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CENA ZA WYNAJEM MIESZKANIA
ZRUJNUJE PORTFEL STUDENTA?
ILE KOSZTUJĄ MIESZKANIA W OLSZTYNIE,
A ILE POKÓJ W AKADEMIKU UWM?
NIEŁATWO DZIŚ O KAWALERKĘ. TRUDNO TEŻ O TANI POKÓJ. MIESZKANIA DLA STUDENTÓW W OLSZTYNIE
NIEUBŁAGANIE DROŻEJĄ. I JEST ICH TYLE, CO NA LEKARSTWO. TO ZŁA WIADOMOŚĆ DLA TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ
„KĄTA DLA SIEBIE” NA CZAS NAUKI. RATUNKIEM POZOSTAJE AKADEMIK?
eby wynająć coś
w Olsztynie, student musi mieć
górę pieniędzy. Jeśli
ma ochotę zamieszkać sam, musi się liczyć, że
miesięcznie przeznaczy
na wynajem kawalerki ok.
2 tys. zł. Ceny wynajmu
w serwisach ogłoszeniowych są dużo niższe, ale
gdy doliczy się czynsz i media, można się zdziwić, bo
cena rośnie. Do tego dochodzi też kaucja, którą trzeba
zapłacić przy odbiorze kluczy. Często to dwukrotność
ceny najmu.
Średnio kawalerka w Olsztynie ma ok. 30 mkw.,
ale zdarzają się też mniejsze. Na przykład przy dworcu PKP (tak jest w opisie)
można zamieszkać na 18
mkw. Za niecałe 1600
zł. W Ogłoszeniu można
przeczytać że „mieszkanie
składa się z dużego pokoju
z aneksem kuchennym oraz
oddzielnej łazienki i przedpokoju. Jest ono umeblowane, kuchnia z wyposażeniem”. I rzeczywiście — przy
stoliku kawowym stoi
kuchenka, a lodówka… zakrywa zlew. Żeby zmyć naczynia, trzeba się nieźle nagimnastykować. Podobnych
kawalerek w Olsztynie jest
kilka, wszystkie w podobnej
cenie. Ale czy komfortowe
życie w takiej „klitce” jest
możliwe? Zgodnie z polski-

znacząco zmieniła rynek
mieszkaniowy, windując
ceny nieruchomości na wynajem nawet o 20-40 proc.

Fot. Monkey Business - stock.adobe.com

Ż

mi przepisami o mieszkaniu
możemy mówić wyłącznie
w przypadku lokali o minimalnej powierzchni 25
m kw.

Fot. Ivan Traimak - stock.adobe.com

Na kredyt za wcześnie
Wynajęcie pokoju kosztuje natomiast o połowę
mniej. Można też znaleźć
nawet oferty za 650-700 zł.
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Ale tu może się traﬁć stara łazienka, brudne ściany
i meble jak po babci. Często
nawet trudno stwierdzić, co
właściciel prezentuje, bo
na portalu ogłoszeniowym
albo brakuje zdjęcia, albo
jest jedno i niewiele mówi
o mieszkaniu. Większość
propozycji to właśnie cena
ok. 800 zł plus opłaty za

zużycie prądu i internet.
Ale zdarzają się również
propozycje 32-metrowego
jednoosobowego pokoju za
1500 zł plus opłaty za wodę
i prąd. Wtedy w cenie do
dyspozycji ma się własną
łazienkę, która dodatkowo
ma 14 mkw.
— Wynajmuję pokój za
1000 zł z opłatami. To
sporo, zwłaszcza dla młodego człowieka — zauważa Patryk, student UWM.
— Pokój jest duży i bardzo
wygodny, co mnie cieszy. Co
miesiąc jednak płacę za niego ciężką ręką. Niedawno
zacząłem pracę, więc sam
zarabiam na swoje utrzymanie. Jako początkujący
jednak nie zarabiam kokosów i cena najmu pochłania
sporą część mojej pensji.
Do słowa kredyt jeszcze
chyba nie dojrzałem, więc
nawet nie myślę o niczym
swoim. Nie mam więc innego wyjścia, muszę co
miesiąc wynajmować…

Wydawca: GRUPA WM Sp. z o.o.,
ul. Tracka 5, 10-634 Olsztyn

Ceny poszybowały
Z analizy Expander i Rentier.io wynika, że koszty
najmu w ciągu roku wzrosły
o 26 proc. Sytuacja zaczęła
się zmieniać już na początku 2021 roku. Wśród powodów eksperci wymienili
powroty Polaków z zagranicy, zwłaszcza z Wielkiej
Brytanii po Brexicie, napływ imigrantów, a także
powrót studentów na uczelnie i pracowników do biur.
Skończyła się też pandemia,
kiedy zainteresowanie wynajmem było niewielkie.
Nauka zdalna zatrzymała
wielu studentów w domu.
Wpływ na rynek najmu
ma też wzrost stóp procentowych, hamujący nowe
inwestycje w nieruchomości. Mieszkań szukają więc
Polacy, którzy zmuszeni
są odwlec w czasie kupno
własnej nieruchomości.
Pojawili się też Ukraińcy,
którzy również chcą gdzieś
mieszkać. Obecność naszych wschodnich sąsiadów

