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BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

CO SŁYCHAĆ NA POLSKICH BUDOWACH?
PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA ROŚNIE W TEMPIE DWUCYFROWYM OD MIESIĘCY, A FIRMY Z BRANŻY
BUDOWLANEJ ODCZUŁY POPRAWĘ KONIUNKTURY. GWAŁTOWNY WZROST POPYTU NA MATERIAŁY BUDOWLANE WYWOŁAŁ
JEDNAK SKOK W ICH CENACH. SYTUACJĘ DODATKOWO POGARSZA WZROST CEN GRUNTÓW I BRAK RĄK DO PRACY.

B

ranża budowlana
posiłkuje się pracownikami zza
wschodniej granicy
– szacuje się, że już
teraz na polskich budowach
pracuje ponad milion pracowników z Ukrainy I Białorusi.
Specjaliści oceniają, że budżety deweloperów są pod
presją, co będzie się znacząco
przekładać na ceny mieszkań,
zwłaszcza tych najtańszych.
— Sytuacja na rynku budowlanym jest w ostatnich latach
bardzo dynamiczna — mówi
Leszek Gołąbiecki, prezes

dużej firmy budowlanej. —
Mamy do czynienia z dużą
liczbą zamówień, zarówno
w budownictwie mieszkalnym,
jak i infrastrukturalnym. Po
zapaści rynku budowlanego
w 2016 roku produkcja budowlano-montażowa bardzo
dynamicznie wzrosła. A to
przełożyło się to na wzrost
płac i cen materiałów budowlanych, kłopoty z ich dostępnością, w szczególności
kruszyw w branży infrastrukturalnej, a także na brak rąk
do pracy – dodaje nasz ekspert.

Pierwszy kwartał tego roku
przyniósł 26-proc. wzrost
w skali roku (dane GUS).
Boom w budownictwie to dobra informacja dla całego rynku, ale ma też swoje minusy,
ponieważ duży i gwałtowny
wzrost popytu na materiały
budowlane powoduje wzrost
ich cen, a tym samym rosną
koszty całości inwestycji.
Większość firm budowlanych boryka się w obecnie nie
tylko ze wzrostem cen usług
podwykonawców, lecz także
z niską podażą siły roboczej.
Sytuację w branży budowlanej
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ratują pracownicy z Ukrainy
i Białorusi. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że
w zeszłym roku wydano już
ponad 1,8 mln oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcowi – to prawie
40-proc. wzrost rok do roku.
Zdecydowana większość (94
proc.) dotyczyła obywateli Ukrainy.
— Widać, że mamy teraz rynek pracownika, rynek podwykonawcy. Jako firma, od
lat dobrze radziliśmy sobie

— Brak rąk do pracy i wzrost
cen odbił się na budżetach
wszystkich generalnych wykonawców. Te marże z pewnością spadły i będzie to jeszcze
obserwowane na przełomie
2018 i 2019 roku. Natomiast
wszyscy już uwzględniają
w ofertach te wyższe ceny,
które obowiązują na rynku.
W mojej ocenie one nie ulegną
zmianie – znacząco nie spadną
i nie wzrosną. Natomiast obserwowany wzrost kosztów
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Leszek Gołąbiecki
prezes zarządu firmy
budowlanej

Sytuacja na rynku budowlanym jest w ostatnich latach
bardzo dynamiczna. Mamy
do czynienia z dużą liczbą
zamówień, zarówno w budownictwie mieszkalnym,
jak i infrastrukturalnym. Po
zapaści rynku budowlanego
w 2016 roku produkcja budowlano-montażowa bardzo dynamicznie wzrosła. A to przełożyło się to na wzrost płac i cen
materiałów budowlanych,
kłopoty z ich dostępnością,
w szczególności kruszyw w
branży infrastrukturalnej, a
także na brak rąk do pracy.
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SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH
1.
3.

EMILII PLATER 15

czynny: pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 8.00-14.00

ŻELAZNA 7E

czynny: pon.-pt. 7.00-15.00
sob. 7.00-13.00

2.

PIŁSUDSKIEGO 70

czynny: pon.-pt. 7.00-15.00

tel. 668 015 519
biuro@pthkowalski.pl
www.pthkowalski.pl
109018otbr-a -O
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redakcja: tel. 89/539 75 77

starszy doradca ds. reklamy:
Jacek Warmiński
tel. 89/539 74 55
j.warminski@gazetaolsztynska.pl

redakcja:
Bożena Kraczkowska
tel. 89/539 75 77
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PUNKTY DYSTRYBUCJI
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W dłuższej perspektywie
ceny podwykonawstwa i materiałów budowlanych utrzymają się na obecnym poziomie
i nie będą podlegać znaczącym wahaniom. Natomiast
podwyższone koszty mogą się
odbić – i to dość znacząco – na
cenach mieszkań. Sytuację
dodatkowo pogarsza wzrost
cen gruntów. Dotyczy głównie bardzo dużych aglomeracji. Deweloperzy mogą albo
zmniejszyć swoje marże, albo
podnieść cenę mieszkań.

robocizny i materiałów musi
się odbić dość znacząco na cenie mieszkań. W mojej opinii
w szczególności ceny tych tańszych mieszkań muszą wzrosnąć, aby zrównać wzrost kosztów wykonawstwa i gruntów
– mówi Leszek Gołąbiecki.

Fot. Newseria

z naszymi podwykonawcami,
zarówno w złych, jak i dobrych
czasach dla budownictwa. To
dzięki terminowym płatnościom i uczciwej współpracy.
Poza tym mamy dostęp do
siły roboczej na Białorusi
i Ukrainie. Bez nich polskie
budownictwo miałoby bardzo
duże problemy – podkreśla
Leszek Gołąbiecki.

• Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Szarych Szeregów 5, Olsztyn • ZBK 1, ul. Zamenhofa 16 • Artplast, ul. 1 Maja 7/1 • Dom-Bud, ul. Zientary Malewskiej 51/53 • Grupa
Żerański, Sikorskiego 19 lok. 6U • Studio mebli kuchennych Atom ul. Żołnieży 5 Wileńskiej Brygady AK 33; ul. Janowicza 21 • Towopol ul. Augustowska 2 • Vinotti ul. Leonharda 5 • Senpo
ul. Leonharda 5 • Dovre ul. Piłsudskiego 75 • Adams al. Piłsudskiego 44 • Metalzbyt, Stalowa 1, Olsztyn • Północna Grupa Narzędziowa, Lubelska 29, Olsztyn • Karo Elektronarzędzia,
Towarowa 15, Olsztyn • Metalex, Składowa 3A, Olsztyn • SIL-BUD ul. Lubelska 30 • Agroma Olsztyn, Towarowa 9, Olsztyn • Meblolux, ul. Żołnieży 5 Wileńskiej Brygady AK 26, Olsztyn
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” ul. Okulickiego 5 w Olsztynie • Salon Meblowy Elżbieta, ul. Żołnieży 5 Wileńskiej Brygady AK 21, Olsztyn • Black Red White, al. Gen. Sikorskiego
2B, Olsztyn • Mebloshop, al. Piłsudskiego 63A, Olsztyn • Centrum Elektryczne Asaj, Piłsudskiego 70, Olsztyn • Lemax, Lubelska 37A, Olsztyn • Fal-bud, Towarowa 15, Olsztyn • Storex,
Przemysłowa 4, Olsztyn • Centrum podłóg Ekomat, Metalowa 4, Olsztyn • Barton, al. Warszawska 40, Olsztyn • Warmiak, Towarowa 3, Olsztyn • Meble Vox, Leonharda 5, Olsztyn
• Anitech, al. Piłsudskiego 64C, Olsztyn • Akcent, Sucharskiego 4/A, Olsztyn • Kwadrat Sp. z o.o., Stalowa 8, Olsztyn • Meblostacja, Artyleryjska 3W, Olsztyn, • Fachowiec, Towarowa 9, Olsztyn • Mondex, Towarowa 17, Olsztyn • Zbiwan, Kętrzyńskiego 8, Olsztyn • BLU Salon Łazienek, Lubelska 25, Olsztyn • WYBRANE SKLEPY SPOŁEM W OLSZTYNIE: Gama, ul. Augustowska 3
• Niezapominajka, ul. Jagiellońska 33a • Alfa Hurt-Detal, ul. Towarowa 7 • Kalina, ul. Dworcowa 7a • Malwa, al. Piłsudskiego 46 • Nela, ul. Kołobrzeska 18 • Bratek, ul. Żołnierska 19
• Maciejka i „Nela”, ul. Żołnierska 45 • Miłek, ul. Jagiellońska 68 • Bławatek, ul. Bałtycka 35
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Zamieszkać na osiedlu Sterowców w Olsztynie to tak,
jakby zamieszkać w sanatorium. Inwestycja bowiem jest
usytuowana na zalesionym terenie, w bezpośrednim
sąsiedztwie Lasu Miejskiego. Sama nazwa osiedla odnosi się do historycznych zdarzeń. Przed I wojną światową mieściło się tu lądowisko wojskowych sterowców.
Sterowce z Dywit brały czynny udział podczas I wojny
światowej, wykonywały głównie loty patrolowe i rozpoznawcze, dokonywały też bombardowań.
Do dziś zachowały się pozostałości żelbetonowych bloków służących do cumowania tych niecodziennych statków powietrznych (4 z 24 stóp służących do cumowania
i fragmenty torowisk). Pierwszy sterowiec zacumował tu
w 1914 roku! Więcej o tej niecodziennej historii można
dowiedzieć się, spacerując ścieżką historyczno-dydaktyczną, znajdującą się w sąsiedztwie osiedla.
Jedyne takie miejsce w Polsce
To jedyne takie miejsce w Polsce. Osiedle usytuowane
jest w sercu lasu, na pograniczu Dywit i Olsztyna. Zajmuje 30 ha, z czego tylko połowę deweloper planuje zabudować budynkami, nie tylko mieszkalnymi. Pozostały
teren, stanowiący las, będzie do dyspozycji mieszkańców. Śmiało można stwierdzić, że deweloper wybuduje
nową wielofunkcyjną dzielnicę w Dywitach, gdzie obok
mieszkań pojawi się infrastruktura towarzysząca zabezpieczająca podstawowe potrzeby jej mieszkańców
Łatwo stąd dostać się do centrum. W bezpośredniej bliskości są ścieżki spacerowe, szlaki rowerowe oraz urokliwa rzeka Wadąg. To z pewnością wielki atut zarówno
dla tych, którzy lubią ruch, jak i dla wędkarzy. I to niezależnie od wieku czy pory roku.
Na samym osiedlu powstaną ładne skwery i alejki, place

