozwoju;   

• prowadzenie działalności inwestycyjnej ze sfe-
ry zagospodarowania oraz rewitalizacji w obsza-
rach przestrzeni publicznej, wyłącznie na pod-
stawie prawa miejscowego spójnego z  lokalną 
polityką przestrzenną, z jak największym udzia-
łem społeczeństwa przy tworzeniu tego prawa 
i formułowaniu lokalnej polityki;

• wykluczenie nie podlegających publicznej kontro-
li administracyjnych procedur i decyzji, jako pod-
stawy do prowadzenia działalności inwestycyjnej.   

Do najważniejszych działań władz publicznych 
w odniesieniu do przestrzeni publicznej należą:     
• zapewnienie dostępu do przestrzeni i tworzenie 

takich form przestrzennych, które minimalizują 
wykluczenie i nieuzasadnioną konkurencyjność 
(w tym zawłaszczanie);

• ochrona istniejącej struktury społecznej i prze-
strzennej, tradycji miejsca, lokalnej kultury i ist-
niejących wartościowych obiektów i  układów 
urbanistycznych;

• ochrona społecznej różnorodności: mieszanie 
grup społeczno-ekonomicznych, unikanie izo-
lacji i segregacji oraz wspieranie słabszych grup 
społecznych;

• identyfikacja i  wyrażanie w  sposób formalny 
zbiorowych potrzeb i aspiracji mieszkańców wo-
bec przestrzeni publicznej, zwłaszcza w  proce-
sach definiowania lokalnej polityki przestrzen-
nej oraz tworzenia prawa miejscowego;

• wprowadzenie w  życie narzędzi skutecznej re-
alizacji planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz instrumentów praktycznego wprowa-
dzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju 
i porządku przestrzennego;

• wspieranie rozwoju aktywności społecznych, 
kulturalnych i artystycznych, które są związane 
z przestrzenią publiczną, działają dzięki niej i ją 
wzmacniają;

• zwiększanie zainteresowania lokalnej spo-
łeczności jakością przestrzeni publicznej oraz 
usprawnienie interakcji między siłami rynko-
wymi a  potencjałami oferowanymi przez prze-
strzenie publiczne, celem zbilansowania syste-
mu wartości między sferą społeczną, kulturową 
i ekonomiczną;

© fot. aktron / wikimedia commons
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• poszanowanie dobrego sąsiedztwa rozumiane-
go jako przeciwdziałanie oszpecaniu przestrzeni 
publicznej i terenów otwartych przez urządzenia 
reklamowe, informacyjne, drogowe i techniczne;

• dbanie o tworzenie pozytywnych relacji między 
terenami publicznymi;

• a otaczającymi je nieruchomościami prywatnymi;
• traktowanie przestrzeni publicznej i  jej prze-

kształceń jako obszarów polityki rozwoju 
zrównoważonego (czyli miejsc gdzie następu-
je optymalizacja użytkowanych zasobów, m.in. 
oszczędność wody, energii, zwiększanie bioróż-
norodności, na równi w  praktyce projektowej, 
realizacyjnej i eksploatacyjno – zarządczej);

• dbanie o  najwyższy poziom planowania i  pro-
jektowania urbanistycznego w  odniesieniu do 
terenów przeznaczonych pod publiczne cele;

• bliska współpraca sektora publicznego i prywat-
nego w dziedzinie projektowania zabudowy i za-
gospodarowania przestrzeni publicznej;

• stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego 
do realizacji złożonych projektów urbanistycz-
nych współkreujących przestrzenie publiczne; 

• ustalanie zasad i  standardów decydujących 
o harmonii i porządku przestrzennym;

• ochrona interesu zbiorowego przed agresywny-
mi zachowaniami wobec przestrzeni publicznej 
(zawłaszczaniu i dewastowaniu przestrzeni);

• budowanie świadomości społecznej o roli prze-
strzeni publicznej w  rozwoju społeczno-gospo-
darczym i podnoszeniu jakości życia;

• motywowanie agencji i organizacji pozarządowych 
do działań na rzecz dbałości o przestrzeń publiczną.

W  Karcie określono osiem zasad kształtowania 
i użytkowania przestrzeni publicznej miast:
• maksymalizacja wartości miasta i  jego nieru-

chomości poprzez kreowanie wysokiej jakości 
przestrzeni publicznych;

• kompleksowe planowanie miejscowe oraz projek-
towanie urbanistyczne przestrzeni publicznych 

w oparciu o wyniki konkursów urbanistycznych  
i architektonicznych;

• społeczna partycypacja w  tworzeniu narzędzi 
kształtowania i  gospodarowania przestrzenią 
publiczną, z aktywnym udziałem lokalnych spo-
łeczności w procesie sporządzania dokumentów 
planistycznych;

• ochrona dziedzictwa kulturowego oraz specy-
fiki lokalnej jako szczególnych wartości prze-
strzeni publicznych;

• równowaga w  tworzeniu nowej przestrzeni pu-
blicznej w  stosunku do rewitalizowanej prze-
strzeni historycznej;

• sprawiedliwy dostęp do przestrzeni publicznych 
i  minimalizacja konf liktów przy ich tworzeniu 
oraz użytkowaniu;

• kształtowanie przestrzeni publicznych integru-
jących grupy społeczne z  szacunkiem dla ich 
różnych potrzeb i systemów wartości;

• aktywne użytkowanie przestrzeni publicznych 
i ich wykorzystywanie do organizowania wyda-
rzeń lokalnych.

RYNKOWY „PRODUKT MIESZKANIOWY” 
A PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

W  Stanach Zjednoczonych, państwie o  najbar-
dziej rozwiniętym rynku nieruchomości, wobec 
narastającej krytyki nowo realizowanych zespo-
łów zabudowy mieszkaniowej, w  których jakość 
życia była oceniana niżej niż w  zespołach o  „tra-
dycyjnej” urbanistyce, IV. Kongres Nowej Urba-
nistyki USA przyjął w 1996 r. „Kartę Nowej Urba-
nistyki”. Napisano w niej m.in.: „Kongres Nowej 
Urbanistyki widzi niedoinwestowanie obszarów 
śródmiejskich, chaotyczne rozpraszanie się zabu-
dowy, narastającą segregację ekonomiczną i  spo-
łeczną, pogarszający się stan środowiska natural-
nego, zmniejszanie się obszarów rolnych i  otwar-
tych oraz degradację zabudowy stanowiącej spo-
łeczne dziedzictwo, jako jedno złożone wyzwanie 
dla budowania wspólnoty. Opowiadamy się za:
• rewaloryzacją istniejących centrów miejskich 

oraz samych miast w spójnych regionach metro-
politarnych,

• przekształceniem rozproszonej zabudowy pod-
miejskiej we wspólnoty sąsiedzkie tworzące róż-
norodne dzielnice, 

• ochroną środowiska naturalnego oraz zastanego 
dziedzictwa kulturowego. 

Postulujemy restrukturyzację polityki społecznej 
i praktyk rozwojowych wedle następujących zasad: 
• dzielnice powinny być zróżnicowane pod wzglę-

dem pełnionych funkcji oraz grup mieszkańców; 
• wspólnoty te powinny być projektowane z  my-

ślą o  pieszych, transporcie publicznym i  ruchu 
samochodowym; 

© fot. wistula wikimedia commons
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• elementem kształtującym miasta powinny być ob-
szary publiczne i instytucje wspólnotowe wyraźnie 
przestrzennie określone i powszechnie dostępne;

• przestrzenie miejskie powinny być kształtowa-
ne przez projektowanie architektoniczne i  kra-
jobrazowe eksponujące lokalną historię, klimat, 
ekologię oraz tradycję budowlaną. 

Domagamy się, aby polityka społeczna, prakty-
ka deweloperska, planowanie urbanistyczne oraz 
procesy projektowe kierowały się następującymi 
zasadami: 
DZIELNICA, tj. zróżnicowana jednostka miesz-
kaniowa małych i dużych miast:
• szeroki wachlarz typów i cen mieszkań dostęp-

nych w jednej dzielnicy, umożliwi ludziom róż-
nego wieku, pochodzenia i dochodów nawiązy-
wanie codziennych kontaktów wzmacniających 
więzi osobiste i obywatelskie, istotne dla praw-
dziwej społeczności lokalnej,

• różnorodne tereny zieleni, od ogródków jorda-
nowskich i skwerów do boisk i ogrodów publicz-
nych powinny stanowić wyposażenie dzielnic. 
Przestrzenie chronione i  otwarte powinny być 
wykorzystywane do wyodrębniania oraz połą-
czenia poszczególnych dzielnic i stref.

KWARTAŁ, ULICA, BUDYNEK:
• podstawowym zadaniem projektowania archi-

tektury i krajobrazu miejskiego jest przestrzen-
ne zdefiniowanie ulic i przestrzeni publicznych, 
jako obszarów wspólnego użytkowania”. 

Po ponad 10 latach od realizacji pierwszych 
projektów zespołów mieszkaniowych w  opar-
ciu o pryncypia zapisane w Karcie Nowej Urba-
nistyki, lokalne amerykańskie rynki nierucho-
mości pozytywnie zweryfikowały te zasady. 
Pomimo głębokiego kryzysu tych rynków nie-
ruchomości, takie zespoły – w przeciwieństwie 
do realizowanych w  „typowo” amerykański 
sposób (ekstensywna, rozproszona zabudowa, 
bez przestrzeni publicznych, z  wszelkimi pre-
ferencjami dla ruchu samochodowego kosztem 
ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej) – pra-
wie zupełnie nie straciły na wartości! 

Podobne zjawiska występują na europejskich 
rynkach nieruchomości, zaś prostą „marketingo-
wą” reakcją deweloperów na rynkowy mechanizm 
(w którym jakość urbanistyczna bezpośrednio po-
zytywnie wpływa na wartość poszczególnych nie-
ruchomości) jest coraz powszechniejsze promo-
wanie produktów mieszkaniowych przy użyciu 
terminu „miasteczko” (zamiast dotychczasowe-
go „osiedle”), do tego zwykle z określeniami typu 

„ekologiczne”, „zielone” lub nawiązującymi do po-
zytywnie się kojarzących nazw własnych trady-
cyjnie ukształtowanych, prestiżowych zespołów 
mieszkaniowych dzielnic i miast.

 Niestety jest to często tylko „chwyt marke-
tingowy” (w więc właściwie oszustwo!), gdyż wie-
le z  tak reklamowanych nowych zespołów miesz-
kaniowych ma niewiele (lub wręcz nic!) wspólne-
go z przestrzenią i  jakością „miasteczek”. Zwykle 
brak w  nich przestrzeni publicznych – tak towa-
rzyszących zabudowie, jak ogólnodostępnych tere-
nów urządzonej zieleni, podstawowych lokalnych 
usług, komunikacji publicznej itd. Jest to rezultat 
realizacji takich zespołów zabudowy na podstawie 
starszych ogólnikowych, „elastycznych” planów 
miejscowych (w  których nie ustalano wymagań 
dotyczących kształtowania przestrzeni publicz-
nej), albo częściej – na podstawie decyzji o warun-
kach zabudowy wydawanych dla wielkich terenów 
(czasem nawet dziesiątków hektarów!), a  nie, jak 
to zakładał ustawodawca, dla pojedynczych dzia-
łek budowlanych położonych w  granicach obsza-
rów już co najmniej częściowo zurbanizowanych. 