Koordynacja i reklama: Jacek Warmiński
tel. 514 800 515 | j.warminski@gazetaolsztynska.pl

A może akademik?
W obliczu problemów
z drogim najmem studenci
mogą wrócić do akademików. Zwykle odsetek osób
studiujących, które mieszkają w domach studenckich, nie przekracza 10
procent. W zeszłym roku
wyniósł około 5 procent,
co spowodowane było m.in.
pandemią. Teraz jednak
trend powoli się odwraca.
Akademiki UWM jednak
też drożeją. W Olsztynie
w Kortowie są 2062 miejsca w pokojach jedno, dwu
i trzyosobowych. Za jedynkę
trzeba zapłacić nawet 1100
zł. Im więcej osób w pokoju, tym oczywiście cena
jest niższa. Kaucja wynosi
500 zł.
— Ceny pojedynczego
miejsca zaczynają się od
420 zł i są zależne od ilości miejsc w pokojach oraz
standardu akademika.
Ceny wzrosły w stosunku do
roku poprzedniego wzrosły
o 10-15 proc. — zauważa
Cezary Kurkowski, Prezes
Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. — Na
wzrost cen akademików
mają wpływ rosnące opłaty
za media, zwłaszcza energię
elektryczną i wywóz nieczystości.
Domy studenckie, choć
wychodzą najtaniej, mają
dużą wadę — brakuje
w nich przestrzeni. Problemem jest nie tylko mały
metraż, ale i kłopot z przechowywaniem jedzenia
lub wstawieniem drugiego
biurka — tak, żeby dwie
osoby w pokoju mogły
uczyć się w tym samym momencie. Nie zawsze jest też
łazienka w pokoju. Można
jednak przymknąć oko na
te niedogodności, gdy weźmie się pod uwagę cenę za
miejsce w pokoju.
ADA ROMANOWSKA

Koordynacja i reklama: Edyta Gwóźdź
tel. 609 210 667 | e.gwozdz@gazetaolsztynska.pl
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BUDOWANIE
W CIEKAWYCH CZASACH
WAHANIA CEN ENERGII I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POWODUJĄ, ŻE DO BUDOWY DOMU
NALEŻY PODCHODZIĆ Z ROZWAGĄ. DZISIAJ NAJPEWNIEJSZYM ROZWIĄZANIEM MOŻE BYĆ WYBÓR MIESZKANIA
W NOWOCZESNYM I ENERGOOSZCZĘDNYM BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM U SPRAWDZONEGO DEWELOPERA.
ieszkanie w centrum miasta,
z własnym garażem podziemnym, w bliskim
sąsiedztwie parku i starego
miasta to marzenie wielu
osób poszukujących własnego M. Niezwykle rzadko
traﬁają się nowe inwestycje ulokowane w centrum,
a nie obrzeżach sypialnych
dzielnic. Apartamenty
Wyzwolenia to pod tym
względem niezwykle
atrakcyjna propozycja.
Oprócz doskonałej lokalizacji oferuje ona to, co
dziś jest nie do przecenienia: proekologiczną i energooszczędną konstrukcję,
minimalizującą późniejsze
koszty utrzymania.

M

Apartamenty Wyzwolenia to pięknie wkomponowana w naturalny
uskok kaskadowa budowla o bardzo nowoczesnej
architekturze. Budynek
wkomponowany w skarpę o ekspozycji południowej oferuje m.in.
mieszkania z ogrodem,
albo z tarasem. Dwupoziomowy parking pozwoli nie tylko nie martwić
się o miejsce postojowe

w centrum, ale sprawi, że
nawet w największą zimę
będziemy zawsze wsiadać
do ciepłego samochodu.
To, poza komfortem, po-

zwala ograniczyć wydatki
eksploatacyjne. W garażu
przygotowana zostanie
instalacja, pozwalająca
na umieszczenie stacji do
ładowania samochodów
elektrycznych. Panele
słoneczne, umieszczone
na dachu nieruchomości,
zasilą tzw. prąd wspólny,
czyli do oświetlenia klatek schodowych, czy garaży. To również znajdzie
swoje odbicie w niższych
comiesięcznych opłatach
administracyjnych. Prywatna strefa fitness dla
mieszkańców pozwoli zadbać o kondycję bez wychodzenia z domu, czy bez
konieczności kupowania
karnetu. To rozwiązanie
segmentu premium, podobnie zresztą jak kids-room, w którym dzieci
będą miały nowoczesne
zabawki, a rodzice będą
mogli chociażby zorganizować swoim pociechom urodziny.