zabaw dla najmłodszych. Będzie też minipark handlowy, ze sklepami i usługami, stacja benzynowa, myjnia
samochodowa, przychodnia medyczna, co sprawi, że
miejsce to będzie praktycznie samowystarczalne.
Świetny projekt, solidny wykonawca
Projekt Osiedle Sterowców to obecnie 6 nowych budynków, z których dwa są już oddane do użytku i zamieszkane, a kolejne zostaną zasiedlone przez lokatorów
w najbliższym czasie. Każde z mieszkań dysponuje przynależną komórką lokatorską. Nie bez znaczenia jest fakt,
że na chwilę obecną to jedyne osiedle wielorodzinne, na
którym mieszkańcy nie mają kłopotów z parkowaniem.
Inwestycja znajduje się w Dywitach, przy ul. ppłk. Franciszka Hynka (bardzo ciekawa postać patrona głównej
ulicy osiedla), 0,2 km od Olsztyna i jest realizowana
przez jednego z najlepszych olsztyńskich deweloperów
— ARBET Investment Group sp. z o.o.
ARBET jest niekwestionowanym liderem na deweloperskim rynku na Warmii i Mazurach. Firma jest wykonawcą najbardziej prestiżowych inwestycji ostatnich lat
w Olsztynie. Do tej pory Arbet wybudował i oddał do
użytku prawie 5000 lokali o łącznej powierzchni ponad
300 000 mkw. — Wybudowaliśmy w Olsztynie i okolicach dziewięć osiedli. Obecnie realizujemy jednocześnie
pięć projektów — mówi Andrzej Bogusz, prezes zarządu
ARBET Investment Group sp. z o.o.
Zamieszkaj już od sierpnia
W budynkach II etapu zaplanowano mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 60 m2. W kolejnych, już projektowanych, pojawią się również mieszkania o powierzchni
pomiędzy 70 a 80 m2. Będą one zlokalizowane w rejo-

nach osiedla z widokiem na rzekę Wadąg. Pierwsi nabywcy mieszkań tego etapu budowy otrzymają klucze
już w sierpniu tego roku. Deweloper zadbał o to, aby
elewacje budynków nawiązywały swoimi detalami do
niezwykłego i urokliwego otoczenia.
Niewątpliwym atutem jest również starannie urządzona
i zadbana zieleń w bezpośrednim otoczeniu budynków.
Na osiedlu nie brakuje również ogólnodostępnych stref
parkowania. Osoby bardziej wymagające mogą skorzystać z oferty indywidualnych garaży znajdujących się na
poziomie -1 budynków.
Przewidziane są również w najbliższej przyszłości zamknięte strefy parkowania.
Kluczową dla funkcjonowania osiedla kwestią jest przebudowa skrzyżowania z drogą nr 51. Zadanie to zostało
zapisane w krajowym programie modernizacji dróg,
w efekcie czego w miejscu tym powstanie nowe skrzyżowanie o charakterze ronda, zapewniające bezpieczny
wjazd i wyjazd z osiedla.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami deweloper będzie
miał swój istotny udział finansowy w realizację tego
przedsięwzięcia.
Budowa osiedla Sterowców przez ARBET umożliwiła rozwiązanie jednego z palących problemów gminy Dywity,
jakim było zabezpieczenie dostaw wody dla jej mieszkańców oraz jej jakość. Duża liczba przyszłych mieszkańców osiedla stała się argumentem za rozbudową
sieci wodociągowej z Olsztyna do Dywit, dzięki czemu
mieszkańcy osiedla Sterowców oraz całych Dywit i najbliższych miejscowości będą mieli do dyspozycji wodę
z Olsztyna, ocenianą jako jedną z najlepszych w Polsce.
Dowiedz się więcej:
osiedlesterowcow.pl, tel. 48 697 611 323,
siedziba firmy: ul. Barczewskiego 1/2, 10-061 Olsztyn
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ZMIANY W USTAWIE DEWELOPERSKIEJ
stawa o ochronie
praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego,
czyli tzw. ustawa deweloperska, obowiązuje od 2011 roku.
Zdaniem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
wymaga ona kilku poprawek.
Jedną z zasadniczych zmian
będą dodatkowe gwarancje
dotyczące otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych.
— Do tej pory były dostępne
cztery rachunki: otwarty, otwarty z gwarancją bankową,
otwarty z ubezpieczeniem i
zamknięty. Naszym zdaniem
rachunek otwarty bez zabez-

pieczenia w postaci gwarancji
bankowej czy ubezpieczenia
jest zbyt małą ochroną dla
klientów – wyjaśnia Marek
Niechciał, prezes UOKiK.
Co po zmianach?
Po planowanych zmianach
wszystkie otwarte rachunki będą musiały być objęte
gwarancją ubezpieczeniową
albo bankową. Są to rachunki, na które klienci wpłacają
pieniądze, a bank przekazuje
je deweloperowi zgodnie z
ustalonym harmonogramem.

Zdaniem UOKiK problem
jednak w tym, że nikt nie
kontroluje postępów prac.
Może się więc okazać, że

klient straci część pieniędzy,
które bank przekazał już deweloperowi, mimo że prace
na budowie ustały. Dane
UOKiK wskazują, że z otwartych rachunków powierniczych korzysta 80 proc.
deweloperów.
— Dodanie gwarancji lub
ubezpieczenia do rachunku
to podstawowa zmiana, jaką
postulujemy. Jeśli deweloper
nie może się dogadać z bankiem czy ubezpieczycielem,
to czy warto u niego kupować mieszkanie – podkreśla
Marek Niechciał.
Deweloperzy i klienci będą
mieli również do wyboru
zamknięty mieszkaniowy
rachunek powierniczy. W

tym rozwiązaniu deweloper
otrzymuje zapłatę za lokal po
przeniesieniu prawa własności mieszkań.
— Mogę się posłużyć przykładem rynku turystycznego,
gdzie w grę wchodzą o wiele
mniejsze kwoty, ale gdzie rachunku otwartego nie ma, za
to są odpowiedniki trzech pozostałych. Wydaje się, że przy
większych sumach, jakie wiążą się z zakupem mieszkania,
powinniśmy lepiej chronić
konsumentów przy decyzjach
wiążących często na całe życie, a na pewno na wiele lat
— tłumaczy prezes UOKiK.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce rów-
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PRZYGOTOWYWANA PRZEZ URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NOWELIZACJA USTAWY
DEWELOPERSKIEJ WPROWADZI DODATKOWE ZABEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW W PRZYPADKU UPADŁOŚCI
DEWELOPERA CZY NIEUKOŃCZENIA PRZEZ NIEGO BUDOWY.

REKLAMA

PRZEMIANA OSIEDLA ZATORZE
INWESTYCJA
KLONOWA ALEJA
JUŻ JEST DOSTĘPNA
W SPRZEDAŻY.
Dwa nowe budynki powstają
właśnie przy ulicy Limanowskiego. — Każdy budynek będzie miał dwa piętra, łącznie 39
mieszkań — opowiada Magdalena Skrzeszewska, kierownik
działu deweloperskiego. — Do
wyboru mamy mieszkania od
39 do 100 metrów kw. w stanie
deweloperskim. Każdy lokal
posiada balkon, a niektóre z
nich nawet antresole. Cena za
metr kw., w zależności od kon-

dygnacji, wynosi od 5,3 do 5,5
tys. zł. W cenę mieszkania wliczona jest komórka lokatorska
lub piwnica. Dodatkowo, każdy lokator może nabyć miejsce
garażowe w hali podziemnej.
Wszystkie piętra skomunikowane będą, prócz klatki schodowej,
cichobieżną windą.
— Na szczególną uwagę zasługują dwie cechy Klonowej Alei
— mówi pani Magdalena. — Po
pierwsze, jest to inwestycja bardzo kameralna w ścisłym tego
słowa znaczeniu. Nawet najbardziej wrażliwe na hałas osoby
bez obaw będą mogły cieszyć się
tutaj ciszą oraz licznymi oazami
zieleni. Po drugie, kameralność,

zacisze i spokój nie oznaczają
bynajmniej odludzia. Na wyciągnięcie ręki mieszkańcy Klonowej Alei mają kilka sklepów
spożywczych i lokale usługowe.
Są trzy przedszkola, dwie szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, technikum, dwie
szkoły wyższe, basen i sala gimnastyczna. Jest także apteka,
bankomat, poczta, kilka piekarń
i biblioteka. W razie potrzeby są
też szpitale i placówki medyczne, w tym gabinety podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto,
ta część Olsztyna jest bardzo
dobrze skomunikowana z resztą
miasta: autobusy jeżdżą często
i bez przesiadki można dotrzeć
na Nagórki, Dajtki i oczywiście
na olsztyńską Starówkę. Z własnego doświadczenia wiem także, że mieszkańcy tej okolicy nie
mają problemu z zaparkowaniem samochodu — zapewnia.