DOKUMENTY EUROPEJSKIE 
W  1998 r. Europejska Rada Urbanistów opubliko-
wała  Nową Kartę Ateńską: Kartę Miast Euro-
pejskich w XXI wieku. Oto jej istotny fragment:

„Spójny charakter i  ciągłość historyczna mia-
sta oraz jakość życia. Równolegle z  kształtowa-
niem makrostruktur przestrzennych utrzymy-
wana i  umacniana będzie atrakcyjność miast eu-
ropejskich, przyczyniając się do poprawy warun-
ków życia wszystkich mieszkańców naszego kon-
tynentu, jako że blisko 3/4 ludności europejskiej 
żyje w miastach. Projektowanie urbanistyczne bę-
dzie kluczowym czynnikiem w  procesie odnowy 
miast przełamując izolację poszczególnych części 
miasta, umacniając specyficzny dla danego miasta 
charakter zabudowy i przeciwstawiając się tenden-
cjom jej uniformizacji. Urbaniści będą odgrywać 
bardzo istotną rolę w formułowaniu polityki prze-
strzennej i realizujących ją działaniach, które obej-
mować będą:
• odrodzenie projektowania urbanistycznego, 

które będzie chronić i  wzbogacać ulice, place, 
bulwary i  trakty spacerowe jako podstawowe 
elementy zespalające miasto,

Dobrze urządzona przestrzeń publiczna
i obecność lokalnej infrastruktury, obok
innych walorów „lokalizacji”, mają 
także zasadniczy wpływ na wartość 
nieruchomości mieszkaniowych. 
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• rehabilitację tych fragmentów tkanki miasta, 
które uległy degradacji lub były zaplanowane 
w oderwaniu od potrzeb człowieka,

• działania ułatwiające osobiste kontakty miesz-
kańców oraz zwiększające im możliwości rekre-
acji i rozrywki,

• działania zapewniające indywidualne i  zbio-
rowe poczucie bezpieczeństwa, które stanowi 
podstawowy wymóg dobrego życia w mieście,

• wysiłki zmierzające do tworzenia unikalne-
go krajobrazu miejskiego, wyrażającego jego 
„genius loci” i uwydatniającego jego charakter,

• troskę o zachowanie piękna i wysoki poziom 
estetyczny wszystkich fragmentów miasta,

• ochronę przez planowanie wszystkich znaczą-
cych elementów przyrody i  dziedzictwa kul-
turowego oraz ochronę i rozszerzanie sieci tere-
nów otwartych.

W poszczególnych krajach i miastach każde z tych 
pozytywnych działań realizowane będzie w  róż-
ny sposób, zależnie od historycznych społecznych 
i  ekonomicznych uwarunkowań Równocześnie 
zwiększać się będzie jednak spójność działań pro-
wadzonych w  poszerzonej Unii Europejskiej, bo-
wiem dojrzeją jej struktury administracyjne i spo-
łeczne, a  wytyczne dotyczące problemów plani-
stycznych będą stopniowo włączane do unijnych 
reguł. Poprzez ten proces wspólne cele miast euro-
pejskich uzyskają szeroką akceptację, a  różnorod-
ność i  unikalny charakter każdego miasta będzie 
wysoko ceniony i chroniony”.

Natomiast konkluzja dokumentu Rady Unii 
Europejskiej (z  20 listopada 2008 roku) na te-
mat architektury w  zrównoważonym rozwoju to: 

„Jakość przestrzeni publicznych, krajobrazu i archi-
tektury ma istotny wpływ na warunki życia i  wy-
maga przyjęcia integralnego podejścia do rozwo-
ju w  jego aspektach ekonomicznym, społecznym, 
ekologicznym i kulturowym, poprzez współpracę 
elementów systemu administracyjnego i  politycz-
nego oraz przedstawicieli społeczeństwa i sektora 
prywatnego”. 

Przywołano ją w  społecznym projekcie „Pol-
skiej Polityki Architektonicznej. Polityka ja-
kości krajobrazu, przestrzeni publicznej, archi-
tektury”,  przekazanym w  maju 2009 roku resor-
tom, od których autorzy projektu oczekiwali kom-
pleksowej inicjatywy legislacyjnej mającej na celu 
poprawę jakości polskiej przestrzeni, a  w konse-
kwencji także jakości życia i zamieszkiwania.

Niezwykle istotnym dokumentem Unii Euro-
pejskiej ratyfikowanym, a więc przeznaczonym do 

„wdrażania” przez Polskę, jest KARTA LIPSKA 
na rzecz zrównoważonego rozwoju miast eu-
ropejskich, przyjęta z  okazji nieformalnego spo-
tkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spój-
ności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 
2007 r. Zawiera ona m. in. następujące stwierdze-
nia: „Jakość przestrzeni publicznych, miejskie 
krajobrazy stworzone przez człowieka, architek-
tura oraz rozwój miejski są istotne z  punktu wi-
dzenia warunków życia ludności miejskiej. Jako 

„miękkie czynniki lokalizacji” odgrywają one waż-
ną rolę w przyciąganiu przedsiębiorstw opartych 
na wiedzy, wykwalifikowanej i  twórczej siły ro-
boczej oraz turystyki. Dlatego należy zwiększyć 
wzajemne oddziaływanie architektury, planowa-
nia infrastruktury i  planowania miejskiego, aby 
stworzyć atrakcyjne, przyjazne dla użytkowni-
ka przestrzenie publiczne i osiągnąć wysoki stan-
dard środowiska życia – kultury budowlanej”.

Doświadczenia ostatnich lat potwierdza-
ją znaną od dziesięcioleci zasadę, że jakość ży-
cia i  zamieszkiwania w  nowo realizowanych ze-
społach zabudowy mieszkaniowej wiążą się ści-
śle z  planowaniem i  realizacją w  tych zespołach 
przestrzeni publicznej oraz lokalnej infrastruktu-
ry. Nie zależą one wyłącznie od wielkości i jakości 
samych lokali mieszkalnych oraz rozwiązań archi-
tektonicznych.  

Dobrze urządzona przestrzeń publiczna i obec-
ność lokalnej infrastruktury, obok innych walo-
rów „lokalizacji”, mają także zasadniczy wpływ 
na wartość nieruchomości mieszkaniowych. ©
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Niestety znaczącej poprawie jakości i standar-
dów funkcjonalnych i architektonicznych w nowo 
realizowanych zespołach zabudowy mieszkanio-
wej na ogół nie towarzyszy poprawa standardów 
urbanistycznych. Wręcz przeciwnie, w  tym za-
kresie jest odczuwany znaczący regres (w  porów-
naniu z  okresem PRL, zwłaszcza z  latami 50.-70. 
ub. wieku), będący rezultatem, najogólniej, ogra-
niczenia kompleksowego planowania miejscowe-
go obszarów zabudowy mieszkaniowej na rzecz 
(na ogół) fragmentarycznych i  arbitralnych de-
cyzji administracyjnych oraz odstąpienia od po-
wszechnego niegdyś stosowania tzw. normatywu 
urbanistycznego. 

Powrót do właściwej jakości rozwiązań urba-
nistycznych, w  szczególności dotyczących prze-
strzeni publicznych, w nowo realizowanych
zespołach zabudowy mieszkaniowej jest możli-
wy wyłącznie poprzez mechanizmy planowania 
miejscowego, uwzględniającego w  szerokim za-
kresie mechanizmy partycypacji społecznej. 

Co prawda, niektóre - niestety nieliczne - do-
świadczenia ostatnich lat wykazują, że jest to osią-
galne także w  ramach istniejących przepisów pla-
nistycznych i  budowlanych, lecz wyjątkowość ta-
kich doświadczeń prowadzi do wniosku, że przede 
wszystkim ich zmiany mogą upowszechnić zarów-
no procesy planowania miejscowego, jak – w  ich 
rezultacie – realizację przestrzeni publicznych 
oczekiwanej jakości. 

Szczególnym narzędziem wymagającym sank-
cji ustawowej powinny być przepisy urbanistycz-
ne, powszechne na poziomie „minimum”- zdywer-
syfikowane regionalnie i w zależności od wielkości 
jednostki osadniczej, podwyższane – w stosunku 
do wymagań nowych regulacji ustawowych – z ini-
cjatywy gmin w  kolejnej generacji studiów uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz konsekwentnie realizowane na 

podstawie miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego spójnych z takim studiami. 

Propozycje koniecznych zmian 
w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
• wprowadzenie obowiązku kompleksowego pla-

nowania nowych i rewitalizowanych zespołów za-
budowy mieszkaniowej w  planach miejscowych, 
zawierających obowiązkowo m.in. ustalenia dot. 
kształtowania lokalnych przestrzeni publicznych, 
integralnie związanych z  taką zabudową oraz lo-
kalnej infrastruktury społecznej i  komunalnej – 
jako zasadniczych warunków określających ja-
kość życia i zamieszkiwania w takich zespołach;

• wprowadzenie obowiązku stosowania przy plano-
waniu zespołów zabudowy mieszkaniowej co naj-
mniej minimalnych standardów urbanistycznych, 
określających m.in. konieczne parametry i wskaź-
niki dot. w  szczególności lokalnych przestrzeni 
publicznych, infrastruktury społecznej i  komu-
nalnej itp. -  określonych zmienioną  ustawą i od-
nośnym rozporządzeniem wykonawczym właści-

wego ministra lub standardów urbani-
stycznych lokalnie podwyższonych, 

zapisanych w studium UIKZP.   

Pełny tekst Karty Przestrzeni Publicznej:
www.tup.org.pl/download/2009_0906_KartaPrzestrzeni-
Publicznej.pdf

Pełny tekst Karty Nowej Urbanistyki:
www.cnu.org/node/689

Pełny tekst Nowej Karty Ateńskiej:
w w w.izbau rba n istow.pl/a k t ua l izac ja/data/pl i k i/156_
Karta%20Atenska%202003_PL.pdf

Pełny tekst projektu Polskiej Polityki Architektonicznej:
www.sarp.org.pl/pliki/ppa-www.pdf

Pełny tekst Karty Lipskiej:
w w w.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_miedzyna-
rodowy/polityka_ przestrzenna_ue/rozwoj_miast/Docu-
ments/Karta%20Lipska_PL_tlumaczenie%20Komitetu%20
Regionow_1.pdf 

wego ministra lub standardów urbani-
stycznych lokalnie podwyższonych, 

LINKI DO STRON INTER NETOW YCH
Z TEKSTA MI ŹRÓDŁOW YMI
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nowe technologie new technologies

Od nieruchOmych plakatów 
dO interaktywnych 
cyfrOwych Obrazów
Jeszcze nie tak dawno centra handlowe i sklepy deta-
liczne nęciły klienta reklamą w postaci plakatu, banne-
ra lub świecącego neonu. mapę w centrum handlowym 
trzeba było samemu znaleźć i prześledzić, aby znaleźć 
drogę do wybranego miejsca.  dla ułatwienia sklepy  
z określonym asortymentem zaznaczone były na pla-
nie wybranym kolorem. na przykład butiki z butami 
zaznaczano na niebiesko, z ubraniami na czerwono,  
a z akcesoriami na zielono. przed wejściem do nich 
menadżerowie ustawiali plakat-stand z informacją  
o specjalnej promocji czy wyprzedaży. możliwości 
były ograniczone jedynie do nieruchomych obrazów.    
Od kilku lat świat reklam zmienia się nie do poznania. 
dzieje się to dzięki nowym rozwiązaniom technolo-
gicznym, które pozwoliły na wprowadzenie dotyko-
wych ekranów i interaktywnych tablic informacyjnych. 
teraz ta sama mapa w centrum handlowym, zamiast 
używania kolorów, zmienia się za dotknięciem w inną 
reklamę. na przykład dotknięcie nazwy restauracji 
otworzy okno z menu, godzinami otwarcia czy kupo-
nem promocyjnym. interaktywne reklamy dają też 
możliwość zmiany treści oferty w zależności od sezo-
nowych promocji, nadchodzących świąt czy specjal-
nych okazji. 
interaktywna wymiana informacji z klientem ułatwia 
i zapewnia pełne zadowolenie z zakupów. bez frustra-
cji i straty czasu na poszukiwanie danego produktu 
od sklepu do sklepu. tablica interaktywna, będąca 
mapą centrum handlowego, nie tylko wskaże nam 
drogę do określonych sklepów, ale również zamieni się  
w wyszukiwarkę produktu. Jeśli klient szuka kaloszy, 
to interaktywna tablica podświetli sklepy, które mają 
w asortymencie tego typu obuwie. te technologiczne 
rozwiązania znajdują zastosowanie również w budyn-
kach biurowych. interaktywna mapa poda informacje 
odnośnie firm znajdujących się w danym budynku, 
czym się one zajmują i jak do nich dotrzeć. 
tablice informacyjne mogą być wykorzystywane nie 
tylko w budynkach zamkniętych, ale również w miej-
scach publiczych; na otwartych przestrzeniach, jak sta-
cje komunikacji miejskiej czy chociażby ogrody zoo-
logiczne. i tak, za dotknięciem interaktywnej tablicy 
w punkcie, gdzie znajduje wybieg dla lwów można zo-
baczyć podgląd na żywo z tego wybiegu oraz usłyszeć 

głos spikera informujący kiedy odbędzie się następne 
karmienie. 
interaktywne tablice informacyjne ewoluują podobnie 
jak nasze ekrany telewizyjne. Stają się coraz większe. 
dzisiaj pojedynczy panel może osiągać wysokośc 150 
centymetrów. ale przecież te panele można połączyć 
ze sobą i zbudować ścianę reklamową o dowolnych wy-
miarach. i wtedy hulaj dusza! 