Inwestycja Apartamenty
Wyzwolenia jest prowadzona przez developera
funkcjonującego w branży już ponad dekadę.
Wszystkie dotychczasowe
inwestycje budownictwa
wielorodzinnego tej ﬁrmy,
realizowane dotąd w Gdańsku oraz Mławie, okazywały się strzałem w dziesiątkę. To bezpieczeństwo

jest niezwykle ważne, gdy
mówimy o wydatku kilkuset tysięcy zł na wymarzone mieszkanie. Biuro
sprzedaży Apartamenty
Wyzwolenia zaprasza od
poniedziałku do piątku
w godz. 10 do 16, a po telefonicznym uzgodnieniu
także w innych godzinach.
Na miejscu można zobaczyć wizualizacje dostęp-

nych lokali, dotknąć materiałów, z których będzie
wykonana elewacja, a także
wypić pyszną kawę i w razie
ochoty - zarezerwować wymarzone mieszkanie.

Odwiedź nas na www.apartamenty-wyzwolenia.pl lub w biurze przy ul. Wyzwolenia 6/1
Już dziś zadzwoń i zapytaj doradcę o jesienną promocję – 790 201 217
86522OTBR-A
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OSZCZĘDZANIE
ENERGII
– JUŻ NIE WYBÓR, A KONIECZNOŚĆ

Fot. mrmohock - stock.adobe.com

Z POCZĄTKIEM SEZONU GRZEWCZEGO GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEDSIĘBIORCY ORAZ INSTYTUCJE PUBLICZNE
STANĘŁY PRZED NIEŁATWYM WYZWANIEM ZWIĄZANYM Z ROSNĄCYMI WCIĄŻ KOSZTAMI ENERGII ORAZ OGRZEWANIA.
Z PERSPEKTYWY DŁUGOTERMINOWEJ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH OPŁACALNE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ MODERNIZACJE
I REMONTY INFRASTRUKTURY, ALE CZY JEST TO JEDYNE ROZWIĄZANIE?

Koszy idą w górę,
to obawy rosną
W drugim kwartale 2022
roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym
wynosiła 471, 96 zł/MWh1.
Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku
suma ta wynosiła 255,99 zł/
MWh[1]. Różnica jest znaczna i odczuwalna nie tylko
dla gospodarstw domowych
i przedsiębiorców, ale także
dla instytucji publicznych, takich jak placówki medyczne,
szkoły, uniwersytety czy więzienia. Rząd stara się ochronić odbiorców energii tworząc tarcze solidarnościowe.
Dla gospodarstw domowych
ceny prądu w 2023 roku mają
być zamrożone na tegorocznym poziomie, jednak taka
stawka będzie obowiązywała
w przypadku zużycia maksy-

malnie dwóch megawatogodzin. Również dla niektórych
przedsiębiorców Rząd planuje programy pomocowe.
Zgodnie z projektem ustawy
na wsparcie będą mogły liczyć
podmioty, których działalność
jest zagrożona ze względu
na rosnące koszty energii i gazu. Resort Aktywów
Państwowych przygotował
rozwiązanie, które zakłada
wprowadzenie ceny maksymalnej energii także dla
tzw. odbiorców wrażliwych,
czyli m.in. instytucji oświaty,
szpitali czy organizacji pozarządowych. Oszczędności to
jednak niejeden powód, dla
którego warto pochylić się
bardziej nad ograniczeniem
zużycia energii oraz ciepła.
W Polsce zdecydowana
większość energii elektrycznej wytwarzana jest w elek-
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trowniach konwencjonalnych, czyli zasilanych węglem
kamiennym lub brunatnym.
Według Polskich Sieci Energetycznych, w sierpniu bieżącego roku, jedynie 14,32%
wytworzonej energii pochodziło z odnawialnych źródeł.
Rynek coraz częściej wymusza na ﬁrmach obliczanie tzw.
śladu węglowego, czyli emisji gazów cieplarnianych wytworzonych bezpośrednio lub
pośrednio przez daną osobę,
organizację, wydarzenie lub
produkt. Ślad węglowy coraz
częściej postrzegany przez
pryzmat odpowiedzialności
biznesu, bowiem odpowiedzialna społecznie ﬁrma powinna także robić wszystko,
aby ograniczyć negatywne
skutki środowiskowe wynikające z prowadzonej działalności.