OSIEDLE WRZOSOWE
TO NOWE MIEJSCE
NA MIESZKANIOWEJ
MAPIE OLSZTYNA.
Powstaje w obrębie ulic Cichej
(przedłużenie ul. Zientary-Malewskiej) i Zamenhofa na olsztyńskim osiedlu Zatorze. Jest
schowane, co chroni je przed
ulicznym hałasem, a jednocześnie wszędzie stąd blisko.
— To miejsce idealne do życia.
— Nie ma wątpliwości Magdalena Skrzeszewska— I dla ludzi
w każdym wieku, bo pamiętaliśmy również o dzieciach, które
potrzebują miejsca, w którym
mogą się dobrze bawić. Powstaną na nim cztery budynki: siedmio-, sześcio- i pięciokondygnacyjne. Do dyspozycji mieszkańców będą również parkingi.
Pierwszy budynek zostanie oddany dla lokatorów w sierpniu
2018 roku. Obecnie rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w kolejnym budynku.
Pamiętamy również, że dziś
klienci szukają mieszkań różnej wielkości, w zależności od
zasobności portfela. Na Osiedlu
Wrzosowym powstaną mieszka-

nia o powierzchni od 40 do 95
metrów kwadratowych. Co ważne, wszystkie mieszkania będą
miały balkon lub taras oraz
komórki lokatorskie. Wreszcie
każdy blok będzie miał windę
łączącą poszczególne kondygnacje z garażem podziemnym.
Nie trzeba będzie wychodzić
na zewnątrz, żeby dostać się do
swojego samochodu.

Zapraszam do naszego Biura Sprzedaży Mieszkań, które znajduje się
na terenie inwestycji w Olsztynie przy ul. Cichej 1. tel. 695 200 919

Wreszcie funkcjonalny rozkład pomieszczeń zapewni
przyszłym lokatorom komfort
użytkowania mieszkania oraz
da wiele możliwości aranżacji
wnętrza.

www.rombud.olsztyn.pl
114718otbr-a -K

Fot. Wikipedia

Marek Niechciał

prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Zmiany są niezbędne. Nadal
niektórzy chcą obejść ustawę
w taki sposób, że wymagają
wpłaty przy umowie przedwstępnej, gwarancyjnej – jeśli
przy wartości nieruchomości
300 tys. zł jest to 1 tys. zł, to
jest to zrozumiałe, ale 80 proc.
ceny jest przesadą. Wydaje się,
że powinniśmy chronić nabywców lokali, postulujemy, żeby
uregulować tę kwestię.

rachunek powierniczy. Jeśli
umowa rezerwacyjna zostanie rozwiązana, bo np. bank
nie udzieli kredytu, to klient
otrzyma pieniądze z powrotem. Gdyby natomiast nie doszło do podpisania właściwej
umowy z winy dewelopera, to
będzie musiał zwrócić opłatę
w podwójnej wysokości – tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.
Jeszcze dogłębna informacja
Po zmianach w prospekcie
informacyjnym dewelopera, jeszcze przed zawarciem
umowy z klientem, będą
musiały znaleźć się dodatkowe informacje np. dotyczące
ceny oferowanego mieszkania. Obecnie nie ma takiego
wymogu. Ponadto inwestor
będzie musiał ostrzec nabywcę
o ryzyku utraty części pieniędzy (sumy przekraczającej 100
tys. euro) w sytuacji upadłości
banku prowadzącego OMRP
(otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze).
Projekt ma też uregulować prawa i obowiązki stron
umowy deweloperskiej w
przypadku upadłości banku.
Od października 2016 r. kupującym mieszkania nie grozi
już, że w takiej sytuacji stracą
wszystkie pieniądze wpłacone MRP – dostaną do 100
tys. euro z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie
ma jednak przepisów, które
mówią, co dalej ma się stać
z tymi pieniędzmi. Po planowanych zmianach deweloper
będzie musiał jak najszybciej
(ma na to do 30 dni) zawrzeć
umowę o prowadzenie MRP z
innym bankiem i poinformować o tym nabywcę. Jeśli tego
nie zrobi, klient będzie mógł
odstąpić od umowy deweloperskiej.
Wszystkie postulowane
przez UOKiK zmiany objęły-

Fot. Fotolia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce, by
wpłaty kupujących mieszkania były powiązane z postępami prac na budowie.
Obowiązek
sprawdzenia,
czy deweloper posiada prawo do terenu, czy otrzymał
pozwolenie na budowę i czy
nie jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym
będzie po stronie banku.
W przypadku nieprawidłowości bank będzie miał prawo
wstrzymać wypłatę pieniędzy
deweloperowi do czasu usunięcia nieprawidłowości.
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Fot. Fotolia

nież, by wpłaty kupujących
mieszkania były powiązane z
postępami prac na budowie.
Obowiązek sprawdzenia, czy
deweloper posiada prawo do
terenu, czy otrzymał pozwolenie na budowę i czy nie jest
objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym będzie po stronie
banku. W przypadku nieprawidłowości bank będzie miał
prawo wstrzymać wypłatę
pieniędzy deweloperowi do
czasu usunięcia nieprawidłowości.
W przypadku, gdy deweloper zaprzestanie budowy,
bank rozwiąże umowę prowadzenia rachunku powierniczego, a całość zgromadzonych na nim pieniędzy
zwróci nabywcy.
UOKiK chce też zwiększyć
gwarancje dla nabywców na
etapie przenoszenia prawa
własności do lokalu. Deweloper będzie mógł zamknąć
rachunek powierniczy dopiero po ustanowieniu prawa odrębnej własności ostatniego z
niesprzedanych lokali.
Deweloperzy i klienci mogą
się spodziewać również zmian
związanych z umowami rezerwacyjnymi lokali. Dziś firmy deweloperskie mają w tej
materii pełną dowolność, bo
przepisy ich nie regulują. Dla
kupujących może to oznaczać
np. wysokie opłaty czy ryzyko
utraty wpłaconych pieniędzy.
Po nowelizacji opłata rezerwacyjna nie mogłaby przekraczać 1 proc. ceny.
— Opłata rezerwacyjna ma
mieć charakter kaucji. W
przypadku zawarcia umowy
deweloperskiej będzie zaliczona na poczet ceny mieszkania i trafi na mieszkaniowy

by nie tylko nabywców lokali
mieszkalnych, lecz także związanych z nimi garaży, boksów
na rowery czy udziałów w
prawie własności osiedlowej
uliczki. Gwarancje obejmą
także kupujących lokale użytkowe i gotowe mieszkania.
UOKiK chce też, by obowiązkowym załącznikiem do
umowy deweloperskiej była
zgoda banku finansującego
dewelopera na to, by kupujący po wpłaceniu pełnej ceny
otrzymał mieszkanie z czystą
hipoteką. Dziś pierwszeństwo
w zaspokajaniu roszczeń w
przypadku upadłości dewelopera ma bank.
Kr / źródło: uokik.gov.pl
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Katarzyna Jekiel

członek zarządu MAS-BUD
w Olsztynie
Nowelizacja Ustawy o ochronie
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
zaproponowana przez UOKiK
jest próbą wyeliminowania
mniejszych polskich firm z rynku deweloperskiego i ograniczeniem swobody prowadzenia
działalności gospodarczej.
Moim zdaniem małe podmioty
gospodarcze nie mają szans z
międzynarodowymi przedsię-

biorstwami posiadającymi dostęp do zagranicznego kapitału.
Najbardziej krzywdzącą propozycją jest likwidacja otwartego
mieszkaniowego rachunku powierniczego bez gwarancji ubezpieczeniowej czy też bankowej.
Dzisiaj większość deweloperów
realizując przedsięwzięcie deweloperskie korzysta z zaciągniętego na ten cel kredytu inwestorskiego, a środki zgromadzone
na otwartym mieszkaniowym
rachunku powierniczym uwalniane są dopiero po wybudowanym
i zakończonym etapie budowy,
dlatego też skutecznie chroni to
środki nabywców zgromadzone
na takim rachunku.
Wprowadzenie proponowanych
zmian również nie jest korzystne dla nabywców , ponieważ
eliminacja małych firm deweloperskich spowoduje spadek produkcji mieszkaniowej i znaczący
wzrost ceny za metr kwadratowy
mieszkań.
W Polsce mamy jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów
finansowania branży deweloperskiej. Uzyskanie kredytów
na budowę przez dewelopera jest
procesem trudnym i wiąże się z
długą procedurą kredytową, a
przyznanie kredytu przez Bank
jest w pewnym sensie sprawdzeniem majątkowej i finansowej
kondycji przedsiębiorcy.
Zamysłem ustawy było chronienie nabywcy na etapie budowy i

było to słuszne i konieczne, jednak po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie budynku można od
razu przystąpić do zawarcia aktu
przenoszącego własność na nabywcę. Dlatego proponowane
poszerzenie zakresu ustawy na
lokale mieszkalne niesprzedane po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie budynku i zawieranie umów deweloperskich
oraz prowadzenie rachunków
powierniczych mieszkaniowych
dla takich lokali jest bezzasadne
i niepotrzebne, gdyż deweloper
od razu możne przystąpić do
zawarcia umowy przeniesienia
prawa własności.
Prowadzenie rachunków powierniczych i zawieranie umów deweloperskich po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku
jest próbą zwiększenia kosztów
ponoszonych przez nabywców i
deweloperów.
Jeśli chodzi o opłatę rezerwacyjną, która nie miałaby przekraczać 1 proc., uważam, że jest
to adekwatne i jak najbardziej
powinno być ujednolicone.
Od ponad sześciu lat, od momentu wejścia w życie ustawy
deweloperskiej, nie ma żadnego
przykładu na niespełnienie roli
samodzielnych otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, dlatego też uważam,
że wprowadzenie zmian w tym
zakresie jest niepotrzebne. Kr
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WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTU
ŻYWOPŁOT, PODOBNIE JAK OGRODZENIE CZY PODJAZD – JEST WIZYTÓWKA DOMU. TO NATURALNA OSŁONA
ZAPEWNIAJĄCA NAM PRYWATNOŚĆ, CHRONIĄCA PRZED WIATREM, HAŁASEM CZY KURZEM. DOBRZE UTRZYMANY
JEST WYZWANIEM DLA WŁAŚCICIELA POSESJI. PODPOWIADAMY, O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ JUŻ NA ETAPIE
TWORZENIA ŻYWOPŁOTU, A TAKŻE JEGO PIELĘGNACJI.