Lidia Paulińska-Thompson

fot. L.Thompson

fot. L.Thompson
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Over the years, commercial and retail properties have 
lured their clientele with advertisements that were pri-
marily designed for fixed signs such as posters, banners 
or light boxes. for example, in shopping malls, a map 
directory light box might help a customer locate a par-
ticular store or restaurant. types of stores would be 
color coded by category; shoe stores were color coded 
in blue, clothing stores were color coded in red and ac-
cessory stores were color coded in green. in front of the 
stores, posters were placed to inform customers about 
their big promotions and clearance sales. the possibili-
ties were limited to the usage of fixed signs.
in the last few years, the advertising world has changed 
dramatically.  new technological solutions have ena-
bled the use of touch screens and user interface called 
digital signage. by touching the interactive map in the 
shopping mall today, it would change into to another 
sign. for example, by selecting a restaurant by touch, 
the consumer may be shown many options, includ-
ing seeing a menu, the hours of operation, or maybe 
even a promotional coupon. in addition, interactive 
images give the possibility to continuously change 

the seasonal or holiday promotions as many times as 
we wish. 
interactive communication with the consumer gives 
them a much simpler and pleasant shopping experi-
ence, easily finding selected product from store to store, 
avoiding frustration and time wasted. the interactive 
map can also search for a selected product. if the con-
sumer is looking for rain shoes, the map will highlight 
the stores that carry that type. these advertising solu-
tions are also useful in office buildings by giving infor-
mation regarding the companies located within the 
building, such as their profiles and location. 
digital signage can also be placed in open public spaces, 
such as a train station and the zoo. by touching the map 
where the lions are, the consumer can get a live preview 
of the lion’s area taken by camera, and even hear a voice of 
the speaker who informs about the public feeding time. 
the interactive signage has been evolutionary chang-
ing just like the television screen. it is getting bigger and 
bigger. today the single panel can be 60 inches tall. the 
beauty is that a single one can be assembled into a dig-
ital wall with as many as you wish. the sky is the limit.    

frOm fixed image 
tO interactive 
digital Signage

Lidia Paulinska-Thompson nowe technologie new technologies

fot. L.Thompson
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Frontex, Europejska Agencja Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrz-
nych Granicach Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej będzie miała swoją sie-
dzibę w Warszawie. Wynajęła ok. 14 600 
mkw. powierzchni biurowej w nowo 
powstającym kompleksie biurowym War-
saw Spire, realizowanym przez Ghelamco. 
Frontex jest agencją działającą w ramach 
Unii Europejskiej, której priorytetowym 
działaniem jest zintegrowane zarządzanie 

granicami zewnętrznymi UE. Od mo-
mentu powołania do życia w roku 2004 
agencja koordynuje pracę operacyjną 
straży granicznych państw unii, rozwija 
system edukacji dla pograniczników oraz 
prowadzi badania nad nowymi technolo-
giami. Umowa najmu została podpisana 
na 10 lat. Warsaw Spire to nowoczesny 
kompleks biurowy, który tworzą budynek 
wieżowy o wysokości 220 metrów oraz 
dwa 55-metrowe budynki sąsiadujące 

(B i C). Łącznie trzy budynki dostarczą na 
stołeczny rynek około 100 000 mkw. po-
wierzchni biurowej. Inwestycja powstaje 
w centrum Warszawy, w bezpośrednim 
sąsiedztwie drugiej linii metra. Realizacja 
Warsaw Spire rozpoczęła się w poło-
wie 2011 roku, a Frontex rozpocznie 
przygotowywanie nowego biura już 
we wrześniu 2014 roku. Budynek został 
zaprojektowany zgodnie z wymagania-
mi eko-certy� katu BREEAM.

Nowy najemca w Warsaw Spire

Zakupy w Internecie 
a powierzchnie magazynowe
Zakupy przez Internet będą mieć pozytywny wpływ na 
wzrost popytu na nowoczesne powierzchnie magazynowe 
w Polsce i w całej Europie, wynika z raportu opracowanego 
przez CBRE. Jak podaje raport, badania rynku uwidoczniły 
dwa główne trendy – wzrost zainteresowania konsumentów 
zakupami on-line oraz wzrost zainteresowania sieci handlo-
wych tworzeniem sklepów internetowych – obecnie w Euro-
pie 40% konsumentów w wieku 16-65 lat robi zakupy przez 
Internet, a 47% poszukuje produktów w sieci. Handlowcy 
przewidują, że wzrost liczby konsumentów kupujących on-
line zmieni się z 5% do 10% rocznie, na przestrzeni dwóch lat. 
70% badanych sieci handlowych deklaruje głównie tradycyj-
ne metody sprzedaży, to jednak 63% planuje wprowadzenie 
nowych kanałów dystrybucji produktów w ciągu najbliż-
szych 2 lat. Deweloperzy powierzchni magazynowych po-
winni położyć nacisk na tworzenie nowoczesnych centrów 
logistycznych o wysokiej jakości, zlokalizowanych głównie na 
obrzeżach większych oraz mniejszych miast.

fot. materiały prasowe

Tulipan Park Stryków, fot. materiały prasowe

inwestycje investments
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Na rynku nieruchomości panuje wszechogarniająca 
nadpodaż – kilkukrotny wzrost liczby sprzedających 
w stosunku do kupujących. Poza oczywistymi powoda-
mi trudności przy sprzedaży ze strony kupujących (brak 
samofinansowania, ograniczone możliwości uzyskania 
kredytu), istnieją również przyczyny tkwiące w osobach 
sprzedających, wywołujące blokadę wewnętrzną. 

Dlaczego tak trudno sprzedać? CCC – czyli cena czyni 
cuda, cytując slogan reklamowy jednej z firm. Jednym 
z głównych problemów przy sprzedaży nieruchomości 
w realnej cenie jest „dodawanie” przez właścicieli całe-
go bagażu lat w niej spędzonych. Często słyszymy, że 
ten dom jest właśnie wyjątkowy, bo „budowaliśmy go 
dla siebie” (a niby dla kogo?), „tu spędziliśmy większość 
życia, włożyliśmy w niego całe serce”. Prawda jest jed-
nak brutalna. Dla potencjalnego nabywcy ta niemate-
rialna wartość jest nic nie warta! Co z tego, że tu „ro-
dziły się” nasze dzieci, skoro nabywca widzi w związku 
z tym ubytki fugi w łazience, czy porysowane ściany. 

Paradoks natury ludzkiej polega na tym, że najpierw 
szukamy domu, najlepiej pod lasem, z dala od zgiełku 
miasta, a potem chcemy, aby wszystko było na miej-
scu – sklepy, centra handlowe, przedszkola, szkoły, kina 

– i koło się zamyka. Ci, którzy mieszkają pod lasem chcą 
wrócić do „cywilizacji” (bo czas spędzają głównie na 
dowożeniu dzieci do „miasta” i nie mają za bardzo cza-
su cieszyć się urokami wsi i natury), a ci zmęczeni miej-
skim zgiełkiem marzą o domku na wsi, o ciszy i spokoju. 
Sprzedaż, zamiana, budowa będzie więc istnieć dopóty, 
dopóki człowiek żyje na ziemskim padole i z natury 
swojej jest wciąż niezadowolony. 

Poniżej kilka wskazówek i rytuałów, być może pomoc-
nych dla sprzedających – kto chce niech wierzy!

Sprzedając swój dom należy przygotować się do 
odejścia i wpuszczenia do budynku cudzej energii. 
Pozwólmy na zerwanie więzi psychicznej łączącej nas 
z budynkiem, a wszystko po to, aby wydał się bardziej 
przyjazny przyszłym nabywcom. Po pierwsze, należy 

spakować część swoich rzeczy. Ustawione i nakryte 
np. folią kartony w jednym pomieszczeniu pokazują 
potencjalnym kupującym, że poważnie podchodzimy 
do sprzedaży i już jesteśmy w trakcie „drogi”. Po drugie, 
zanim pokażemy swój dom innym osobom schowajmy 
zdjęcia rodzinne, aby wnętrze straciło charakter nasze-
go domowego ogniska. Łatwiej będzie oglądającym zo-
baczyć w tych murach siebie. Tak naprawdę te zabiegi 
potrzebne są najbardziej sprzedającym, aby pogodzić 
się ze zmianą i otworzyć na nowe. Przejdźmy zatem do 
analizy lęku przed zmianą. 

Za lękiem przed zmianami często kryje się lęk przed 
nieznanym, który bazuje na przekonaniu, że życie 
w obecnej sytuacji, ze starymi problemami jest dla nas 
bezpieczniejsze czy korzystniejsze od czegoś nowego, 
nieznanego – obarczonego ryzykiem, że będzie gorsze 
niż teraźniejszość. Do tego dochodzi często lęk przed 
sprzedaniem „ojcowizny”, pozbywania się nagroma-
dzonych dóbr, np. ziemi, która ma być dla nas zabezpie-
czeniem na stare lata.  

Gdy jednak dojrzeliśmy już do sprzedaży swojej nierucho-
mości (oswoiliśmy lęk) spójrzmy na pozytywne strony tej 
sytuacji. Zmiana niesie za sobą nieznane, ale też i ekscytu-
jące! Coraz bardziej propagowane „pozytywne myślenie” 
to PODSTAWA do POZYTYWNYCH ZMIAN. 

Na koniec warto pamiętać, że dom to ludzie, ognisko 
domowe, które stworzyć można w każdych murach. 
Sprzedając mieszkanie czy dom zabierzmy więc ze sobą 
całą tę pozytywną wartość emocjonalną, która jest bez-
cenna tylko dla nas, a skłania nas do podawania niere-
alnej, wysokiej ceny sprzedaży – nie stanowi natomiast 
żadnej wartości dla kupującego. Spójrzmy na swoją 
nieruchomość chłodnym okiem: na mury, materiał, 
z którego jest zbudowana, wykończenie. Uwierzmy, że 
sprzedając ją po niższej (niż pierwotnie zakładaliśmy) 
cenie nie „tracimy” tylko „zyskujemy” nowe możliwo-
ści życiowe. Jak mawiał Dostojewski: „Człowiek jest 
nieszczęśliwy tylko dlatego, że nie wie, iż może być 
szczęśliwy”.

Iwona Hryncewicz

NIEKONWENCJONALNE 
METODY SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI 
czyli jak oswoić lęk 
przed zmianą

Iwona Hryncewiczfelieton
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UNCONVENTIONAL 
METHODS OF SELLING 
PROPERTIES 
that is how to manage 
the fear of change

There is the pervasive oversupply on the real estate 
market – a few times growth of the number of sellers to 
purchasers. Beyond obvious reasons of selling difficul-
ties from the purchasers’ side (the lack of self-financing, 
limited possibilities of receiving credit), there are also 
the sellers who generate the inner blockage. 