Jakie działania podjąć?
Na poziomie gospodarstwa
domowego można podjąć
wiele działań mających na
celu ograniczenie zużycia
energii elektrycznej oraz
ogrzewania. Dla niektórych
instytucji publicznych jest
to jednak znacznie większe
wyzwanie. Szpitale, szkoły,
uniwersytety czy urzędy to
miejsca, w których trudniej
o takie oszczędności. Z perspektywy długoterminowej
na pewno sprawdzą się rozwiązania pozwalające na uzyskanie większej niezależności
energetycznej, takie jak pompy ciepła czy fotowoltaika.
Administratorzy budynków
powinni jednak rozważyć także inne udoskonalenia, które
mogą znacznie ograniczyć
zużycie, np.:
• sprawdzenie szczelności
okien i drzwi w budynkach

i wyeliminowanie usterek,
• docieplenie budynków,
• wymiana żarówek na energooszczędne,
• wyłączenie zbędnego
oświetlenia zewnętrznego,
• sterowanie ciepłem,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii.
Jak wskazuje Jérémy Laurens, CEO firmy Blulog,
dostarczającej nowoczesne
rozwiązania monitoringu
temperatury: - Za pomocą
urządzeń Blulog, zainstalowanych w lodówkach, salach
naukowych i szpitalnych,
a właściwie w każdym innym
miejscu, gdzie optymalizacja
jest istotnym tematem, użytkownik może zredukować zużycie energii nawet o 5-10%.
Takie rozwiązanie pomoże
kontrolować temperaturę,
aby ta była na odpowiednim,

zgodnym z potrzebami poziomie. Dodatkowo za pomocą
tego samego urządzenia można mierzyć także inne parametry, takie jak poziom wilgotności czy natężenie prądu.
Częściowym rozwiązaniem
dla właścicieli ﬁrm oraz zarządców instytucji może okazać się także prowadzenie
skutecznej edukacji na temat
odpowiedzialnego korzystania z infrastruktury dla jej
użytkowników. Informowanie
pracowników o podstawowych
sposobach na oszczędzanie
energii i ogrzewania, takich
jak wyłączanie zbędnego
oświetlenia czy zmniejszenie
ogrzewania w nieużytkowanych pomieszczeniach może
okazać się przyjemniej częściowym remedium na wysokie
rachunki za media.
newseria.pl
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„DYMEK” NA BALKONIE?
KWESTIA POSZANOWANIA
SĄSIADÓW
CZY MOŻNA PALIĆ NA BALKONACH? MOŻNA, BO NIE JEST TO KARALNE, A CO NIE JEST ZABRONIONE, JEST DOZWOLONE.
CHOĆ JEST TUTAJ PEWNE „ALE”. WYRZUCANIE NIEDOPAŁKÓW PRZEZ OKNO KARALNE JUŻ JEDNAK JEST.
zy niepalący skarżą się na palących?
— Zdarzają się
przypadki takich
zgłoszeń do dyżurnego straży miejskiej.
Zaśmiecanie niedopałkami miejsc publicznych stanowi wykroczenie, które
zagrożone jest sankcjami
karnymi. Natomiast palenie tytoniu w oknach lub
na balkonach mieszkań nie
zostało określone w przepisach karnych jako czyn zabroniony. W związku z tym
straż miejska lub policja nie
ma delegacji prawnych do
działania w tego typu sprawach — wyjaśnia Jarosław
Lipiński, komendant Straży
Miejskiej w Olsztynie.

Alina Kopczyńska, kierownik administracji
Osiedla Kormoran Spółdzielnie Mieszkaniowej
Pojezierze w Olsztynie
przyznaje, że zdarzają się
przypadki, gdy mieszkańcy
skarżą się na sąsiadów palących papierosy w oknach
i na balkonach. Jednak tych
skarg jest mało.
— W regulaminie spółdzielni jest zapis o tym, że
niedozwolone jest palenie
papierosów w klatkach
schodowych, windach,
piwnicach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych. Zgodnie z tym
regulaminem mieszkańcy
powinni przestrzegać zasad współżycia społecznego
oraz dążyć do bezkonﬂikto-

wego współzamieszkiwania. W przypadku zgłoszenia naruszeń regulaminu
spółdzielni zwracamy się do
lokatorów z prośbą o jego
przestrzeganie — wyjaśnia.
Podobnie jest w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie. — Przypadki
zgłoszeń, względnie skarg
mieszkańców dotyczących
uciążliwości w postaci
dymu tytoniowego docierającego z sąsiednich mieszkań osób palących wyroby
tytoniowe na balkonach
lub w oknach zdarzają się
sporadycznie, z widoczną
tendencją spadkową. Coraz większa świadomość
społeczna na temat szkodliwości używania tytoniu,
obowiązujące akty prawne
— w tym ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych —
wyraźnie przyczyniają się
do zmniejszania skali podniesionej problematyki —
stwierdza Leszek Chamerski, kierownik administracji
Osiedla Pieczewo.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Zaznacza jednak, że
w szczególnych przypadkach
administracje osiedlowe,
w celu złagodzenia konﬂiktów i pomocy użytkownikom lokali wskazujących
na uciążliwości związane
z dymem tytoniowym lub
zaśmiecającymi teren niedopałkami, podejmują działania prewencyjno-rozjemcze
poprzez m.in. rozmowy telefoniczne, kontakt osobisty
oraz wysyłanie stosownych
informacji pisemnych, powołując się m.in. na zapisy
regulaminu używania lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych spółdzielni.
— Pomimo braku jednoznacznych przepisów
prawnych literalnie zabraniających palenia papierosów w obrębie balkonów,
w odniesieniu do osób,
które nagminnie zakłócają
spokój, stwarzają zagrożenie
dla innych i uniemożliwiają
normalne funkcjonowanie,
istnieją możliwości wniesienia oskarżenia o tzw. immisję pośrednią, tj. uciążliwe
zachowanie, które zakłóca