Fot. Krysiak, materiały prasowe

systemu nawadniającego z
poprowadzoną linią kroplującą. Wówczas mamy pewność,
że żywopłot jest podlewany
do samych korzeni i równomiernie.

B

ujny, zdrowy żywopłot może być powodem do dumy i
bez wątpienia może
stanowić prawdziwą wizytówkę naszego domu.
Dbanie o nie to jednak trudne zadanie. Aby mu sprostać
warto pamiętać o kilku zasadach.
Jakie rośliny wybrać?
Kluczowe znaczenie przy
tworzeniu żywopłotu, mają
rośliny, które stanowić będą
jego bazę. Znaczenie mają też
klimat i usytuowanie.
W naszym klimacie, warto
zwrócić uwagę na kilka cech:

czy dana odmiana jest odporna na niskie, ale też bardzo
wysokie temperatury i czy
jej wymagania uprawowe
odpowiadają naszym warunkom globowym.
W naszej szerokości geograficznej, wśród krzewów iglastych dobrze sprawdzi się w
tej roli np. żywotnik zachodni
(tuja). Osiąga wysokość do 5
metrów, rośnie gęsto i bujnie,
sprawdzi się szczególnie w
ogrodach o dużej powierzchni. Podobne zalety ma cis pospolity, choć jest nieco niższy.
Dodatkowo nie przeszkadza
mu, jeśli rośnie w cieniu.

Zdrowy i bujny żywopłot
stworzymy również na bazie
drzew liściastych. Tu znajdziemy zarówno rośliny sezonowe – jak np. dereń biały
syberyjski, dzika róża czy liguster pospolity, jak i całoroczone – np. bardzo popularny
bukszpan wiecznozielony. Ten
ostatni gatunek jest doskonały na niski żywopłot. W tej
roli sprawdzi się też niższa
odmiana żywotnika.
Podlewanie
Żywopłot będzie spełniał
swoje funkcje tylko wtedy,
gdy będzie odpowiednio pielęgnowany, przede wszyst-

kim nawadniany. To zadanie
łatwiejsze niż w przypadku
trawnika, który jest bardzo wymagający.
Szczególnie krzewy iglaste
są zdecydowanie bardziej
odporne na suszę, dlatego
jeśli nie ma akurat afrykańskich upałów wystarczy, że
taki żywopłot podlejemy raz
na tydzień, ale obficie i z przerwami między kolejnymi podlewaniami. Szukające wilgoci
korzenie wykształcą wówczas
mocny system korzeniowy, a
żywopłot pozostanie bujny
przez cały sezon. Dobrym
rozwiązaniem będzie też zamontowanie podziemnego

Przycinanie
Musimy też zadbać o prawidłowe przycięcie roślin. Tu
przyda nam się odpowiednio
dobrany sprzęt, szczególnie nożyce.
— Przy doborze nożyc warto odpowiedzieć sobie na
trzy pytania: jaka jest wysokość żywopłotu, jak dużą powierzchnię chcemy przycinać
oraz czy mamy bezpośredni dostęp do prądu – mówi
Grzegorz Kowalczyk, specjalista ds. technicznych. — Przy
wysokich żywopłotach zwróćmy uwagę na długość ostrza
w nożycach - im jest większa,
tym większą powierzchnię
można przyciąć jednym cięciem, poza tym łatwiej sięgniemy do wyżej rosnących
gałęzi — dodaje nasz ekspert.
Na rynku dostępne są nożyce o długości roboczej ostrza
nawet do 55 cm. Takie nożyce
nadają się do nieco niższych,
ale rozłożystych żywopłotów,
gdzie jednym cięciem przytniemy dużą powierzchnię.
Dużym udogodnieniem w
pracy jest możliwość regulacji
kąta obrotu głowicy, np. pod
kątem 45, 90 stopni w prawo
lub w lewo. Doceni to każdy,
kto ma do czynienia z bujnym
żywopłotem lub wycina określone kształty.
Ważnym parametrem przy
wyborze nożyc jest także
średnica gałęzi, jakie mamy
do przycięcia. W przypadku
grubych gałęzi możemy pokusić się o nożyce o grubości

cięcia nawet powyżej 20 milimetrów, nawet do 28 milimetrów.
Elektryczne czy spalinowe?
W mniejszym ogrodzie, przy
wygodnym dostępie do prądu,
dobrze sprawdzają się nożyce
elektryczne na przewodzie. W
tym przypadku należy wykorzystać odciążnik przewodu,
który przede wszystkim zabezpiecza przed przecięciem
kabla zasilającego, ale ułatwia
też pracę.
Jeśli nasz żywopłot jest bardzo wysoki, dobrym rozwiązaniem, oszczędzającym sporo
wysiłku, jest urządzenie na
wysięgniku. Na przykład we
wspomnianych wyżej nożycach elektrycznych Lider teleskopowy uchwyt pozwala
sięgnąć na wysokość do 280
cm. Na tyle dużo, że rozstawianie drabiny może okazać
się zbędne.
Gdy mamy kłopot z bezpośrednim dostępem do prądu
lub nasz ogród jest duży i musimy dotrzeć w trudno dostępne miejsca dobrze sprawdzą
się nożyce spalinowe i akumulatorowe.
– Dziś do wyboru są zarówno większe urządzenia, umożliwiające szybkie i skuteczne
przycinanie dość dużych
powierzchni, jak i małe, precyzyjne, którymi wykonamy
drobne zabiegi kosmetyczne
na żywopłocie. Oprócz długości ostrza czy grubości cięcia,
warto zwrócić uwagę na to,
czy wybrany model ma również układy antywibracyjne.
Dzięki temu rozwiązaniu
praca nad żywopłotem jest o
wiele lżejsza — mówi Grzegorz Kowalczyk.
Kr
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DESKA JAK TAFLA JEZIORA UKIEL
WSPOMNIENIA Z WAKACJI SPĘDZONYCH NAD JEZIORAMI WARMIŃSKIMI MOŻESZ MIEĆ TERAZ POD... STOPAMI.
I TO KAŻDEGO DNIA! ZAPEWNIA TO NOWOCZESNA, NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI LINIA PODŁÓG, KTÓRYCH DESKI WZOROWANE
SĄ WŁAŚNIE NA TYCH JEZIORACH — UKIEL, GIM, KOŚNO, LIMNAJNO, WADĄG. ORYGINALNA KOLORYSTYKA, WYSOKA
JAKOŚĆ UŻYTKOWA I DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ — TO ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE. W CZERWCU PRZEDSTAWIAMY
PIERWSZĄ Z NICH — DESKĘ WARMIŃSKĄ DĄB UKIEL.

K

tóż z nas nie tęskni za
beztrosko spędzonymi wakacjami? Rejs
pod żaglami, pływanie, świeża rybka zjedzona wprost z rusztu, kąpiele
słoneczne. Wspomnienia z nad
jeziora Ukiel możesz mieć te-

Klasa rustykalna
Deska Warmińska Dąb Ukiel
dostępna jest w klasie rustical
(rustykalna). Podłoga z tego
materiału będzie zróżnicowana
kolorystycznie, z kontrastami
między barwą podstawową
a usłojeniem, z widocznymi,
ciemnymi sękami i pęknięciami. Wszystko jest tu na najwyższym poziomie: zaczynając
od procesu suszenia, na obróbce I wykończeniu kończąc. Deska świetnie pasuje do wnętrz
o klimacie wiejskim jak i tych
bardziej eleganckich.
Fazowana i szczotkowana
O desce fazowanej mówimy
wówczas, gdy ma załamane
krawędzie. Deska Warmińska Dąb Ukiel jest fazowana

DREWNO I KAMIEŃ
— SIŁY ZJEDNOCZONE
Kamień i drewno są w środowisku naturalnym bliskimi sobie
surowcami. Do niedawna taka
stylistyka kojarzyła się z industrialnymi wnętrzami fabryk
czy publicznymi przestrzeniami użytkowymi. Dzisiaj chętnie
wprowadzamy ją do naszych
domów.
Połączenie drewna i kamienia
ma jedną zasadniczą zaletę —
brak ograniczeń aranżacyjnych.
Projektanci polubili drewno
i kamień, zestawiając wspaniałe, harmonijne aranżacje.
Z powodzeniem wykorzystują
też materiały drewno- i kamieniopodobne, choćby pytki
ceramiczne. Architekci natomiast szybko uruchomili swoją
wyobraźnię i bez obaw zaczęli
stosować w swoich propozycjach właśnie te surowce.
Jeśli chodzi o podłogę to tu polecamy oczywiście też drewno.
Najlepiej dębowe. Takie też deski możemy śmiało położyć na
ogrzewanie podłogowe.