Why is it so difficult to sell? CCC- the price makes mi-
racles, quoted from the advertising slogan of one of the 
company. The one of the main problems when selling 
properties at real price is „adding” by owners all the bag-
gage of memories of the years spending there. 
We often hear that this house is the unique one becau-
se „we built it for us” ( and for whom? ) „ we spend here 
most of our life, we put in it all the heart”. However the 
truth is brutal. These insubstantial goods have no va-
lue for potential purchaser. What of it that our children 

„were born” here, since the purchaser see the fugue loss 
in the bathroom, or cracked walls.

The paradox of human nature is that we firstly look 
for the house, preferably near the forest, far away from 
the city noise, and after that we want to have all at one 
place - shops, shopping centers, kindergartens, schools, 
cinemas - and turn the full circle. People who live in the 
vicinity of forest, want to go back to „ the civilization” 
(because they spend time mainly on picking kids up to” 
the city” and have no time to enjoy the attractiveness of 
countryside and nature), but the others who are tired of 
this urban life, dream about the house in the countrysi-
de, about the peace and quiet. So the process of selling, 
changing and building will be until the human lives on 
the ground and is still unsatisfied by nature. 

There are few advices and rites that may be useful for 
sellers - who wants may believe!

When selling the one’s own house people should pre-
pare to leave and let the other energy cross the doorstep. 
We should let to cut this emotional tie that bind us 

with the building, and do everything to make it more 
friendly for the future purchasers. Firstly we should 
pack the part of our things. Prepared and covered by 
foil boxes can show the potential purchaser that we 
take the selling process seriously and we are during the 

„way”. Secondly, before showing the others our house it 
is good idea to hide the family pictures to make it less as 
our home. It will be easier for visitors to see themselves 
on the walls. The fact of the matter is these methods 
are mostly required for sellers to accept the change and 
open to the new one. Therefore let’s pass on to the fear 
of change analysis. 

When talking about the fear of change there can be fo-
und the fear of the unknown. The fear of the unknown 
bases on the belief that life in the current situation, with 
the old problems, is more safety or even more profitable 
from something new, unknown -  burdened with risk, 
that will be worse than present. What is more there can 
be found the fear of selling the „patrimony”, goods, for 
example ground that is our future protection. 

However when we decided to sell our property (get 
used to the fear) we should look at the positive sides of 
the situation. The change brings us the unknown, but 
also something exiting! The positive thinking is pro-
mote more and more and it is the BASE of POSITIVE 
CHANGES.
In conclusion it is worth to remember that house me-
ans people, heart and home which is possible to create 
in each walls. When selling the f lat or house we should 
take all this positive emotional value, which is price-
less only for us, because it makes us more prone to give 
unreal, high price of selling - and has no value for the 
purchaser. Let’s look at our property with a critical eye: 
at walls, material, and finish. Believe that selling it at 
lower price (that originally assumed) we do not „lose” 
but „gain” new life possibilities. As Dostojewski said 

„Human is unhappy only because he does not know that 
can be happy” 

Iwona Hryncewicz feuilleton
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inwestycje investments

Discovery Networks 
będzie mieć biuro w Warszawie
Firma Discovery Networks CEEMEA wynajęła 1 803 mkw. powierzchni 
w biurowcu Senator, najnowszej warszawskiej realizacji Ghelamco Poland. 
Najemca wprowadzi się do nowej siedziby w marcu 2013 roku. Discovery 
Networks Central&Eastern Europe, Middle East and Africa (CEEMEA) jest 
częścią Discovery Communications, największego nadawcy programów 
dokumentalnych na świecie. Discovery Networks CEEMEA nadaje progra-
my za pośrednictwem 9 kanałów telewizyjnych, z których największe to 
Discovery Channel, TLC, ID, Animal Planet, Discovery Science i Discovery 
World. Warszawskie biuro Discovery Networks będzie jednocześnie stano-
wić siedzibę główną regionu CEEMEA obejmującego 105 krajów na trzech 
kontynentach oraz siedzibę regionu Europy Centralnej, w którego skład 
wchodzi Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. 

Nowy dworzec 
Warszawa Zachodnia 
w 2015 roku   
PKP i międzynarodowy deweloper HB 
Reavis będą współpracować przy budowie 
nowego Dworca Zachodniego w Warsza-
wie. W ramach inwestycji powstaną też 
dwa biurowce West Station na gruncie 
zakupionym od PKP. Nowoczesny budynek 
dworca stanie bezpośrednio przy Alejach 
Jerozolimskich. Budynki biurowe, które 
dostarczą 150 tys. mkw. powierzchni do 
wynajmu, będą posiadały certy� kat w 
systemie BREEAM. Inwestycja przebiegać 
ma w trzech etapach: I – budowa dworca, 
planowane zakończenie w 2015 roku, oraz II 
i III – budowa biurowców, zakończenie 
w 2016 i 2018 roku. Szacunkowy koszt 
I. etapu to 1,5 miliona euro. Projekt powsta-
je w pracowni architektonicznej FS&P Arcus.  

W I kwartale 2013 zostanie oddane do użytku Factory Warszawa Annopol, 
pierwsze i największe centrum wyprzedażowe typu outlet na Mazowszu. Jego 
powierzchnia to 19,7 tys. mkw.; zmieści się tam 120 sklepów, gdzie będzie 
można nabyć towary znanych marek z 30-70% obniżką cen. Inwestorem obiektu, 
wartego 35 mln euro, jest Neinver, generalnym wykonawcą Budimex, a autorem 
projektu architektonicznego biuro APA Wojciechowski.

Factory Warszawa Annopol - niedługo otwarcie

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe
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Rusza przebudowa 
dworca PKP w Sopocie
Na wiosnę 2014 roku planowane jest zakończenie 
przebudowy dworca PKP i jego okolic w Sopocie. Po-
wstanie tam też nowa galeria handlowa i hotel. Inwestor, 
Bałtycka Grupa Inwestycyjna ma współdziałać w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego z Urzędem Miasta 
i koleją, które przekażą działki. Finansowanie będzie 
pochodzić z funduszy programu UE Jessica, kredytu z 
BGK oraz środków własnych inwestora. Tereny przydwor-
cowe o powierzchni ok. 1,2 ha zostaną zrewitalizowa-
ne, zmianie ulegnie ruch komunikacyjny – powstanie 
dwupoziomowy plac miejski połączony z deptakiem 
„Monciak”, podziemny parking dla 270 samochodów, 
nowy dwupoziomowy dworzec PKP, obsługujący ok. 
5800 osób na dobę, oraz nowy hotel i galeria handlowo-
usługowa. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane 
jest na marzec 2013. 

Feniks oddany do użytku
Budynek biurowy Feniks, mieszczący się przy ul. Żelaznej 
w Warszawie, otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Dewelope-
rem obiektu jest � rma Europlan, która planuje na drugi kwartał 
2013 roku rozpoczęcie kolejnej inwestycji biurowej, siedmiokon-
dygnacyjnego budynku oferującego około 8 tys. mkw. powierzch-
ni do wynajmu.  

Małopolski Ogród Sztuki 
w Krakowie
W Krakowie powstał Małopolski Ogród Sztuki, multimedialne cen-
trum kultury. Wzniesiono go, według projektu architekta Krzysztofa 
Ingardena, w miejscu zrujnowanego budynku pracowni sceno-tech-
nicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ulicy Rajskiej. 
W Ogrodzie mieści się mediateka, wielofunkcyjna sala widowisko-
wa i sala kinowa, ale według wypowiedzi autora projektu, jest tam 
przestrzeń artystyczna gotowa do uprawiania wszelkich form sztuki. 
Obiekt został nagrodzony w konkursie im. Janusza Bogdanowskiego, 
jako najlepsza krakowska realizacja architektoniczna 2012 roku. 

Nimbus w Warszawie
Nimbus to budynek biurowy, którego 
realizację rozpoczęto w grudniu 2012 
w Warszawie, na Ochocie. Inwestorem 
jest Immo� nanz Group, a generalnym 
wykonawcą Porr Polska S.A. Projekt 
oferuje 19 tys. m kw. powierzchni 
biurowej pod wynajem z możliwością 
jej elastycznej aranżacji, ma być oddany 
do użytku w sierpniu 2014 roku, a koszt 
jego budowy to około 27 milionów 
euro. Immo� nanz posiada już 18 
obiektów biurowych w Warszawie 
o łącznej powierzchni 198 737 mkw. Są 
to jednak projekty zakupione, a nie 
wybudowane od podstaw przez � rmę. 
Nimbus będzie pierwszą własną 
inwestycją. 

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe
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Małopolski Ogród Sztuki 
w Krakowie
W Krakowie powstał Małopolski Ogród Sztuki, multime-
dialne centrum kultury. Wzniesiono go, według projektu 
architekta Krzysztofa Ingardena, w miejscu zrujnowanego 
budynku pracowni sceno-technicznej Teatru im. Juliusza 
Słowackiego przy ulicy Rajskiej. W Ogrodzie mieści się 
mediateka, wielofunkcyjna sala widowiskowa i sala 
kinowa, ale według wypowiedzi autora projektu, jest tam 
przestrzeń artystyczna gotowa do uprawiania wszelkich 
form sztuki. Obiekt został nagrodzony w konkursie im. 
Janusza Bogdanowskiego, jako najlepsza krakowska 
realizacja architektoniczna 2012 roku. 

Będzie nowy most na Wiśle
W Kamieniu w woj. lubelskim wmurowano kamień wę-
gielny pod budowę nowego mostu na Wiśle. Inwestycja 
ma kosztować ponad 215 mln zł, z czego 126 mln to 
unijna dotacja, 25 mln wyłoży samorząd województwa 
mazowieckiego, a pozostałą część s� nansuje samorząd 
woj. lubelskiego. Most uzupełni lukę komunikacyjną 
w tym odcinku Wisły, ponieważ dwa sąsiednie mosty 
– w Annopolu i Puławach – dzieli odległość 75 km. Most 
powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747, łączącej 
drogi krajowe nr 19 w woj. lubelskim i 9 w woj. mazo-
wieckim. Będzie miał ponad 1 kilometr długości i niemal 
20 metrów szerokości, pomieści dwa pasy ruchu po 3,5 
m szerokości, dwa pasy awaryjne po 2,5 m, ścieżkę rowe-
rową i chodnik dla pieszych. Uzupełniająco powstanie 
ponad 700 m dróg dojazdowych. Inwestycja ma być 
zakończona w 2014 roku. 

Rośnie Nowe Polesie w Łodzi
Atal SA zamknął 2012 rok rekordowym wynikiem. W ramach 
inwestycji Nowe Polesie w Łodzi jeszcze w2012 roku nabyw-
ców znalazło 129 mieszkań, co przełożyło się na blisko 20% 
wzrost sprzedaży w Łodzi. Obecnie realizowany jest III etap 
projektu, którego zakończenie zaplanowano na II kwartał 2013 
roku. Powstaną tu cztery pięciokondygnacyjne budynki, w któ-
rych znajdzie się 149 nowoczesnych mieszkań o powierzch-
niach od 35 do 101 mkw. Lokale parterowe posiadać będą 
przydomowe ogródki. Oddanych zostanie ponad 150 miejsc 
parkingowych zlokalizowanych na parkingu podziemnym 
i na terenie osiedla. Mieszkania objęte są promocją i ich ceny 
kształtują się już od 4550 zł brutto za mkw. 

Wrocławski magistrat sprzedał w drodze 
przetargu działkę o powierzchni około 0,5 
ha na Starym Mieście, w ścisłym centrum 
Wrocławia. Nowy właściciel, UBM Times, 
spółka celowa UBM Polska zamierza 
wybudować tam budynki biurowo-usłu-
gowe z wielokondygnacyjnym parkingiem 
publicznym. Inwestycja Times II zaoferuje 
łącznie ponad 15,3 tys. mkw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej i prawie 1,6 tys. 
mkw. powierzchni usługowej. Rozpoczę-
cie prac planowane jest na przełom II i III 
kwartału 2013 roku. Projekt architektonicz-
ny powstaje w Autorskiej Pracowni Archi-
tektonicznej APA Hubka we Wrocławiu.