nam korzystanie z mieszkania i negatywnie na nie oddziałuje. Podstawą prawną,
na której można się oprzeć
w omawianym zakresie,
może być art. 144 Kodeksu
cywilnego: właściciel nieruchomości powinien przy
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od
działań, które by zakłócały

Fot. BillionPhotos.com - stock.adobe.com

Jak dodaje, zachowania
i uciążliwości związane
z paleniem papierosów
lub wyrobów tytoniowych
mogą być normowane w regulaminie wewnętrznym
wspólnoty mieszkaniowej
lub spółdzielni, i problem
taki należy zgłaszać do
administratora budynku.
Natomiast na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego osoba, której palenie
papierosów przez sąsiada
zakłócają korzystanie z lokalu, może również wystąpić na drogę cywilnoprawną przeciwko takiej osobie.

Fot. merla - stock.adobe.com

C

korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze
społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych — informuje kierownik Chamerski.
I podkreśla, że działania
spółdzielni z zasady ukie-

runkowane są na polubowne rozwiązywanie wszelkich
konﬂiktów oraz stworzenie
w zasobach mieszkaniowych możliwie najbardziej
komfortowych warunków
życia i wypoczynku z naciskiem na uszanowanie praw
i obowiązków użytkowników mieszkań.
RAZ
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limity cen m2
w IV kwartale 2022
i I kwartale 2023
(warmińsko-mazurskie)

MIESZKANIE
BEZ WKŁADU
WŁASNEGO GKM
30 września 2022 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko
Mazurskiego zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody WarmińskoMazurskiego z 29 września 2022 w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyna na
okres od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku.
Dzięki temu mogliśmy wyliczyć jakie maksymalne ceny 1m2 będą w woj.
warmińsko-mazurskim obowiązywały w kolejnych 6 miesiącach działania
programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM).
Wskaźnik dla wszystkich lokalizacji województwa jest o kilka procent wyższy
niż w poprzednich dwóch kwartałach.

m. Olsztyn
gminy sąsiadujące z Olsztynem
pozostałe gminy województwa

Rynek pierwotny

Rynek wtórny

8105,50
7297,87
6490,25

7482,00
6736,50
5991,00

Przypominamy, ż obecnie ten rodzaj kredytu dostępny jest tylko w 3 bankach.
Krzysztof Bontal

Fot. Valerii - stock.adobe.com

Limity cen 1m2 w programie „Gwarantowany kredyt mieszkaniowy” obowiązujące
do 31.03.2023 (województwo warmińsko-mazurskie)

ZOSTAŃ
NASZYM
PARTNEREM

@GazetaOlsztynska

@gazetaolsztynska

@Olsztynska

3522itbp-D-K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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1

IPPON BARCZA SP. Z O.O.
Osiedle Aurora, ul. Barcza 50
Etap 3.2 budynek Luna, mieszkania
od 61 do 64 mkw. W sprzedaży IV etap
inwestycji, 135 mieszkań o pow. od 47
do 134 mkw.

2

13a

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE

16a

a Nowy Bartąg II ul. Bartąska
mieszkania od 56 do 76 mkw.
b Domy w zabudowie bliźniaczej
ul. Morenowa pow. od 155 mkw.

3

ROMBUD WPB SP. Z O.O.

NATERKI

a Villa Symfonia, ul. Kętrzyńskiego
8A, mieszkania od 36 do 93
b Tuwima Park - inwestycja planowana -możliwość rezerwacji
mieszkania od 40 do 79 mkw

4

13b

GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM HOLDING SA

RÓŻNOWO

Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
Mieszkania od 29 do 68 mkw.

5

13d

9a
NOWE ZATORZE
INWESTYCJE SP. Z O.O.
Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej
(vis a vis Agapitu)
mieszkania od 57,6 do 65,5 mkw.

6

10b

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB
SP. Z O.O.

2b

a Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 39 do 73 mkw.
b Inwestycja HARMONIA ul. Bydgoska
mieszkania od 41 do 67 mkw.