Wybór drewnianej podłogi wcale nie oznacza braku wyboru koloru. Oczywiście te naturalne są
najbliższe naturze, ale jeśli ktoś
sobie życzy inne odcienie, to nie
ma problemu.
Ogrzewanie podłogowe z zastosowaniem desek podłogowych
zapewnia idealną temperaturę
na wysokości stóp i głowy. Ciepło emitowane przez podłogę
ku górze jest subtelne i słabo
odczuwalne. Ogranicza także
przenoszenie się w przestrzeni
kurzu, co ma niebagatelne znaczenie dla alergików.
Niewątpliwym atutem jest
zmniejszenie zużycia energii
o 10-20 proc. Dotyczy to szczególnie okresu zimowego, kiedy
grzejemy pełną parą.
Ponieważ kable grzejne są
ukryte pod deską podłogową,
są niewidoczne dla domowników. Uzyskujemy w ten sposób
dodatkową powierzchnię, którą
może dowolnie zaaranżować. Kr

czterostronnie, co oznacza, że
cała deska ma lekko załamane
krawędzie na całym obwodzie, także na krótkim boku.
Fazowanie idealnie podkreśla
kształt i eliminuje efekty “pracy
drewna” np. skrzypienie podłogi.
Deski Ukiel są też szczotkowane, czyli postarzane. Szczotkowanie to bardzo oryginalne
wykończenie podłóg drewnianych. Poza tym od kilku
sezonów podłogi postarzane
są na topie modnych aranżacji wnętrz.
Sam proces postarzania polega na mechanicznym usunięciu miękkich elementów
warstwy wierzchniej drewna
dzięki czemu drewno nabiera
naturalnej struktury — widać
usłojenia oraz układ włókien.
Struktura jest także wyczuwalna ręką. Dobrze widoczne
są sęki i pęknięcia drewna.
Tak przygotowana deska jest
bardzo wytrzymała, odporna

na uszkodzenia i oczywiście
antypoślizgowa. Jest to więc
idealna propozycja do mieszkania lub domu, w którym są
małe dzieci czy osoby w podeszłym wieku.
Wykończona olejowskiem
Deska Ukiel jest dodatkowo
zabezpieczona olejowoskiem
(olej i wosk). Podczas nakładania go na deski, olej wnika
w strukturę drewna, zabezpieczając go od środka. Na
powierzchni pozostaje warstwa
twardego wosku. Dzięki temu
podłoga jest odporna na plamy. Rozlane płyny zachowują
się na takiej powierzchni jak na
woskowanym samochodzie –
tworzą odpychające się krople,
które nie wnikają w strukturę i
łatwo je usunąć.
Przy odpowiedniej pielęgnacji taka podłoga wytrzyma bez
renowacji nawet kilkadziesiąt lat!
Bożena Kraczkowska

Fot. Fotolia

raz pod stopami. Wystarczy,
że zafundujesz sobie podłogę,
której deski wzorowane są na
pięknych fakturach charakterystycznych dla tego akwenu.

Deska Warmińska Dąb Ukiel
a deska woskowana
fabrycznie
a szczotkowana
a 4-stronnie fazowana
a wykończona woskiem
olejnym
a nadaje się na ogrzewanie
podłogowe
a warstwa użytkowa 3.7 mm

REKLAMA

• klasa rustykalna
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EKOMAT sp. z o.o., Olsztyn
ul. Metalowa 4, tel. 89 539 13 25
112918otbr-A -N
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1 	APARTAMENTY
OPERA
OLSZTYN SP. Z O.O. SP.K.
2

2a

Apartamenty Opera
ul. Kołobrzeska 6;
mieszkania od 55 do 70 mkw.

11e

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE

9

a Nowe Jaroty, ul. Malewskiego 2C
mieszkania od 67,97 do 97 mkw.
b Nowy Bartąg
		 mieszkania od 29 do 93 mkw.

3

ROMBUD WPB SP. Z O.O.

a Wrzosowe Ogrody, ul. Cicha
	mieszkania od 41 do 97 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
	mieszkania od 39 do 90 mkw.
c Villa Garden, ul. Jagiellończyka
	mieszkania: od 35 do 115 mkw.

7
14

4
UNIWERSYTECKA
	SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

5

11b

Osiedle Mieszkaniowe PLATINIUM
ul. Bartąska 115, mieszkania 100 mkw.

5

POLNORD SA

	Osiedle Tęczowy Las II, Bartąg k.
Olsztyna, mieszkania od 37 do 104 mkw.

6	IŁAWSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB

18

SP. Z O.O.

7
8

a Osiedle Przylesie, ul. Borowa 4
mieszkania od 61 do 64 mkw.
b Calamo Park, ul. Tuwima
mieszkania od 34 do 66 mkw.
c Natura Park, ul. Tuwima –
mieszkania od 36 do 69 mkw.
d Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 40 do 71 mkw.
e 	 Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oficerska (teren po OSW)
mieszkania od 35 do 61 mkw.

GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM SP. Z O.O.

13a

9c

2b

4

12

DYWITY

SADY NAD ŁYNĄ II, ul. Bilitewskiego
mieszkania od 50 do 72 mkw.

P.B.O. EKOBUD SP. Z O.O.

a	Osiedle Sady, ul. Nowaka
mieszkania od 44 do 89 mkw.
b	Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.

9 	PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SPÓŁKA JAWNA

a	Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 142,45 do 238,52 mkw.
b Stawiguda Centrum 		 mieszkania: od 25 do 56,06 mkw.
c	Osiedle nad Łyną - domy wolnostojące
powierzchnia 160,36 mkw.
d	W krótce Leśny Zakątek, ul. Wilczyńskiego (Pieczewo) mieszkania od 34 do
94 mkw.
e	ul. Niepodległości przy Parku Centralnym mieszkania od 33 do 105 mkw.

10 POL IMPEX SPÓŁKA JAWNA
Osiedle Oaza
ul. Zimowa 2, Olsztyn
mieszkania do 36 do 80 mkw.

17
11c

KIEŹLINY
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11

6e
6a

22

9d

11a

3b

8b

3a

21

12 	SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA KORMORAN
13

1
16

Nowe Osiedle Kormoran w Dywitach
ul. Warmińska w Dywitach
mieszkania od 38 do 62 mkw.

NOVDOM

a Osiedle Morena 2
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 67 do 76 mkw.
b Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 52 do 94 mkw.

14	PRZEMYSŁÓWKA
DEWELOPER SP. Z O.O.

11d

9e

ARBET

a Osiedle Leśna II etap
		 ul. Leśna
mieszkania od 45 do 124 mkw.
b Osiedle Bartąg
ul. Bartąska
mieszkania od 24 do 60 mkw.
c Osiedle Sterowców
ul. płk. Franciszka Hynka
mieszkania od 28 do 59 mkw.
d ZM Żołnierska
		 ul. Żołnierska
		 mieszkania od 35 do 60 mkw.
e LUNA HOUSE
		 ul. Wilczyńskiego/Jaroszyka
		 – mieszkania od 38 do 62 mkw.

15

3c
13b

6d

Vincent 2
ul. Bukowskiego 2
mieszkania od 32 do 78 mkw.

T.J.M. DEVELOPMENT

Citi Park
ul. Krasickiego
mieszkania od 36,71 do 71 mkw.

16	WARMIA
INVESTMENT
SP. Z O.O.

	CENTAURUS mieszkania i apartamenty
	Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego 36. Od 39 do 122 mkw.

17

NOWY OLSZTYN

Nowe Kieźliny
mieszkania od 36 do 98 mkw.

18 D. DOM SP. Z O.O.

	Osiedle Kwiatowe
ul. Kwiatowa
mieszkania od 42 do 81 mkw.

6b

19

6c
8a

IPPON BARCZA SP. Z O.O.

Osiedle AURORA
ul. Barcza
mieszkania od 34 do 99 mkw.
apartamenty od 50 do 94 mkw.

20 BUDLEX SP. Z O.O.
10

15
19 20

21

Osiedle Libero
ul. Krasickiego/Barcza (za szkołą LO5)
mieszkania od 26 do 101 mkw.

GRUNWALDZKA 35

- ul. Grunwaldzka 35
mieszkania od 60 do 107 mkw.

22 M DOM SP. Z O.O.

Osiedle Słoneczne, ul. Kanarkowa
apartamenty 69 do 85 mkw.

9
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GDZIE SZUKAĆ POMOCY,
GDY MIESZKANIE ZOSTAŁO ŹLE WYBUDOWANE

CO ROBIĆ GDY W NASZYM WYMARZONYM, NOWYM MIESZKANIU SĄ USTERKI? NIE JEST TO PROBLEM CZĘSTY, ALE,
NIESTETY, ZDARZA SIĘ, ŻE WYKONAWCA NIE STANĄŁ NA WYSOKOŚCI ZADANIA. PO OTRZYMANIU KLUCZY, OKAZUJE SIĘ,
ŻE NIE WSZYSTKO JEST DOBRZE WYKONANE. GDZIE W TAKIEJ SYTUACJI SZUKAĆ POMOCY?
i nie psuć sąsiedzkich relacji,
warto wcześniej sprawdzić,
do kogo zwrócić się m.in.
wtedy, gdy nasz sufit zostanie
zalany podczas prac remontowych piętro wyżej – dodaje
nasz ekspert.
Dwie możliwości
Każdy kupujący liczy na to,
że jego mieszkanie będzie
bez skazy. Czasami jednak
zdarza się, że w lokalu występują wady budowlane. Należy
jednak zachować spokój, ponieważ większość wykrytych
problemów można szybko naprawić.

Fot. Fotolia

Kupujący ma dwie drogi – może ubiegać się o odszkodowanie lub poprosić
o poprawienie wykazanych
wad. Wygodniejsza i szybsza
wydaje się być ta druga opcja,
ponieważ to deweloper bierze
na siebie niezbędne prace budowlane, które musi wykonać
w okresie wskazanym w umowie deweloperskiej (najczęściej ma na to dwa tygodnie).

N

REKLAMA

awet mieszkanie
kupione na rynku
pierwotnym może
mieć usterki. Zazwyczaj, odbierając
klucze, nie bierzemy takiej sytuacji pod uwagę. Nawet jeśli
będziemy mieli tyle szczęścia,
by ich uniknąć, mogą zaskoczyć nas nagłe szkody wywołane pracami wykończeniowymi sąsiadów.