Kolejny biurowiec 
we Wrocławiu

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe
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Branża nieruchomości mocno odczuła skutki spowolnienia 
gospodarczego. Sytuacja jaką mamy obecnie na rynku 
nieruchomości jest trudna, ale pośrednicy w obrocie nie-
ruchomościami  czy zarządcy nieruchomości, którzy od 
wielu lat prowadzą własną działalności już doświadczyli 
zmieniającej się koniunktury. 

Jak dopasować usługi do nowej rzeczywistości, a może 
warto rozważyć rozszerzenie zakresu swojego działania, 
z jakich narzędzi korzystać, aby usługa którą oferuję tra-
fiała do klienta i była efektywniejsza - to pytania jakie za-
dają sobie profesjonaliści na rynku nieruchomości. Na te 
pytania będziemy starać się odpowiedzieć podczas części 
merytorycznej XVIII Kongresu PFRN. Ważnym tematem, 
o którym będziemy rozmawiać podczas spotkania jest sytuacja 
gospodarcza na świecie i jej wpływ na rynek nieruchomości.

Szczegóły na stronie www.pfrn.pl 

W imieniu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości serdecznie zapraszamy do udziału 
w XVIII Kongresie PFRN, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2013 roku we Wrocławiu.

Tegoroczny kongres odbywał się będzie pod hasłem: 

NOWE CZASY, NOWE WYZWANIA, 
RZECZYWISTOŚĆ POLSKIEGO 

RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Miejsce kongresu: 
16 maja 2013 roku (czwartek) Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia 

17 maja 2013 roku (piątek) Hotel Sofitel Old Town 



BIURA WGN:

POLSKA
BIAŁYSTOK, ul. Legionowa 14/16, tel. +48 600 365 820 
BOLESŁAWIEC, ul. Daszyńskiego 29, tel. +48 75 732 61 15
CHRZANÓW, ul. Matejki 2, tel. +48 32 622 72 03 
CZĘSTOCHOWA, ul. Racławicka 2, tel. +48 34 324 11 26
ELBLĄG, ul. Sukiennicza 3, tel. +48 55 642 30 40
ELBLĄG, ul. Żeglarska 10A, tel. +48 55 611 38 77
EŁK, ul. Mickiewicza 13, tel. +48 87 610 87 78
GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 102, tel. +48 509 819 350
GDYNIA, ul. 10 Lutego 29/2, tel. +48 58 717 28 84
GLIWICE, ul. Górnych Wałów 20/2, tel. +48 695 304 678
GORZÓW WLKP., ul. Kosynierów Gd. 16/2, tel. +48 509 911 107
INOWROCŁAW, ul. Bpa Laubitza 4, tel. +48 602 83 44 48
JAWORZNO, ul. Rynek Główny 17, tel. +48 503 024 999
KATOWICE, ul. Armii Krajowej 35, tel. +48 691 951 931
KATOWICE, ul. Chorzowska 109 A, tel. + 48 515 199 405
KATOWICE, ul. Poniatowskiego 25, tel. +48 508 772 851
KŁODZKO, ul. Wandy 1a, tel. +48 74 66 26 555
KRAKÓW, ul. Królewska 7, tel. + 48 12 634 51 09
KWIDZYN, ul. Słowiańska 1, tel. +48 603 70 55 85
KWIDZYN, ul. 11 Listopada 27/5, tel. +48 55 279 04 07
LESZNO, ul. Narutowicza 29 D/1, tel. +48 723 820 106
LUBIN, ul. Odrodzenia 7d, tel. +48 608 070 469
ŁÓDŹ, ul. Żwirki 1C, tel. +48 42 637 40 15
MIELNO, ul. Nadbrzeżna 12, tel. +48 94 316 62 62
MIĘDZYRZECZ, Os. Centrum 2, tel. +48 509 911 107
MIKOŁAJKI, Pl. Wolności 9 lok. 7U, tel. +48 668 910 520
MIKOŁAJKI, ul. 3 Maja 17, tel. +48 87 621 33 45
MILANÓWEK, ul. Literacka 6a, tel. +48 501 435 865

MORĄG, ul. Dąbrowskiego 11, tel. +48 602 697 835
OBORNIKI ŚL./GOLĘDZINÓW, ul. Obornicka 36, tel. +48 71 310 12 86
OLECKO, Pl. Wolności 15 A, tel. +48 87 610 87 79
OLSZTYN, ul. Mickiewicza 25/1, tel. +48 89 527 38 33
OPOLE, ul. 1-go Maja 9, tel. +48 77 454 36 43
OSTRÓW WLKP., ul. Wrocławska 13-15, tel. +48 62 738 11 44
PIŁA, ul. Drygasa 29, tel. +48 795 418 796
PIOTRKÓW TRYB., ul. Sienkiewicza 18, tel. +48 44 649 65 40
PIOTRKÓW TRYB., ul. Słowackiego 52, tel. +48 44 617 23 23
POZNAŃ, ul. Naramowicka 47/110, tel. +48 61 611 00 01
POZNAŃ, ul. Półwiejska 35/8, tel. + 48 61 855 36 17
POZNAŃ, Stary Rynek 61, tel. + 48 61 851 88 21
PRASZKA, ul. Kościuszki 20, tel./fax +48 43 843 16 90
RZESZÓW, ul. Batorego 7, tel. +48 512 399 966
SIERADZ, ul. Jana Pawła II 84J, tel. +48 502 66 60 60
SŁUPSK, ul. J. Tuwima 8A/12, tel. +48 59 842 80 75
SOSNOWIEC, ul. Jastrzębia 2, tel. +48 32 296 31 84
SZCZECIN, ul. Felczaka 8, tel. + 48 91 881 24 00
SZCZECIN, ul. Królowej Jadwigi 20, tel. +48 91 30 70 270
TARNÓW, ul. Krakowska 33, tel. +48 14 656 45 67
TARNOWSKIE GÓRY, Pl. Żwirki i Wigury 4,
tel./fax +48 32 285 65 00
TCZEW, ul. Armii Krajowej 3A, tel. +48 793 360 441
TORUŃ, ul. Szewska 17, tel. +48 56 655 07 07
TYCHY, ul. Barona 30, tel. +48 603 884 254
TYCHY, ul. Sikorskiego 62A/2, tel. +48 32 750 67 80 
WAŁBRZYCH, ul. Kusocińskiego 5, tel. + 48 74 841 36 58
WAŁBRZYCH, ul. Słowackiego 20 A, tel. + 48 74 842 90 60

WARSZAWA, ul. Górczewska 124, tel. +48 668 820 559
WARSZAWA, ul. Chmielna 102, tel. + 48 22 620 49 05
WĄGROWIEC, ul. Kościuszki 33, tel. +48 67 268 32 02
WIELUŃ, ul. Barycz 1, tel. + 48 43 88 100 95
WIELUŃ, ul. Kaliska 14, tel. + 48 43 843 37 55
WROCŁAW Commercial, ul. Ruska 22, tel. +48 71 337 84 21
WROCŁAW Rental, Ruska 22, tel. +48 71 337 84 24
WROCŁAW, ul. Ruska 22, tel. +48 71 337 84 11
WROCŁAW, ul. Jagiełły 3, tel. +48 604 42 39 59
ZABRZE, Pl. Wolności 297, tel. +48 886 733 823
ZGORZELEC, ul. Warszawska 11, tel. +48 509 229 031

ROSJA
KALININGRAD, ul. Szewczenko 11B,
tel./fax +70 112 53 65 08

USA
REALTY EXECUTIVES - WGN partner

WĘGRY
BUDAPESZT, Merleg/Nador U., 7 fsz. 1,
tel./fax +36 1 31 77 604

inspiruje nas przyszłość

więcej informacji:  www.wgn.pl

WGN Real Estate
Departament Rozwoju Grupy WGN
50-079 Wrocław, ul. Ruska 22, tel. +48 71 337 84 31, fax +48 71 337 84 33, wgn.pl,   o�  ce@wgn.pl

W roku 2012 WGN przeprowadził 
ponad 4700 transakcji

W roku 2012 WGN pośredniczył 
w sprzedaży nieruchomości
o wartości ponad 1,2 mld złotych

Ponad 500 agentów, doradców, 
analityków i prawników pracuje 
w 76 biurach WGN Nieruchomo-
ści i w 24 biurach WGN Kredyty.

WGN na koniec roku 2012 po-
siadał w swojej bazie MLS - WGN 
ponad 22 tysiące ofert nierucho-
mości o wartości 9,7 mld zł.

Przystąp do Grupy
®
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Piotrków Trybunalski 1 500 000 zł
Łódzkie. 2-story tenement in the compact development. Plot 
700 sq. m. Building 700 sq. m. The ability to purchase individual 
stories separately.
Kamienica dwupiętrowa, frontowa w zabudowie zwartej. Działka 
700 m2. Budynek 700 m2. Stan prawny uregulowany. Możliwość 
zakupu poszczególnych kondygnacji osobno.
Tel. +48 44 649 65 40 084-1508

Wrocław 6 500 000 zł
Lower Silesia. A four-storey old house with an area of 1,264 
sq. m. located in The Old Town in Wrocław for sale. Service and 
office purpose. 
Do sprzedania 4-kondygnacyjna kamienica o powierzchni 1264 m2  
i charakterze usługowo-biurowym położona na Starym Mieście 
we Wrocławiu.
Tel. +48 71 337 84 24 010-1744

Drezdenko 750 000 zł
Lubuskie. For sale: 3-storey building with an area of   705 sq. m.  
Plot: 532 sq. m. Property requires major repairs. Ideal for a hotel or 
a service-housing building.
3-kondygnacyjna kamienica o powierzchni 705 m2 na działce o pow. 
532 m2 . Nieruchomość do generalnego remontu. Doskonale nadaje 
się na hotel lub też budynek usługowo-mieszkalny.
Tel. +48 782 453 084 130-217

Cracow 15 900 000 zł
Małopolska. For sale: old house from 1 900 in the center of Crakow. 
The building consists of a front building and 2 outbuildings with 
a total area of   1 422.5 sq. m. The plot - 13.7 ar.
Do sprzedaży kamienica z 1900 roku w ścisłym centrum Krakowa. 
Kamienica składa się z budynku frontowego oraz dwóch oficyn 
o łącznej powierzchni 1 422,5 m2. Działka o pow. 13,7 ar.
Tel. +48 14 656 45 67 053-515

Poznań 7 999 000 zł
Wielkopolska. 4-storey building with an area of 1500 sq. m. 
was built at the beginning of the twentieth century in traditional 
technology, on a plot of 598 sq. m.
4-kondygnacyjna kamienica o  powierzchni 1 500 m2 wzniesiona 
z  początkiem XX wieku w  technologii tradycyjnej na działce 
o powierzchni 598 m2.
Tel. +48 61 852 33 17 022-2277

Elbląg 1 590 000 zł
Warmińsko-mazurskie. Old house (493 sq. m.) on a plot 4 832 
sq. m. in the Old Town. Housing and services. Ideal for commercial 
use (e.g. language school). Flats in high standard.
Kamienica mieszkalno-usługowa o pow. 493 m2 na działce 4 832 m2 
na Starym Mieście. Idealnie nadaje się do prowadzenia działalności 
(szkoła językowa). Mieszkania w wysokim standardzie.
Tel. +48 669 995 858 036-125

Cracow 4 455 000 zł
Małopolska. Beautiful old house with the unique style and special, 
beautiful façade in the heart of Cracow. Without occupants. Ideal 
for luxury hotel or apartments.
Piękna kamienica o unikalnym stylu i wyjątkowo pięknej elewacji 
w sercu Krakowa. Kamienica bez lokatorów. Doskonała jako inwe-
stycja na luksusowy hotel bądź apartamentowiec.
Tel. +48 12 353 45 14 046-207

Piotrków Trybunalski 3 150 000 zł
Łódzkie. Close city center. Tenement together with annexe has 
2 570 sq. m. Located on the plot 2 544 sq. m. Near post office, 
banks and hotel.
Kamienica wraz z oficyną o pow. 2 570 m2 w ścisłym centrum miasta 
na działce o pow. 2 544 m2.  200 metrów od jednej z głównych ulic. 
Sąsiedztwo poczty, banków, hotelu.
Tel. +48 44 649 65 40 084-1476