7

D.DOM SP. Z O.O.
a Warmiński Port, Olsztyn,
ul. Bałtycka 91, 2 budynki apartamentowe, mieszkania od 26 do 76
mkw. balkony, tarasy, ogródki
b Słoneczne Barczewo, Barczewo,
os. Słoneczne 3a, mieszkania od 27
do 70 mkw. balkony, tarasy
c Grzegorzewska, ul. M. Grzegorzewskiej, 15 apartamentów inwestycyjnych o pow. Od 19 do 43 mkw.; 22
mieszkania pow. Od 33 do 79 mkw.

8

2a
10c

7b

6b

PBO EKOBUD SP. Z O.O.
a Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.
b Budynek mieszkalny wielorodzinny
z podziemnym garażem, ul.
Kasprzaka, mieszkania od 40 do 86
mkw.

9

DYWITY

MAS-BUD STAWARCZYK
SPÓŁKA JAWNA
a Horyzont Jaroty mieszkania
II etap –od 47,39 - 84,79mkw
III etap – od 31,83 - 79,60mkw
b GRAND HOUSE ul. Niepodległości
gotowe do odbioru mieszkania
od 97 do 100 mkw.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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10 ARBET
a Osiedle Leśna III etap ul. Leśna
– budynek IIIA i IIIB - mieszkania pow. od
43 do 92 mkw. + ogródki, balkony, tarasy,
komórki lokatorskie + miejsca w hali
garażowej.

4

b Osiedle Bartąg ul. Zachodnia - budynek B17 – ostatni budynek na osiedlu
– mieszkania pow. od 37 do 68 mkw.
+ balkony, komórki lokatorskie + garaże

7a

+ miejsca postojowe.
c Osiedle Sterowców ul. płk. Franciszka Hynka mieszkania - budynek S12 – od 37 do 47
mkw., budynek S18 – od 35 do 47 mkw.
+ balkony, komórki lokatorskie + garaże
+ miejsca postojowe
d Osiedle LUDOVA ul. Ludowa w Biskupcu - nowe osiedle - budynek BS1 - od 39
do 44 mkw., budynek BS2 – od 39 – 58
mkw. +ogródki, balkony, duże komórki

3a

lokatorskie + miejsca postojowe

11b

11

14b

12

NOVDOM
a BIANCO – ul. Wyszyńskiego, mieszkania
od 27 do 88 mkw.
b Apartamenty MACADAMIA –
ul. Partyzantów/1Maja, powierzchnia
od 43 do 106 mkw..

12

9b

DEWELOPER EURO-BUILD
SP. Z O. O. SP. K.
Apartamenty Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia 6
mieszkania i apartamenty od 30 do 125 mkw.
inwestycja planowana - możliwość rezerwacji

7c

6a

13

11a

15b

STE CAPITAL SP. Z O.O.
a Osiedle Szmaragdova – Gutkowo, domy w
zabudowie bliźniaczej pow. użytkowa 82

8b

mkw.
b Sunset Naterki – Naterki domy w zabudowie bliźniaczej pow. użytkowa 82 mkw.
c Domy nad Łyną – Bartąg domy w zabudowie szeregowej pow. użytkowa 82 mkw.
d Harmonia Park – Różnowo, domy w zabu-

3b

dowie szeregowej, pow. użytkowa 81 mkw.

14 PIECZEWO SP. Z O.O.
8a

a Osiedle Premium, ul. M. Dąbrowskiej 11,
na byłym poligonie za Carrefourem,
mieszkania od 40 mkw. do 77 mkw.
b ul. Kołobrzeska 36B, mieszkania
od 37 mkw. do 84 mkw.

14a

15 BUDLEX SP. Z O.O.
a Osiedle Libero, ul. Krasickiego/Barcza

1

(za szkołą LO5), mieszkania

15a

od 65 mkw. do 104 mkw.
b Osiedle Panorama, ul. Obiegowa
mieszkania od 38 mkw. do 118 mkw.

16

PM DEVELOPMENT
a Osiedle Ostoja, ul. Jarocka 21
mieszkania od 34,49 mkw. do 65,12 mkw.
(z możliwością łączenia).

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI
WCIĄŻ POPULARNE
CENY NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH NIE ROSNĄ JUŻ TAK SZYBKO, JAK JESZCZE
KILKA MIESIĘCY TEMU. CZY JEDNAK NA RYNKU JEST CORAZ TRUDNIEJ?
DLA DOŚWIADCZONYCH INWESTORÓW NIE MA LEPSZEGO OKRESU NIŻ OBECNY.
ynek nieruchomości przeżywa
kryzys, tsunami
na rynku nieruchomości, szykuj
się na wielkie spadki cen.
To tylko kilka tytułów,
opisujących aktualnie
to, co dzieje się w tym
sektorze. Czy jednak sytuacja faktycznie tak wygląda? Trzeba pamiętać,
że nieruchomości to nie
tylko typowe mieszkania,
ale również biura i inwestycje mixed-used, czyli
łączące w sobie funkcje
mieszkalne, biurowe
i usługowe, a także magazyny czy działki. Nawet
jeśli jeden element całego rynku notuje mniejszy
niż do tej pory wzrost, to
nie znaczy, że cała branża
ma kłopoty.