55718otbs-B -N

Co wtedy robić?
Wady budowlane są główną przyczyną opóźnień w odbiorze mieszkania. Podczas
zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, przyszły
właściciel nie spodziewa się
obecności usterek i nieprzewidzianych awarii. Nowe

budynki wydają się być wolne od błędów i uszkodzeń. Nic
bardziej mylnego.
— Zdarza się, że w trakcie odbioru nieruchomości
w budynku lub mieszkaniu
znajdują się widoczne wady
budowlane — mówi Michał
Piotrowski, ekspert firmy
zarządzającej nieruchomościami. — Kupujący powinni
pamiętać, że mają prawo do
ubiegania się o naprawy na
koszt dewelopera. Trzeba
mieć na uwadze, że wiele
incydentów może się zdarzyć podczas prac wykończeniowych. Często szkodę
wyrządza nasz nowy sąsiad
lub jego ekipa remontowa.
Aby zachować zimną krew

— Jedną z częstych wad
budowlanych jest rdza pojawiająca się na suficie — mówi
Michał Piotrowski. — Wywołana jest złym betonowaniem
stropu, przez co pręty zbrojeniowe mogą miejscowo
przylegać do deskowania i po
jego usunięciu mogą być widoczne od dołu. Naprawa nie
jest prosta, ponieważ rdza nie
zniknie poprzez mycie i pozostanie widoczna także po malowaniu. Jedynym sposobem
na pozbycie się jej jest skucie
tynku i odpowiednia izolacja. Wiąże się to z wysokimi
kosztami, dlatego jeśli zauważymy tę wadę przed odbiorem mieszkania najlepiej
wnioskować do dewelopera
o naprawdę tej szkody – radzi ekspert.

Dokładnie i bez pośpiechu
Podczas odbioru technicznego mieszkania kupujący
powinien dokładnie je obejrzeć i zgłosić wszelkiego rodzaju usterki, które deweloper zobowiązuje się poprawić.
Na takie spotkanie warto zabrać ze sobą fachowca, który
wie na co zwrócić szczególną
uwagę. Po spisaniu w protokole wszystkich uszkodzeń
nabywca może zdecydować,
czy poprawkami zajmie się
deweloper, czy za odpowiednim obniżeniem ceny mieszkania zajmie się nimi osobiście.
Gdy zawini sąsiad
Wiele osób zadaje sobie
pytania, co zrobić, gdy podczas prac remontowych nasz
sąsiad zaleje nam sufit i kto
ponosi winę za losowe zdarzenia? Kto powinien zapłacić za
tę usterkę? Odpowiedzialność
za zalanie mieszkania położonego niżej kształtuje się na

Michał Piotrowski

ekspert firmy zarządzającej
nieruchomościami
Po oddaniu budynku przez
dewelopera
właściciele
mieszkań mogą konsultować
się z zarządcą nieruchomości. Dużym problemem może
okazać się szkody i naprawa
w częściach wspólnych dla
mieszkańców — klatki schodowej czy parkingu. Podczas
prac wykończeniowych dochodzi do wielu uszkodzeń, np.
niedziałającego oświetlenia
lub uszkodzonych kafelków.
W tym przypadku właściciele
mieszkań powinni szukać pomocy u zarządcy budynku lub
administracji.

Może się jednak okazać, że
to zatrudniona firma remontowa sąsiadów spowodowała
szkody. W tym przypadku
właściciel zniszczonego lokalu
dalej posiada odpowiedzialność finansową za wyrządzone zniszczenia. Jeżeli wina
leży po stronie firmy remontowej to ona powinna zapłacić za usterkę w ramach swojego ubezpieczenia. Wszystkie
ewentualne formalności odbywają się za pośrednictwem
ubezpieczycieli i nie powinny być dla poszkodowanego zmartwieniem.
— Szkody zazwyczaj pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego
zawsze warto ubezpieczyć
mieszkanie. Pamiętajmy przy
tym, że polisa powinna zostać
wykupiona już w momencie
podpisania aktu notarialnego.
Dzięki temu większość awarii
nie obciąży kieszeni nabywcy mieszkania. Jeśli wina nie
leży po stronie poszkodowanego, nie poniesie on żadnych
strat – pieniądze zostaną
wypłacone z ubezpieczenia
sprawcy – radzi nasz ekspert.
A co z mieszkaniem
na kredyt
Osoby, które zaciągają kredyt hipoteczny na kupno
mieszkania są zobowiązane
do wykupienia ubezpieczenia
zanim dojdzie do sfinalizowania wniosku kredytowego.
Jednak, jak podaje Narodowy
Bank Polski, jedynie 35 proc.
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mieszkań kupowanych jest
w Polsce na kredyt (Raport
o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce). Dlatego jeśli podejmujemy decyzję
o kupnie mieszkania za gotówkę, należy wyprzedzić
możliwe zdarzenia i zabezpieczyć się przed awariami.
Sąsiad, z którego winy może
pojawić się awaria, może nie
być jeszcze ubezpieczony,
wtedy to nasz ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie.
Po radę do zarządcy
Po oddaniu budynku przez
dewelopera właściciele mieszkań mogą konsultować się
z zarządcą nieruchomości.
Dużym problemem może
okazać się szkody i naprawa
w częściach wspólnych dla
mieszkańców — klatki schodowej czy parkingu. Podczas
prac wykończeniowych dochodzi do wielu uszkodzeń,
np. niedziałającego oświetlenia lub uszkodzonych kafelków. W tym przypadku
właściciele mieszkań powinni szukać pomocy u zarządcy
budynku lub administracji.

Najczęściej bywa tak, że za
różne instalacje odpowiadają różne podmioty, więc
zamiast szukać osoby odpowiedzialnej, trzeba zgłosić
zaistniałą sytuację zarządcy.
Zarządzający nieruchomością
działa jako pośrednik między
właścicielami mieszkań i podmiotami odpowiedzialnymi
za konkretne przestrzenie
budynku i osiedla.
– Do obowiązków zarządcy
należy utrzymanie czystości
i bezpieczeństwa wewnątrz
nieruchomości oraz wokół
niej. Nie należy mylić go

Fot. Fotolia

zasadzie winy. Aby ubiegać
się o odszkodowanie za zniszczenia, poszkodowany powinien wykazać winę sprawcy –
właściciela lokalu położonego
na wyższej kondygnacji lub
jego mieszkańców.
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z ubezpieczycielem, który
zajmuje się prawnym ustaleniem sprawcy i wypłaceniem
odszkodowania. To zarządca
może pomóc, gdy awaria obejmuje stan techniczny budynku. Odpowiada za przegląd
instalacji gazowej, ochronę
przeciwpożarową i posiada
aktualne informacje o stanie
budynku, więc to z nim należy
skontaktować się, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.
Doradzi, co zrobić w danej
sytuacji i udzieli informacji,
kto odpowiada za przedmiot
uszkodzenia lub awarii oraz
powiadomi odpowiednie instytucje – tłumaczy Michał
Piotrowski.

REKLAMA

Buduj razem z nami!
Solidny Partner
Rok założenia 1993

CENTRUM POKRYĆ
DACHOWYCH I KLINKIERU

Kr / TuMieszkamy

REKLAMA

CENTRUM OGRODZEŃ I KOSTKI BRUKOWEJ
WYROBY ZE STALI

• dachówki, cegły klinkierowe, płytki ceramiczne
• blachy, papy • rynny: PCV, metalowe (powlekane,
miedziane, tytan.-cynk), ocynkowana • okna dachowe
• akcesoria dachowe • farby
•Transport HDS • Doradztwo • Usługi
Olsztyn, ul. Towarowa 15, tel. 89 532-91-45, -46

GODZINY
OTWARCIA
pn.-pt.: 7:00-16:00
Wadąg 11,
10-373 Olsztyn

2 728 339 443
www.centrum-olsztyn.pl

pn.-pt. 7.30-16.30, sb. 8.00-13.00

SPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ
114818otbr-a -K

e-mail: info@falbud.pl | www.falbud.pl
90718otbr-a-M
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JAK DOPASOWAĆ NAPĘD DO BRAMY
PRZESUWNEJ?

WŁAŚCICIELE DOMÓW ZAWSZE STARAJĄ SIĘ, ABY ICH POSESJA NIE TYLKO BYŁA ŁADNA, ALE TAKŻE DOBRZE STRZEŻONA,
A WSZYSTKIE URZĄDZENIA PRACOWAŁY BEZAWARYJNIE. ZAJMIJMY SIĘ ZATEM BRAMĄ WJAZDOWĄ, A DOKŁADNIEJ BRAMĄ
PRZESUWNĄ. PODPOWIADAMY JAKĄ AUTOMATYKĘ POWINNIŚMY WYBRAĆ.

Automatyka to standard
Brama automatyczna to już
standard w nowoczesnym budownictwie. Jednak, aby odpowiednio funkcjonowała, musi
być wyposażona we właściwy
napęd, który będzie nią sprawnie sterował.
Jaką bramę wybrać, gdy
działka jest szeroka, a odległość między wyjazdem
a domem jest na tyle mała,
że wrota uchylne mogłyby
utrudniać swobodną komunikację? W tym przypadku
doskonałym wyborem będzie
brama przesuwna. Składa się
ona z jednego skrzydła, które

BRAMY PRZESUWNE
CIESZĄ SIĘ
NAJWIĘKSZYM
ZAINTERESOWANIEM
WŚRÓD WRÓT
ZAUTOMATYZOWANYCH.
ZAOSZCZĘDZONE
DZIĘKI NIM MIEJSCE NA
PODJEŹDZIE CZY
POSESJI, MOŻNA
WYKORZYSTAĆ NA
WYMARZONĄ ALTANĘ
LUB OZDOBNE DONICE
I W TEN SPOSÓB
NADAĆ POSIADŁOŚCI
CIEPLEJSZEGO OBLICZA.
porusza się po wewnętrznej
stronie długości ogrodzenia.
Trzeba jednak pamiętać, że
ogrodzenie po jednej stronie
powinno być tak długie, aby
po otwarciu bramy zmieściło
się za nim całe jej skrzydło
lub skrzydło z przeciwwagą.