Wrocław 15 500 000 zł
Lower Silesia. Beautiful tenement in the Old City. 5 floors building 
with the  service and office character. 100% rented space in tene-
ment. Major renovation and modernization in 2000.
Budynek 5-kondygnacyjny o charakterze usługowo-biurowym. 
Kamienica wynajęta w 100%. W 2000 r. budynek został poddany 
generalnemu remontowi i modernizacji.
Tel. +48 71 337 84 24 010-1668

Wrocław 7 000 000 zł
Lower Silesia. Beautiful old house with a surface of 560 sq. m. 
located in the Old Town, in Wroclaw (close to the University). The 
building was completely renovated in 2002. Very high standard.
Przepiękna kamienica o pow. 560 m2 na Starym Mieście we Wroc-
ławiu, blisko Uniwersytetu. Kamienica po gruntownym remoncie 
w 2002 r. Bardzo wysoki standard.
Tel. +48 71 337 84 21 010-2390

Szczecin 3 200 000 zł
Zachodniopomorskie. Beautiful, well maintained and profitable 
tenement house (601 sq. m.) in Old Town. Designed for each activity. 
The relatively low price.
Piękna, zadbana i dochodowa kamienica o powierzchni 601 m2 
w bardzo dobrej lokalizacji na Starym Mieście z przeznaczeniem na 
każdą działalność. Relatywnie niska cena.
Tel. +48 91 30 70 270 105-1427

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE SALE

SALE SALE

SALE

SALE

na sprzedaż kamienice  |  for sale old houses

Słupsk 2 490 000 zł
Pomorskie. A baroque apartment house, built between 1723 and 
1783, situated in the very center of Słupsk on Staty Rynek street 
(Old Market). The basement perfect to remodel e.g. as a restaurant.
Do sprzedaży barkowa kamienica wybudowana w latach 1723 - 
1783 na Rynku w Słupsku. Piwnica idealnie nadaje się do adaptacji 
na stylową restaurację.
Tel. +48 59 842 80 75 030-2288

SALE
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Dolny Śląsk 6 000 000 zł
The palace - park complex of the total area 4 100 sq. m. with a park of 
10.19 hectares. There are the palace from the XVIII century. Realized 
in the baroque style on a plan of  horseshoe.
Zespół pałacowo-parkowy o pow. całkowitej 4 100 m2 z parkiem 
o powierzchni 10,19 ha, w skład, którego wchodzi pałac z II. poł. XVIII 
w. zrealizowany w stylu barokowym na rzucie podkowy.
Tel. +48 71 337 84 24 010-1977

Dolny Śląsk 3 700 000 zł
Palace - a unique, representative, newly refurbished object designed 
for any type of business activity. The area of the building 850 sq. m., 
the area of the parcel-3486 sq. m.
Pałac - unikalny, reprezentacyjny, odrestaurowany obiekt na 
każdą działalność gospodarczą. Obecnie pod działalność biurowo-
konferencyjną. Pow. obiektu 850 m2, pow. terenu 3 486 m2.
Tel. +48 71 337 84 19 014-14940

Kujawsko-pomorskie 3 500 000 zł
Historic and restored palace (1 600 sq. m.) with a lovely park (4,5 
ha) for sale. Designed for residential housing, hotel, conference 
center, spa or restaurant.
Zabytkowy, odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy o pow. 1 600 m2 

 z urokliwym parkiem (4,5 ha). Przeznaczenie: rezydencja mieszka-
niowa, centrum konferencyjno-hotelowe, SPA, restauracja.
Tel. +48 56 655 07 07 100-10

Małopolska 7 500 000 zł
Manor-and-park complex (1 000 sq. m.) from the 18th century. The 
object included in the National Register of Monuments. Beautiful 
cellars (made of bricks) for a restaurant.
Zespół dworsko-parkowy o pow. 1 000 m2 z XVIII w. wpisany do re-
jestru zabytków. Kompleks bardzo ładnie zagospodarowany. Piękne, 
murowane piwnice z przeznaczeniem np. na restaurację.
Tel. +48 14 656 45 67 053-104

Pomorskie 7 900 000 zł
For sale: beautiful palace (1 426 sq. m.) very close to the Baltic 
Sea (approx. 3 km). Plot 6.54 ha. Nowadays a luxurious hotel with 
a solarium, gym and sauna in the basement.
Do sprzedaży piękny pałac o pow. 1 426 m2 położony na działce 
o pow. 6,54 ha. Obecnie zaadaptowany na hotel. W piwnicy sola-
rium, siłownia, sauna. Blisko do morza (ok. 3 km).
Tel. +48 59 842 80 75 030-2180

Zachodniopomorskie 4 400 000 zł
For sale: palace (1 850 sq. m.) adapted to a holiday-training center 
with its technical infrastructure. Approximately 800 m from a lake. 
Plot - 5.17 ha.
Do sprzedaży pałac (1 850 m2) adaptowany na ośrodek wczasowo-
szkoleniowy wraz z infrastrukturą techniczną położony ok. 800 m 
od jeziora. Działka o powierzchni 5,17 ha.
Tel. +48 71 337 84 21 010-2543

Dolny Śląsk 3 500 000 zł
The palace and park complex with an area of   3500 sq. m. located 
close to Zgorzelec city on the plot of 3,7 hectares. Built up by the 
cottage housing.
Zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3500 m2 usytuowany 
w okolicy Zgorzelca. Zespół obejmuje ok. 3,7 ha terenu na którym 
budynki tworzą zabudowę folwarczną.
Tel. +48 71 337 84 21 010-1041

Dolny Śląsk 4 500 000 zł
The palace and park complex with 2 ponds located on the site of the 
surface area of 10 ha (inc. park area - 5 ha). The palace building in 
good technical condition, inhabited.
Zespół pałacowo-parkowy z 2 stawami na działce o pow. 10 ha  
(w tym z parkiem o pow. ok. 5 ha), pałac w dobrym stanie technicz-
nym, zamieszkały, nieruchomość pochodzi z okresu XVI i XVIII w.
Tel. +48 74 842 90 60 027-1328

Łódzkie 9 000 000 zł
The historic manor house in the polish-style from the XIX century 
(600 sq. m.) surrounded by a park with ponds and nature monu-
ments. The plot with an area of 10.6 hectares.
Zabytkowy dwór z XIX w. (600 m2) w stylu polskim otoczony parkiem 
z pomnikami przyrody oraz stawami. Działka o pow. 10,6 ha. Budy-
nek w trakcie remontu. Przeznaczenie: na rezydencję, hotel.
Tel. +48 43 88 100 95 045-368

Mazowieckie 8 000 000 zł
For sale: manor with an area of 850 sq. m. for people who love 
contact with nature. Plot: 950 sq. m. Near a river and 2 ponds. 
Possibility of creating a basement SPA or wine cellar.
Do sprzedaży dwór o pow. 850 m2 położony na działce o pow. 950 m2 
dla osób kochających kontakt z przyrodą. Niedaleko rzeka, 2 stawy.  
Możliwość stworzenia w piwnicach SPA bądź składu win.
Tel. +48 668 862 459 126-342
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Zachodniopomorskie 23 900 000 zł
Knight’s castle from 1494 with an area of   2 880 sq. m. + farm + barn 
(750 sq. m.). Plot  26 000 sq. m. + park by the lake (18 000 sq. m.). 
One of the most interesting and important monuments in Poland.
Zamek rycerski z 1494 roku o powierzchni 2 880 m2 + folwark + stajnia 
(750 m2) na terenie o pow. 26 000 m2 + park nad jeziorem (18 000 m2). 
Jeden z najciekawszych i największych zabytków w Polsce.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1983

SALE

for sale palaces, castles, residences  |  na sprzedaż pałace, zamki, rezydencje

Dolny Śląsk 3 500 000 zł
The historic palace from the late XIX century (1 135 sq. m.) with a 
beautiful park on the plot of 1.29 hectares. Building is renovated 
and restored under supervision of the conservator.
Zabytkowy pałac z końca XIX w. o pow. 1 135 m2 z pięknym parkiem 
na działce 1,29 ha. Budynek wyremontowany i odrestaurowany pod 
nadzorem konserwatora zabytków.
Tel. +48 71 337 84 05 010-2081

SALE
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Zachodniopomorskie	 1	200	000	zł
The palace of the 18th century in the baroque style of the area 
4 000 sq. m. with a beautiful park. Rebuilt in neogothic style: brick 
work with arcades, towers, statues.
Pałac z XVIII wieku w stylu barokowym o pow. 4 000 m2 z pięknym 
parkiem. Przebudowany w stylu neogotyckim, murowany, z kruż-
gankami, wieżami, rzeźbami. Pow. działki 65 400 m2.
Tel. +48 91 881 24 00 086-84

Dolny	Śląsk	 830	000	zł
For sale: baroque palace (1 111 sq. m.) near a national road Wroclaw 
- Kudowa. Plot: 13 200 sq. m. For a hotel, clinic, residence home, 
gallery or museum.
Barokowy pałac o pow. 1 111 m2 na działce o pow. 13 200 m2 
nieopodal drogi Wrocław - Kudowa. Przeznaczenie na hotel, klinikę, 
rezydencję mieszkalną, galerię, muzeum.
Tel. +48 71 337 84 24 010-2366

Dolny	Śląsk	 2	500	000	zł
The palace - park complex with farm buildings of usable floor area 
of 1 209 sq. m. for general overhaul. In the vicinity of the palace, 
there is farm buildings complex with big cowshed.
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny o pow. 1209 m2 do remontu, 
stan techniczny budynku - niezły, stan konstrukcyjny całości pałacu - 
bardzo dobry. Niedaleko pałacu zespół folwarczny z dużą oborą.
Tel. +48 74 842 90 60 027-1332

Pomorskie	 1	090	000	zł
For sale: late-classical mansion from 1859 with an area of 959 sq. m. 
on a plot of an area 116 500 sq. m. The mansion located near “Tuchola 
National Park”, an ideal place for those who seek peace and quiet.
Dwór późnoklasycystyczny z 1859 r. o pow. 959 m2 położony na dział-
ce o pow. 116 500 m2. Niedaleko Park Narodowy Borów Tucholskich, 
wymarzone miejsce dla poszukujących ciszy i spokoju.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1597

Łódzkie	 1	800	000	zł
For sale: manor + park complex (760 sq. m.). Plot - 2.46 ha. Enlisted 
in the National Register of Historic Monuments. Fenced. Ideal for 
hotel, restaurant or SPA.
Zespół dworsko-parkowy o pow. 760 m2 objęty nadzorem konserwa-
torskim położony na działce o powierzchni 2,46 ha. Nieruchomość 
ogrodzona i zabudowana. Idealna na hotel, restaurację albo SPA.
Tel. +48 43 881 00 95 045-611

Zachodniopomorskie	 1	900	000	zł
Neo-Baroque palace (8 074 sq. m.) with 16 facility buildings (8 074 
sq. m.) in a beautiful surrounding. Plot 11.15 acres. Ideal for tourism, 
recreation or simply leisure.
Neobarokowy pałac o pow. 8 074 m2 wraz z 16 budynkami gospo-
darczymi (8 074 m2) posadowiony na działce o powierzchni 11,15 ha 
w pięknej okolicy. Idealny na turystykę, rekreacje, wypoczynek.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1995

Pomorskie	 2	220	000	zł
For sale. Luxurious, 2-level residence (256 m2). Plot:  4 950 m2. Very 
high standard. The price includes full equipment and furniture. 
Another building (agricultural purpose) on the plot.
Luksusowa, 2-poziomowa rezydencja o pow. 256 m2 na działce 
o pow. 4 950 m2. Bardzo wysoki standard. W cenie pełne wyposaże-
nie wraz z umeblowaniem. Na działce budynek gospodarczy.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1336