Inwestowanie
w nieruchomości
Niezależnie od warunków
gospodarczych, inwestowanie w nieruchomości uważane jest za najlepszy i najbardziej bezpieczny sposób
lokowania oszczędności.
Z wielu badań wynika, że
więcej niż dwie trzecie Polaków jest przekonanych
o tym, że inwestowanie
w nieruchomości mieszkaniowe cechuje się optymalnym stosunkiem zysku do
ryzyka. Dlaczego?

R

Fot. ifeelstock - stock.adobe.com

Nieruchomość to nie
jest jakaś wyimaginowana
inwestycja, tylko coś realnego. Mało tego. Porównując nieruchomości do
inwestycji w inne aktywa,
jest to najbardziej stabilne
źródło ochrony kapitału. Co
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O ile przez ostatnie miesiące ceny nienaturalnie
szybko rosły, obecnie mamy
do czynienia ze spowolnieniem. Deweloperzy kończą
obecne projekty, ale wstrzymują się z uruchamianiem
nowych. W sierpniu rozpoczęto budowy ok. 13 tys.
mieszkań. To o prawie połowę mniej niż rok wcześniej.
Z perspektywy inwestorskiej jest to jednak dobra
wiadomość. Dlaczego? Przy
założeniu, że budowa jednego mieszkania trwa około
dwóch lat, może okazać się,
że w 2024 nowych mieszkań będzie zdecydowanie
za mało na rynku. Według
przewidywań analityków,
już wtedy sytuacja gospodarcza ma się poprawiać,
a dostępność kredytów
zwiększać. Wówczas na
rynku zostaną najbardziej
doświadczeni inwestorzy,
którzy zdołali zbudować
portfel nieruchomości.
Przyczyną mniejszej liczby
rozpoczynanych budów jest
kłopot z uzyskaniem kredytu przez deweloperów.
Do tego dochodzą bardzo

Fot. slavun - stock.adobe.com

więcej, w przypadku mieszkań mamy też możliwość
zarabiania na wynajmie.
Na rentowność ma wpływ
wysokość czynszu i to, jak
dużo mamy okresów, gdy
mieszkanie stoi puste.

drogie materiały budowlane. Nie bez znaczenia jest
też nowelizacja ustawy deweloperskiej, która weszła
w życie 1 lipca. Nakłada ona
na deweloperów dodatkowe
koszty.
Co to oznacza dla inwestorów? Sygnał jest jasny.
Najbliższe kilka miesięcy
będzie najlepszym okresem do kupowania mieszkań jako inwestycji. Decydując się na nieruchomości
z rynku pierwotnego, warto

wybierać projekty dużych
i stabilnych deweloperów.
Mamy wtedy większą gwarancję, że budowa zostanie
ukończona. Inwestor powinien też na bieżąco śledzić
ceny działek. Nawet jeśli
nie ma zamiaru kupować
gruntu, to trzeba pamiętać,
że sytuacja w tym segmencie nieruchomości znacząco wpływa na to, ile będzie
kosztować mieszkanie czy
biuro. Wciąż bowiem cena
gruntu jest znaczącym kosztem inwestycji deweloper-

skiej. Kto więc na obecnej
sytuacji zyska? Deweloperzy, którzy prowadzą duże,
wieloetapowe inwestycje na
kupionych znacznie wcześniej działkach. O ile oczywiście zagwarantowali sobie
stabilne ﬁnansowanie.
Najważniejszy jest czas
W przypadku każdej inwestycji liczy się czas. Chodzi
o to, aby zawrzeć transakcję
w najlepszym momencie.
Gdy inwestujemy długoterminowo, odpowiednią stra-

tegią będzie też regularność
– dodawanie do portfela kolejnych nieruchomości. I to
nie tylko mieszkaniowych
ale i biurowych, działek,
a może udziałów w magazynach.
Niewątpliwie sytuacja na
rynku nieruchomości jest
ciekawa. Nie ma co ukrywać, że znacznie ważniejsze
niż kiedyś staje się powiedzenie, że „cash is the king”.
Ten kto ma gotówkę, stabilne finansowanie, wyjdzie

zwycięsko. Dotyczy to nie
tylko inwestorów, ale przede wszystkim deweloperów.
Bo potrzeba zakupu mieszkań wciąż jest, a już za kilka
kwartałów popyt na mieszkania w Polsce z powrotem
będzie rósł. Może okazać
się, że deweloperzy, którzy
wciąż kontynuują budowy,
będą na pozycji wygranej.
Na kontynuację inwestycji
decydują się bowiem tylko
ci o wyjątkowo stabilnej sytuacji ﬁnansowej.
Michał Sapota,
newseria.pl
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W SEZONIE GRZEWCZYM ROŚNIE RYZYKO POŻARÓW.