Andrzej Trojanowski
ekspert producenta
automatyki
Fot. Fotolia

D

ługo wyczekiwany
projekt domu, świetnie dobrana elewacja oraz imponujące
ogrodzenie. Brakuje
jedynie czegoś, co zwieńczyłoby całą inwestycję. Czymś takim może być właśnie brama
wjazdowa. Dziś sercem, które
wprawia ją w ruch jest automatyczny napęd. Prywatność
zapewniamy sobie poprzez budowę ogrodzenia, a komfort –
dzięki bramom wjazdowym z
automatycznym otwieraniem.
Odpowiednio dobrany napęd
jest elementem odpowiedzialnym za wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Bramy przesuwne cieszą się
największym zainteresowaniem wśród wrót zautomatyzowanych. Zaoszczędzone
dzięki nim miejsce na podjeździe czy posesji, można
wykorzystać na wymarzoną
altanę lub ozdobne donice i

REKLAMA

Rok założenia 1992

Sklep internetowy:
www.sklep.danysc.pl

p AUTOMATYKA p BRAMY p DRZWI
p OGRODZENIA p SZLABANY
OLSZTYN
ul. Kołobrzeska 50

tel. 89 534 41 00
www.danysc.pl

tel. 89 535 32 42
handel@danysc.com
240817otbr-a -P

w ten sposób nadać posiadłości cieplejszego oblicza.
Już na etapie projektowania domu warto zastanowić
się nad lokalizacją bramy
wjazdowej. Najczęściej ustawia się ją w linii prostej do
garażu, aby zagwarantować
możliwie najkrótszą drogę,
bez konieczności wykonywania zbędnych manewrów.
Jedyny problem, jaki może
nastręczać brama przesuwna,
to konieczność każdorazowego wychodzenia z samochodu
czy domu, aby ją zamknąć lub
otworzyć. Jednak dla wszystkich, którzy mają dość ręcznego otwierania bramy rozwiązaniem jest odpowiedni
napęd. – Siłowniki dostępne
w kilku modelach, np. z prostą
centralą i z centralą z wyświetlaczem napędzane silnikiem
24 V lub 230 V. Szukajmy
oczywiście taki, które są przeznaczone do bram przesuwnych rezydencjalnych o masie
400, 600 lub 800 kg – radzi
Andrzej Trojanowski, ekspert
producenta automatyki.

Jak dokonać wyboru
Aby system działał bezawaryjnie, napęd trzeba dopasować do konkretnej bramy.
Warto zwrócić uwagę również
na stan techniczny bramy. Planując montaż napędu, musimy
mieć pewność, że brama nie
jest mechanicznie uszkodzona.
Mechanizm powinien działać
bez zarzutu – sprawnie otwierać się i zamykać w całym
zakresie, bez szarpania i problemów z ruszaniem.
Ważny jest sposób jej otwierania, wielkość i ciężar. Oczywiście głównym kryterium
doboru automatyki jest częstotliwość użytkowania, czyli
przybliżona dobowa liczba cykli (pełne otwarcie i zamknięcie bramy). Siłownik do pracy
przemysłowej, gdzie wrota
otwierają się nawet do kilkudziesięciu razy na dobę, będzie
zdecydowanie mocniejszy od
tego zamontowanego na prywatnej posesji. Innym ważnym
parametrem jest ciężar bramy.
Producent napędu w specyfikacji zawsze podaje maksymal-

Aby system działał bezawaryjnie, napęd trzeba dopasować
do konkretnej bramy. Warto
zwrócić uwagę również na
stan techniczny bramy. Planując montaż napędu, musimy mieć pewność, że brama
nie jest mechanicznie uszkodzona. Mechanizm powinien
działać bez zarzutu – sprawnie otwierać się i zamykać w
całym zakresie, bez szarpania
i problemów z ruszaniem.
ne obciążenie, z jakim danym
model może współpracować.
Wybierając konkretny napęd
warto zachować „zapas mocy”,
czyli minimum 30-40 proc.,
aby automatyka nie pracowała
na granicy swoich możliwości.
Wiele zależy także od warunków atmosferycznych.
— By otwieranie i zamykanie bramy było bezpieczne w
napędach zainstalowane są fotokomórki. Kiedy tylko w linii
zabezpieczonej fotokomórką
pojawi się przeszkoda: dziecko
czy samochód, napęd bramy
natychmiast się wyłączy – dodaje Andrzej Trojanowski. Kr
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PŁYTKI CERAMICZNE NA DOBRE ZAGOŚCIŁY W NASZYCH DOMACH. JEST TO DOSKONAŁY,
PRAKTYCZNY I ELEGANCKI MATERIAŁ, KTÓRY SŁUŻY DO WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI
ŚCIAN I PODŁÓG W CAŁYM DOMU. SZCZEGÓLNIE POLECAMY PŁYTY WIELKOFORMATOWE. ICH
ZASTOSOWANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BRAK FUG, ŁATWOŚĆ CIĘCIA I MONTAŻU.

P

łyty wielkoformatowe są hitem ostatnich lat. To płytki
gresowe w formatach
1 2 0 × 24 0 ,
100×300, 160×320 cm
o grubości 3,5mm czy 5,6mm.
Mimo minimalnej grubości
płyty zachowują wszystkie parametry gresu, są odporne na
plamienie, czynniki UV, itp.
Dzięki tym parametrom
i mnogości formatów płyty te idealnie nadają się na
fasady budynków, ściany
i podłogi we wnętrzach prywatnych i tych użyteczności

publicznej, ale również na
blaty kuchenne i łazienkowe.
W przypadku zastosowania
na zewnętrznych fasadach
budynków istotne jest, że
płyty są odporne na graffiti,
łatwe do czyszczenia. Mamy
do wyboru doskonałe imitacje marmuru i wielu innych
kamieni, cementu, drewna,
blachy. Z łatwością możemy
dopasować odpowiedni kolor
i wzór płyty do koloru i faktury np. mebli kuchennych.
Płyty wielkoformatowe
znajdują coraz większe zastosowanie również jako ma-

teriał wykończeniowy mebli
i drzwi. Ogromną zaletą przy
cienkich gresach wielkoformatowych jest to, że mogą
być układane bezpośrednio
na już przyklejonych wcześniej płytkach — w ten sposób
możemy szybko i bezinwazyjnie przeprowadzić remont
i nadać wnętrzu swojego
domu nowoczesny look. Duży
format to też brak fug, łatwe
cięcie i montaż.
Ze względu na doskonałe
parametry techniczne gresy
idealnie nadają się również
na tarasy i ścieżki ogrodowe.

Na tarasy są dedykowane
gresy 20 mm grubości, które w swojej ofercie ma większość włoskich i hiszpańskich
fabryk. Nie wymagają one
tradycyjnego montażu z zastosowaniem kleju, ponieważ mogą być układane bezpośrednio na piasku, żwirze
lub na specjalnych podstawkach o regulowanej wysokości, co dodatkowo ułatwia
odprowadzanie wody. Płyty
tego typu są bardzo wysoce
odporne na warunki atmosferyczne, zmiany temperatur, nasłonecznienie — pod

Fot. Studio Nero

GRESY WIELKOFORMATOWE,
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ DOMU

ich wpływem absolutnie nie
zmieniają swoich parametrów
technicznych; są wyjątkowo
trwale i służą w niezmienionym stanie przez długie lata.
Wracając do wnętrza —
płytki 3D, czyli idealna propozycja do nowoczesnych
wnętrz: do łazienek, kuchni,
salonów, sypialni. Są to płytki
o trójwymiarowej powierzchni. Ich oryginalny charakter,
po ułożeniu na ścianie, podkreśli dodatkowo odpowiednio dobrane oświetlenie.
Motywy roślinne na płytkach to również fantastyczny

pomysł na stworzenie miejsca pełnego energii. Motywy
można samemu swobodnie
zestawiać, tworząc indywidualne kompozycje ożywiające
wnętrza. Z racji tego, że są
to płytki ceramiczne można
je stosować wszędzie, a wiec
również w strefach mokrych
w łazience, nadając jej tym
samym nowoczesny, oryginalny charakter. Motyw natury
to również ciepło, harmonia, równowaga we wnętrzu.
W połączeniu z płytką w monokolorze stanowią wyraźny
akcent w pomieszczeniu.
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KOMPLEKSOWY
REMONT KUCHNI

Fot. Bożena Kraczkowska (2)

MASZ STARĄ, DWUDZIESTOLETNIĄ KUCHNIĘ I MARZYSZ O NOWEJ? TO JEST NAJLEPSZY MOMENT NA ZROBIENIE REMONTU.
PO PIERWSZE, WSPÓŁCZESNE MEBLE I SPRZĘTY SĄ PO PROSTU NOWOCZESNE I TAKIE PRAWDOPODOBNIE POZOSTANĄ PRZEZ
KOLEJNE PIĘTNAŚCIE LAT. ZATEM, COKOLWIEK ZMIENISZ W SWOJEJ KUCHNI, Z PEWNOŚCIĄ ZROBISZ DOBRZE.

J

eśli podjąłeś decyzję o remoncie kuchni warto
wziąć pod uwagę
remont kompleksowy. Co to oznacza? Wymianę wszystkiego — zaczynając
od skucia płytek, położenie
instalacji, malowanie ścian,
położenie nowych płytek no
I wymianę szafek, sprzętu
AGD, a na dodatkach kończąc.
Łatanie i przeróbki nie zawsze oznaczają oszczędności.
Zdarza się, że stare szafki
nie pasują do nowego sprzętu, a stare płytki na ścianie
do nowych na podłodze.
I wszystko musisz zaczynać
od początku.

Jak już remont,
to po całości
W ostatnich latach coraz chętniej rezygnujemy
z kuchni gazowych. To dobre
rozwiązanie, gdyż za jednym
zamachem zmniejszamy
rachunki, zwiększamy bezpieczeństwo i pozbywamy
się osmolonych garnków
i wszechobecnego tłuszczu.