Pomorskie	 947	000	zł
4-storey residence with an area of 419.8 sq.m. on the plot of 
1 007 sq.m. The object entered into the register of monuments. The 
gym in the basement to take over with the customers.
4-kondygnacyjna rezydencja o powierzchni 419,8 m2 posadowiona 
na działce o powierzchni 1 007 m2. Obiekt wpisany do rejestru zabyt-
ków. Do przejęcia wraz z siłownią w przyziemiu i klientami.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1216
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Zachodniopomorskie	 3	350	000	zł
Manor house (900 sq. m.) built in 1848. Plot:  177 476 sq. m. Neo-
baroque with Art-Deco. Interior - original woodwork and larch. 
Residential or hotel function.
Dwór o pow. 900 m2 na działce o pow. 177 476 m2. Dwór z 1848 r. 
o bryle neobaroku z elementami Art-Deco, wnętrze w oryginalnej 
stolarce modrzewiowej. Remont kapitalny w 2009 roku.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1580

SALE

Opolskie	 2	200	000	zł
Residence (460 sq. m.) in a palace-style. Plot: 527 sq. m. Luxuri-
ously finished interiors. Residence monitored, away from the road. 
Suitable for hotel or restaurant.
Rezydencja w stylu pałacowym o pow. 460 m2 na działce 2 527 m2. 
Luksusowo wykończone wnętrza. Rezydencja monitorowana, 
oddalona od drogi. Nadaje się na hotel bądź restaurację.
Tel. +48 77 454 36 43 031-142

SALE

Dolny	Śląsk	 2	800	000	zł
Ruins of the defence castle from the 13th century at the hill 488 
metres high, land parcel – 5.56 hectares grown with old forest. 
Suitable for hotel and tourism business activities.
Ruiny zamku obronnego z XIII wieku, na wzgórzu 448 m n.p.m., 
działka o pow. 5,56 ha porośnięta starodrzewem. Nadaje się na 
działalność hotelowo-turystyczną.
Tel. +48 71 337 84 24 010-79

SALE

Zachodniopomorskie	 2	640	000	zł
Neo-baroque palace (700 sq. m.) from 1883 situated on a plot of 
7.7584 hectares. The palace is an ideal place for a residence, hotel/
guest house, spa or rural tourism.
Neobarowkowy pałac z 1883 r. o pow. użytk. 700 m2 na nierucho-
mości gruntowej o pow. 7.7584 ha. Pałac idealnie nadaje się na 
rezydencję, obiekt hotelowo-pensjonatowy, SPA, agroturystykę.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1723

SALE

na sprzedaż pałace, zamki, rezydencje  |  for sale palaces, castles, residences
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near Jelenia Góra 3 800 000 zł
Lower Silesia. Recreational and training centre in the Kar-
konosze Mountains. Plot - ca. 9 ha. 2 buildings, 6 mountain 
cottages and 3 bungalows.
Ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy w Karkonoszach na działce ok. 
9 ha. 2 XIX-wieczne budynki + 6 całorocznych chatek góralskich 
+ 3 bungalowy oraz własna smażalnia ryb.
Tel. +48 71 337 84 24 010-1242

800 m from the Baltic Sea 7 900 000 zł
Warmińsko-mazurskie. Palace-park complex from the fourteenth 
century. Nowadays a hotel. Surface: 4 700 sq. m. Plot: 29 879 sq. m. 
The hotel with a well-established position. High incomes.
Do sprzedania zespół pałacowo-parkowy z XIV wieku pełniący 
obecnie funkcję hotelu. Pow. 4 700 m2. Działka 29 879 m2. Hotel 
ma ugruntowaną pozycję na rynku, przynosi wysokie dochody.
Tel. +48 58 553 25 64 106-803

Zakopane 2 900 000 zł
Małopolska. For sale: 2-star guest-house 1 691 sq. m. in a great 
location with a magnificent view of the Tatra Mountains. Plot: 4 754 
sq. m. Very high standard. High incomes.
Dochodowy, 2-gwiazdkowy pensjonat o pow. 1 691 m2 na działce o pow. 
4 754 m2, w świetnej lokalizacji z widokiem na panoramę Tatr. Budynek 
w bardzo wysokim standardzie wykończony w drewnie.
Tel. +48 12 634 51 09 046-1693

Gdańsk 44 000 000 zł
Pomorskie. For sale: 3-storey hotel building (  3 000 sq. m.) situated 
on a plot 11 200 sq. m. in the coastal zone. Property after complete 
renovation. High standard. High incomes.
Dochodowy, 3-kondygnacyjny obiekt hotelowy o powierzchni 3 000 m2 
położony na działce o pow. 11 200 m2, w pasie nadmorskim. Nieruchomość 
po całkowitym remoncie, wysoki standard.
Tel. +48 519 119 259 106-165

Szczecinek 2 730 000 zł
Zachodniopomorskie. Beautifully located hotel (789 sq. m.) on 
a plot of 1210 sq. m. in a quiet place on the shore of the beautiful 
lake. 27 beds in a high standard.
Przepięknie położony hotel (pow. 789 m2) w cichym zakątku nad 
brzegiem pięknego jeziora na działce 1 210 m2. Hotel oferuje 
27 miejsc noclegowych w wysokim standardzie.
Tel. +48 91 30 70 270 105-2006

Świdnica 2 650 000 zł
Lower Silesia. Beautiful and comfortable hotel (1 180 sq. m.) situ-
ated on a plot 5 966   sq. m. High standard. Over 20 rooms, nearly 60 
places to sleep. Close to a beautiful lake and a castle.
Przepiękny, ekskluzywny, dochodowy hotel o pow. 1 180 m2 
położony na działce o pow. 5 966 m2. Wysoki standard. Ponad 20 
stylowych pokoi, niemal 60 miejsc noclegowych. Blisko do jeziora.
Tel. +48 74 66 26 555 058-1449

3 km from the Baltic Sea 7 900 000 zł
Pomorskie. Hotel (1 426 000 sq. m.) located in a 2-storey palace 
from 1862 on a plot - 65 400 sq. m. The property enlisted in the 
National Register of Monuments. Good condition. High standard.
Hotel o pow. 1 426 000 m2 położony w 2-kondygnacyjnym budynku 
pałacowym z 1862 roku na działce o pow. 65 400 m2. Obiekt wpisany 
do rejestru zabytków. Dobry stan techniczny. Wysoki standard.
Tel. +48 59 842 80 75 030-2151

Polanica-Zdrój 36 000 000 zł
Lower Silesia. One of the best hotels in Poland in a very high 
standard in the center. Very high occupancy. Hotel for 100 guests. 
A plot of 0.6 hectares.
Jeden z najlepszych hoteli w Polsce o bardzo wysokim standardzie 
usytuowany w centrum. Bardzo wysokie obłożenie, wokół liczne 
atrakcje. Ponad 100 miejsc. Działka 0,6 ha.
Tel. +48 74 66 26 555 058-870

Ustronie Morskie 25 000 000 zł
Zachodniopomorskie. 4 stars-category hotel SPA with a horse’s 
stud in a total area of 5 378 sq. m. on a plot of 48 ha, 3 km from the 
sea. 31 rooms, swimming pool, 2 saunas.
Czterogwiazdkowy hotel SPA ze stadniną koni o pow. całk. 
5 378 m2 na działce 48 ha położony 3 km od morza. 31 pokoi, basen, 
2 sauny, instytut kosmetyczny, fitness, 2 sale konf.
Tel. +48 71 337 84 24 010-760

Ustka 5 450 000 zł
Pomorskie. Beautifully situated guest house (1 146 sq. m.) located 
on the dunes on a plot of 4 844 sq. m. The guest house has a long 
tradition and guarantees 100% occupancy.
Przepięknie i malowniczo położony na wydmach ośrodek o pow. 
1146 m2 na działce o pow. 4 844 m2. Ośrodek z wieloletnią tradycją; 
gwarantowane 100% obłożenie.
Tel. +48 91 30 70 270 105-1814

Bolesławiec 6 900 000 zł
Lower Silesia. The unique and stylish 3-star hotel (2 795 sq. m.) 
after rebuilt in 2008, exclusively finished to sale with all equipment. 
Plot - 5 084 sq. m.
Wyjątkowy, stylowy hotel trzygwiazdkowy o pow. 2 795 m2 po 
przebudowie w 2008 r, ekskluzywnie wykończony do sprzedaży 
z całym wyposażeniem na działce o pow. 5084 m2.
Tel. +48 71 337 84 24 010-2144

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

Jarosławiec 24 000 000 zł
Zachodniopomorskie. 3-star hotel (3 595 sq. m.) by the Baltic 
Sea. Plot: 14 561 sq. m. Holiday-training services. Own computer 
network, WiFi, monitoring.
3-gwiazdkowy, dochodowy hotel o pow. 3 595 m2 na działce o pow. 
14 561 m2 nad Bałtykiem. Kompleks o przeznaczeniu wczasowo-
-szkoleniowym. Własna sieć komputerowa, WiFi, monitoring.
Tel. +48 59 842 80 75 030-1958

SALE

for sale hotels and guest-houses  |  na sprzedaż hotele i pensjonaty
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Gdynia	 7	500	zł/sq.	m.
Pomorskie. For sale. Office 204.58 sq. m. in a new, three-storey 
office building with an underground car-park. Easy access to down-
town. Parking for 12 cars.
Lokal biurowy o pow. 204,58 m2 w nowym, 3-kondygnacyjnym 
budynku biurowo-usługowym z garażem podziemnym. Dogodny 
dojazd do centrum. Parking na 12 samochodów.
Tel. +48 58 717 28 84 059-1912

Wrocław	 7	500	zł/sq.	m.
Lower Silesia. For sale (1 800 €/sq. m.) or rent (3 €/sq. m.) class 
A office space (area 700 sq. m.) in an office-service complex with 
an unique architecture.
Do sprzedania (1 928 €/m2) lub wynajmu (3 €/m2) lokale biurowe 
klasy A o pow. 700 m2 w kompleksie biurowo-usługowym o unikal-
nej architekturze. Szybki dojazd do centrum. 
Tel. +48 602 788 171 061-124

SALESALE

Wrocław	 8	056	zł/sq.	m.
Lower Silesia. Office and service facility in a great location with 
an area of 720 sq. m. situated on the 1st floor, along with 13 parking 
spaces in the indoor parking next to the building.
Na sprzedaż w super lokalizacji 720 m2 powierzchni biurowo-
-usługowej na 1 piętrze, wraz z 13 miejscami postojowymi 
w parkingu krytym, przy budynku.
Tel. +48 71 337 84 22 010-2135

Wrocław	 7	700	zł/sq.	m.
Lower Silesia.  For sale: prestigious office space 76.10 sq. m. in the 
“Justin Center”. All the equipment included. The  office located on 
the 1st floor in a modern apartment-office building.
Na sprzedaż prestiżowe biuro o pow. 76,10 m2 wraz z wyposażeniem 
w apartamentowcu „Justin Center”. Lokal usytuowany na I piętrze 
nowoczesnego budynku apartamentowo-biurowego. 
Tel. +48 71 337 84 22 010-2514

Białystok	 35	zł/sq.	m.
Podlaskie. For rent: open space area (2 x 147 sq. m.) on two floors 
in a very modern building. Rooms can be adapted to offices.

Do wynajęcia powierzchnia open space (2 x 147 m2) na dwóch 
kondygnacjach w bardzo nowoczesnym budynku. Pomieszczenia 
można zaadaptować na biura.
Tel. +48 85 661 00 72 131-23

Gdynia	 negotiable	price
Pomorskie. Apartment 1000 sq. m. with service and office space 
in the heart of the city center- near the Kaszubski Square. Rooms’ 
functionality, big balconies and terraces, picture windows. 
Apartamentowiec 1000 m2 z pow. usługowo-biurowymi w samym 
centrum miasta - przy Placu Kaszubskim. Funkcjonalność pomiesz-
czeń, duże balkony i tarasy, przeszklenia to niewątpliwe atuty. 
Tel. +48 58 717 28 84 059-214

SALE

SALE

SALE

Wrocław	 28	zł/sq.	m.
Lower Silesia. For rent office spaces with an area of 600 sq. m, in  
a very high standard, with air conditioning, kitchen and social rooms 
for a large number of employees.
Na wynajem biura o powierzchni do 600 m2, o bardzo wysokim 
standardzie, m.in. klimatyzacja, kuchnia i pomieszczenia socjalne 
dla dużej ilości pracowników.
Tel. +48 71 337 84 05 041-13380

RENTRENT

Wrocław	 14	zł/sq.	m.
Lower Silesia. For sale (1 800 €/sq. m.) or rent (3 €/sq. m.) class 
A office space (area 700 sq. m.) in an office-service complex with 
an unique architecture.
Do sprzedania (1 928 €/m2) lub wynajmu (3 €/m2) lokale biurowe 
klasy A o pow. 700 m2 w kompleksie biurowo-usługowym o unikal-
nej architekturze. Szybki dojazd do centrum. 
Tel. +48 602 788 171 061-124

RENT

Chrzanów	 20	zł/sq.	m.
Małopolska. Modern office building in a very high standard with 
an area of 809 sq. m. in a prestigious location. Intended for: medical 
activities or representative of the company. 
Nowoczesny budynek biurowy o pow. 809 m2 i bardzo wysokim 
standardzie w prestiżowej lokalizacji. Idealny pod działalność: 
medyczną, przedstawicielstwo firmy. 
Tel. +48 32 622 72 03 048-696

Warsaw	 16	zł/sq.	m.
Mazowieckie. For rent: office space 2 547 sq. m. in a modern, 
four-storey office building by one of the main routes in Mokotów, 
Warsaw. 5 min to the Okęcie Airport.
Do wynajęcia powierzchnia biurowa 2 547 m2 w nowoczesnym, 
4-piętrowym budynku biurowym, przy jednej z głównych tras 
komunikacyjnych, na Mokotowie. 5 min od lotniska Okęcie.
Tel. +48 668 598 615 126-554

Warsaw	 11	zł/sq.	m.
Mazowieckie. For rent: office space 2 246 sq. m. in a modern office 
building in Mokotów city area. This 4-storey building is located in 
a strategic point on one of the main routes to Warsaw City Centre.
Do wynajęcia powierzchnia biurowa 2 246 m2 w nowoczesnym 
budynku biurowym, przy jednej z głównych tras komunikacyjnych 
do Warszawy, na Mokotowie. Ok. 10 min. od Centrum
Tel. +48 668 598 615 126-557

Cracow	 35	zł/sq.	m.
Małopolska. For rent: 70 sq. m. office space on the second floor in 
a 4-storey commercial-office building. High standard. Air condition-
ing, glass conference room.
Do wynajęcia powierzchnia biurowa 70 m2 na II piętrze w 4-kon-
dygnacyjnym budynku biurowo-handlowym. Wysoki standard. 
Klimatyzacja, recepcja, przeszklona sala konferencyjna.
Tel. +48 12 634 51 09 046-1040

RENT RENT

RENT

RENT

na sprzedaż/wynajem powierzchnie biurowe  |  for sale/rent office spaces
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Dolny Śląsk 1 490 000 zł
Wrocław. For sale: investment area of 3.401 sq. m. with a construc-
tion design and building permit of two office buildings. Perfect 
location. The building area of 902,7 sq. m.
Do sprzedaży teren inwestycyjny o pow. 3 401 m2 z projektem i po-
zwoleniem na budowę 2 budynków biurowych. Idealna lokalizacja. 
Powierzchnia zabudowy budynków 902,7 m2. 
Tel. +48 71 337 84 05 010-2371

SALE

Śląsk 8 000 000 zł
Gliwice. Investment plot of 7 393 sq. m. with architectural project 
and permission to build 2 floors housing and service building of 11 
000 sq. m., from 2-8 floors.
Grunt inwestycyjny o pow. 7 393 m2 wraz z projektem architek-
tonicznym i pozwoleniem na budowę 2 budynków mieszkalno-
usługowych o łącznej pow. 11 000 m2 PUM od 2-8 kondygnacji.
Tel. +48 32 296 31 84 025-623

Śląsk 8 000 000 zł
Sosnowiec. Investment ground of 1,3443 ha with architectural 
expansion of housing-service building of 12 095 sq. m. of 189 apart-
ments of 43 to 103 sq. m. area. 
Grunt inwestycyjny o pow. 1,3443 ha wraz z koncepcją architekto-
niczną na budowę kompleksu mieszkalno-usługowego o powierzch-
ni 12 095 m2 PUM składającego się z 189 apartamentów.
Tel. +48 32 296 31 84 025-618

SALE SALE

Śląsk 4 000 000 zł
Chorzów The ground with area of 2 300 sq. m. located in the close 
center with an architectural conception of 12 floors hotel with 
possibility of development of total 6 000 sq. m. PUM. 
Grunt o pow. 2 300 m2 zlokalizowany w ścisłym centrum, wraz 
z koncepcją architektoniczną na 12 kondygnacyjny budynek hotelo-
wy z możliwością rozbudowy o łącznej pow. 6 000 m2 PUM.
Tel. +48 32 296 31 84 025-624

Śląsk 3 850 000 zł
Tychy. For sale: commercial area (  5 296 sq. m.). Purpose: multi-
family housing and services. All media. Close to forests and a lake. 
The price includes the land and building project. 
Teren komercyjny o pow. 5 296 m2 z przeznaczeniem pod wielo-
rodzinne i usługowe budownictwo mieszkaniowe. Nieruchomość 
w pełni uzbrojona. Blisko lasów i jeziora. 
Tel. +48 32 750 67 80 002-41

SALE

SALE

Mazowieckie 14 000 000 zł
50 km from Warsaw. Investment area (64 587 sq. m.) marked as 
an area of   multifunctional development (manufacturing and service 
buildings, warehouses). 
Teren inwestycyjny o pow. 64 587 m2 oznaczony jako obszar wielo-
funkcyjnego rozwoju działalności gosp. (pod obiekty produkcyjne 
i usługowe, składy i magazyny). 
Tel. +48 58 341 99 10 106-400

SALE

Zachodniopomorskie 10 800 000 zł
Rewal. Commercial land 10 379 sq. m. designed for buildings of 
tourist accommodation service with the function of housing with 
a swimming pool.
Grunt komercyjny o pow. 10 379 m2 z wydanymi warunkami zabu-
dowy pod budowę zespołu budynków usługowych zakwaterowania 
turystycznego z funkcją mieszkalną z basenem kąpielowym.
Tel. +48 606 201 695 086-143

SALE

Warmińsko-mazurskie 10 000 000 zł
60 km from Gdańsk. 5.4 ha industrial area. Waterworks ‘s connec-
tion of sewerage and drainage. Pavemented roads and building site. 
Mains 220V, 380V, telephone network.
Teren przemysłowy 5,4 ha 60km od Gdańska. Na terenie zabudowy 
produkcyjno-magazynowo-biurowe. Przyłącze wodociągowe, 
kanalizacji, sieć elektryczna, sieć telefoniczna.
Tel. +48 58 717 28 84 059-83

SALE

Zachodniopomorskie 2 600 000 zł
Kamień Pomorski. One of the last commercial sites in that 
surroundings. Intended for: residential development, multifamily 
buildings, service and commercial buildings.
Jeden z ostatnich terenów komercyjnych w tej okolicy. Teren 
zarówno pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną usługową, 
handlową, mieszkaniową, jak i centrum logistyczne.
Tel. +48 91 30 70 270 105-1735

Warmińsko-mazurskie 37 500 000 zł
Masurian Lake District. For sale: investment land (423 ha) with 
great potential. The Local Area Development Plan suggests that 
some parts of the site should be of residential and leisure function.
Do sprzedaży teren inwestycyjny 423 ha o bardzo dużym potencjale. 
W opracowaniu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
w kierunku zagospodarowania mieszkalno-rekreacyjnego.
Tel. +48 89 672 68 16 125-156

Mazowieckie 20 000 000 zł
Warsaw. For sale: industrial area 47 700 sq m situated in the 
industrial zone. The area is fully equipped with all the utilities (water, 
electricity, gas, power, sewage transport).
Do sprzedania teren przemysłowy o pow. 47 700 m2 położony 
w strefie przemysłowo-technicznej. Teren w pełni uzbrojony we 
wszelkie media (woda, prąd, gaz, siła, kanalizacja miejska).
Tel. +48 58 553 25 64 106-399

Warmińsko-mazurskie 8 645 000 zł
Near Frombork. Perfect commercial area (91 ha) located by the 
Baltic Sea with a breathtaking view of the Vistula Lagoon. Func-
tion: commercial and recreational, for example 10 luxury habitats.
Unikalny teren o pow. 91 ha nad morzem z zapierającym dech 
w piersiach widokiem na Zalew Wiślany. Przeznaczenie komercyj-
no-rekreacyjne, np. budowa 10 luksusowych siedlisk.
Tel. +48 509 424 711 102-1927

SALE

SALE SALE

SALE

for sale investment grounds  |  na sprzedaż tereny inwestycyjne
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Willa, Pobierowo, 320 m2

Cena: 2 450 000 zł
Apartament, Wrocław, 106,84 m2

Cena: 630.000 zł
Rezydencja, Los Angeles, 995,64 m2

Cena: 8 900 000 USD
BMW, 550

Cena: 199 800 zł

Nissan, Qashqai 1.5 dCi,
Cena: 74 900 zł

Willa, Piotrków Trybunalski, 39 570 m2

Cena: 1 900 000 zł

Rezydencja, Los Angeles, 929,03 m2

Cena: 15 000 000 USD

Pałac, Los Angeles, 631,74 m2

Cena: 6 200 000 USD

Dom, Kalinówka, 287 m2

Cena: 1 100 000 zł

Apartament, Polanica Zdrój, 80,70 m2

Cena: 350 000 zł

Willa, Kraków, 800 m2

Cena: 2 000 000 zł

Rezydencja, Chorzów, 254 m2

Cena: 1 650 000 zł

Willa, Piotrków Trybunalski, 300 m2

Cena: 1 450 000 zł

Posiadłość, Los Angeles, 2 196,13 m2

Cena: 46 000 000 USD

Rezydencja, Gliwice, 462 m2

Cena: 3 300 000 zł

Pałac, Olecko, 2 000 m2

Cena: 55 000 000 zł

Rezydencja, Los Angeles, 515,6 m2

Cena: 4 950 000 USD

Rezydencja, Los Angeles, 637,77 m2

Cena: 7 149 000 USD

Dwór, Polanów, 700 m2

Cena: 2 900 000 zł

Rezydencja, Los Angeles, 603,86 m2

Cena: 11 700 000 USD

Rezydencja, Los Angeles, 553,88 m2

Cena: 6 250 000 USD

Rezydencja, Los Angeles, 363,90 m2

Cena: 4 698 000 USD

Rezydencja, Los Angeles, 324,23 m2

Cena: 3 995 000 USD

Rezydencja, Los Angeles, 1012,64 m2

Cena: 13 750 000 USD

Szukaj po nazwie

najnowsze oferty następna2 3 4 5 od najnowszych112pokazuj oferty po

Ekskluzyw.pl
mierz życie luksusem

ekskluzyw.pl





invest in the modern municipality of Rewal

build your hotel at the Baltic Sea
lands of new opportunities

tel. +48 91 384 90 21
Urząd Gminy Rewal / The Municipality Council of Rewal

ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal, Polska / 19 Mickiewicza Street, 72-344 Rewal, Poland

www.rewal.pl
tereny nowych możliwości
zainwestuj w nowoczesnej gminie Rewal

WYBUDUJ  HOTEL 
NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Urząd Gminy Rewal / The Municipality Council of Rewal
ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal, Polska / 19 Mickiewicza Street, 72-344 Rewal, Poland

invest in the modern municipality of Rewal

ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal, Polska / 19 Mickiewicza Street, 72-344 Rewal, Poland