Stare meble i sprzęty możesz sprzedać, ogłaszając się
w internecie. Zapotrzebowanie jest duże, więc ciągu
dwóch tygodni pozbędziesz
się wszystkiego. Tylko podaj
interesującą cenę. Kupujący
zazwyczaj dysponuje transportem, więc nie dość, że
zarobisz, to pozbędziesz się
kłopotu z utylizacją.

Dzisiaj, za całkiem rozsądną
cenę kupisz kuchnię indukcyjną, piekarnik, zmywarkę,
a nawet ekspres do kawy.
Wszystko do siebie pasuje I,
co najważniejsze, współpracuje. Rachunek za prąd może
wzrosnąć, ale odpadnie ci ten
za gaz. Jak podsumujesz to
i tak wyjdziesz na swoje.

Teraz wizyta w salonie
Najprostszą i najbardziej
skuteczną metodą jest wizyta
w salonie mebli kuchennych.
W profesjonalnym studiach,
przy filiżance aromatycznej
kawy, uzyskasz wiele informacji, a przede wszystkim otrzymasz projekt i wytyczne, jak
przygotować pomieszczenie.
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Andrzej Tomasiak
właściciel salonu mebli
kuchennych w Olsztynie

W PROFESJONALNYM
STUDIACH,
PRZY FILIŻANCE
AROMATYCZNEJ
KAWY, UZYSKASZ
WIELE INFORMACJI,
A PRZEDE
WSZYSTKIM
OTRZYMASZ
PROJEKT
I WYTYCZNE, JAK
PRZYGOTOWAĆ
POMIESZCZENIE.
Nie ma znaczenia czy twoja
kuchnia jest mała np. 6 mkw,
czy duża — 45 mkw. W dobrym salonie klient nie jest
różnicowany. Do przeprowadzenia remontu będą potrzebni fachowcy. Salony zazwyczaj
mają swoich sprawdzonych
ludzi, z którymi współpracują na co dzień – budowlańca,
elektryka, hydraulika.

— Ja skorzystałam a takiej
oferty. W salonie otrzymałam projekt oraz wytyczne.
Dostałam też numer telefonu do pana Gienia, który
przed wstawieniem mebli
wykonał wszystkie niezbędne prace takie jak skucie
starych i położenie nowych
kafli, malowanie, usunięcie
starego parapetu, a potem,
już po montażu – zrobił prace wykończeniowe. Remont
przebiegł bardzo sprawnie
I bezstresowo. Teraz mam
kuchnię o jakiej marzyłam
od dziesięciu lat — śmieje się
pani Bożena z Pieczewa.
Opróżnij wnętrze
– będą pomiary
— Zdarza się, że wykonujemy poszczególnie prace
w złej kolejności — zauważa
Andrzej Tomasiak, właściciel
salonu mebli kuchennych
w Olsztynie. — Planując zakup mebli i sprzętu agd warto przyjąć kilka zasadniczych
założeń. Po pierwsze należy
podjąć decyzję, czy chcemy
sprzęt agd do zabudowy czy
wolnostojący. O ile piekarnik, płyta grzewcza, zlew
czy zmywarka, zazwyczaj są
wmontowywane w meble, to
już kwestia lodówki pozostaje

otwarta. W ofercie mamy do
wyboru sprzęty dopasowane
stylistycznie do nowoczesnych
mebli — dodaje nasz ekspert.
Drugim ważnym elementem
są urządzenia w zabudowie.
Jeżeli mamy małą kuchnię
możemy zamontować urządzenia w zabudowie słupkowej. Piekarnik, mikrowela
i ekspres do kawy mogą być
zabudowane kolejno jedno
nad drugim. Możemy wybrać urządzenia kompaktowe, mniejszych rozmiarów,
ale łączące w sobie funkcje
piekarnika i mikroweli.
— Czasami jest tak, że ze
względu na nisko osadzone
okna nie mieści nam się zmywarka pod blatem. Wówczas
również możemy ją zamontować w słupku, a nawet na wysokości kilkudziesięciu centymetrów, tak aby było łatwiej
z niej korzystać. W kuchni
możemy również umieścić
pralkę i suszarkę — mówi
Andrzej Tomasiak.
Najtrudniejsze sprawy
Jeśli chcesz się pozbyć kuchni gazowej na rzecz elektrycznej musisz odbyć wizytę w biurze obsługi dostawcy gazu.
Procedura trwa pięć minut.

Potem przyjdą do ciebie gazownicy i wymontują licznik.
Chociaż nowoczesne urządzenia są energooszczędne
trzeba pamiętać, że szybko
nagrzewający się piekarnik
elektryczny pobiera nawet
ponad 3 kw. Jeżeli do tego, na
tej samej linii, będziesz mieć
podłączoną mikrowelę, czajnik
elektryczny, pralkę, suszarkę
czy nawet zmywarkę, uruchomienie drugiego urządzenia
możne spowodować w najlep-

szym przypadku ,,wyskoczenie
bezpiecznika”, a w najgorszym
awarię instalacji lub urządzenia. Zawsze więc warto zasięgnąć porady fachowca.
Pomieszczenie “wyczyszczone”, instalacje przeprowadzone, może znowu wchodzić budowlaniec, który zrobi prace
wykończeniowe — wyrówna
ściany, pomaluje je, położy
płytki, a po montażu mebli —
założy listwy przypodłogowe.
Bożena Kraczkowska

Kafle możemy położyć zarówno przed montażem mebli jak
i po montażu. Ważne jest to,
aby wszystko było zgodnie
z projektem i wytycznymi
otrzymanymi od wykonawcy
naszej zabudowy. Panele naścienne montuje ekipa montażowa wraz z montażem mebli.
Panele szklane montuje się
już po zamontowaniu mebli.
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JAK W KILKU KROKACH
ODŚWIEŻYĆ
LUB NAPRAWIĆ ELEWACJĘ?

trzeba wzmocnić. Większy
będzie też zakres prac. – Po
umyciu i osuszeniu ściany,
trzeba jeszcze usunąć wszystkie luźne fragmenty na elewacji. Gołym okiem nie zawsze je
widać, dlatego warto starannie
oczyścić pęknięcia szpachelką.
Następnie, przy pomocy pacy
zębatej, nakładamy zaprawę

przyczepną, zatapiamy w niej
siatkę z włókna szklanego
i szpachlujemy całość przy
użyciu tej samej zaprawy. Kolejnym krokiem jest zagruntowanie podłoża, a gdy tak
przygotowana powierzchnia
wyschnie, możemy zastosować
tynk dekoracyjny — radzi nasz
ekspert. Kr

Fot. Baumit
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ELEWACJA WYSTAWIONA NA DZIAŁANIE
CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH TRACI
Z CZASEM NA ATRAKCYJNOŚCI — KOLORY
BLEDNĄ, POWIERZCHNIA JEST ZAKURZONA,
CZASEM POROŚNIĘTA ALGAMI, ULEGA
PĘKNIĘCIOM. TERAZ JEST DOBRY CZAS, BY
WYKONAĆ JEJ PRZEGLĄDU I, JEŚLI TRZEBA,
ODŚWIEŻYĆ JEJ WYGLĄD. NASZ EKSPERT
RADZI, CZYM OCZYSZCZAĆ ŚCIANY, JAK
NAPRAWIĆ POWIERZCHNIOWE I GŁĘBSZE
PĘKNIĘCIA ORAZ JAK DOŁOŻYĆ NOWĄ
WARSTWĘ TERMOIZOLACYJNĄ.

P

ierwszym krokiem,
niezależnie od zakresu późniejszych
prac, powinno być
staranne oczyszczenie elewacji. Jest ono ważne
z dwóch powodów. — Po usunięciu zabrudzeń dokładnie
zobaczymy w jakiej kondycji
jest tynk i czy wymaga on
odświeżenia, a w przypadku
decyzji o malowaniu elewacji, zmywając tłuszcz i brud,
poprawimy też przyczepność
nowo nakładanych warstw
— mówi Tomasz Jarzyna,
ekspert producenta materiałów budowlanych.
Oczyścić elewację możemy myjąc ją ciśnieniowo lub
ręcznie za pomocą szczotki,
wodą z dodatkiem specjalnego środka rozpuszczającego i skutecznie usuwającego
z powierzchni kurz, pył, oraz
tłuszcze, oleje i inne uporczywe zabrudzenia.
Jeśli na ścianie widoczne
są zazielenienia lub charakterystyczny szary nalot, to
znaczy, że zadomowiły się
tam algi i glony. Porosty to
dość typowy problem w naszym klimacie, nie lekceważmy go. Mikroorganizmy
potrafią zaatakować i uszkodzić powierzchnię elewacji,
obniżając z czasem jej trwa-

łość — w takiej sytuacji do
czyszczenia warto zastosować
preparat usuwający algi, glony i grzyby. Wykonując prace
związane czyszczeniem i odświeżeniem elewacji, pamiętajmy że przed rozpoczęciem
malowania, powierzchnia
ściany powinna być całkowicie sucha.
Jeśli na powierzchni tynku
powstały drobne rysy (mikropęknięcia), a pozostałe
warstwy są w dobrym stanie,
to naprawa nie będzie bardzo skomplikowana.
— Najlepiej zmierzyć grubość rys szczelinomierzem
i upewnić się że ich grubość
nie przekracza 0,5 mm. Jeśli
mieści się w tych granicach,
to powierzchnię gruntujemy specjalnym podkładem
wypełniającym rysy. Robi
się to przy pomocy wałka
malarskiego. Taki podkład
wzmocniony włóknami, pokryje rysy i wypełni nawet
najdrobniejsze uszkodzenia
elewacji. Następnie, po wyschnięciu, ścianę można pomalować farbą dostosowaną
do rodzaju tynku — wyjaśnia
Tomasz Jarzyna.
Jeśli uszkodzona jest warstwa fakturowa – tynk, ewentualnie warstwa zbrojona
elewacji, to arsenał środków
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