UWAŻAJCIE NA KOMINY!
SEZON GRZEWCZY TO OKRES NAJWIĘKSZEGO ZAGROŻENIA POŻAROWEGO. RYZYKO POŻARU W SEZONIE GRZEWCZYM
MOŻNA ZMINIMALIZOWAĆ DZIĘKI REGULARNYM PRZEGLĄDOM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRZEWODÓW KOMINOWYCH.
KOSZT TAKIEJ USŁUGI TO OKOŁO 200 ZŁ.
lata. Trzeba o nie dbać przez
cały rok. Dlatego właśnie
warto sprawdzić stan techniczny instalacji grzewczej
przed sezonem jesienno-zimowym w trosce o bezpieczeństwo naszej rodziny
i naszego mienia. Zwłaszcza
że dom i to, co się w nim
znajduje, jest często dorobkiem całego życia, a niektóre rzeczy, jak np. pamiątki
rodzinne, mają też dla nas
wartość sentymentalną.

Fot. Monkey Business - stock.adobe.com

W Polsce przepisy wręcz
wymagają, aby instalacja
elektryczna i przewody
kominowe były poddawane okresowym kontrolom
(co istotne, ten obowiązek
obejmuje też instalację fotowoltaiczną).

trata całego dorobku w wyniku pożaru to już kilkaset
tysięcy złotych.
Okresowych kontroli instalacji i kominów
wymaga też polskie prawo
budowlane, ale w praktyce
wielu właścicieli nieruchomości zaniedbuje ten wymóg, co może się okazać
tragiczne w skutkach.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, blisko
połowa pożarów budynków
mieszkalnych w Polsce jest
spowodowana przeciążoną
lub niesprawną instalacją
albo nieprawidłową eksploatacją bądź wadami urządzeń grzewczych, przede
wszystkim tych na paliwa
stałe, ale również elektrycznych czy gazowych. Liczba
zgłaszanych do ubezpie-

Ze względu na niższe
temperatury i zwiększoną eksploatację urządzeń
grzewczych w okresie jesienno-zimowym często dochodzi do awarii w samych
urządzeniach i instalacjach,
np. przez podłączanie do
nich większej liczby piecyków. Dlatego ubezpieczyciele obserwują w tym
czasie większą liczbę pożarów, szczególnie w domach
jednorodzinnych ogrzewanych paliwem stałym,
np. węglem, drewnem czy
ekogroszkiem. Ich główną
przyczyną jest zazwyczaj zapalenie się sadzy w kominie,
popękana instalacja kominowa albo awaria urządzeń
właśnie na skutek przeciążenia instalacji.

Fot. Grzegorz Polak - stock.adobe.com

S
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czycieli szkód z tego tytułu
w sezonie grzewczym rośnie
nawet dwukrotnie.
Obok strat materialnych
pożary w budynkach mieszkalnych stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia
domowników, ponieważ
wiele z nich jest efektem
działania urządzeń grzewczych bez nadzoru, np.
w porze nocnej. Ryzyko pożaru w sezonie grzewczym

można zminimalizować
przede wszystkim dzięki
regularnym przeglądom instalacji elektrycznej i przewodów kominowych.
Nie ma bezobsługowych
aut, a w samochodach
regularnie dokonujemy
przeglądów. Tak samo nie
ma bezobsługowych domów jednorodzinnych,
które służyłyby nam pozostawione same sobie przez

Zgodnie z art. 61 i 62
Prawa budowlanego
takie przeglądy powinny
się odbywać minimum
co pięć lat, a obowiązek
dbania o stan techniczny
budynku spoczywa
na jego właścicielu
lub zarządcy. Jednak
w praktyce wielu z nich
zaniedbuje ten wymóg.
Niestety właściciele domów jednorodzinnych
często zapominają o regularnym przeprowadzaniu
przeglądów. Dlatego nie
mają nawet informacji

o ewentualnych usterkach,
np. popękanym kominie,
z powodu którego może
dojść do pożaru i zniszczenia całego mienia.
Eksperci radzą, żeby dla
bezpieczeństwa przeprowadzać przeglądy kominowe
i kontrole instalacji nawet
częściej, niż wymaga tego
prawo – najlepiej przed
każdym sezonem grzewczym.
Przewody kominowe
powinny być sprawdzane
przynajmniej raz w roku.
Wyjątkiem są tutaj nieruchomości ogrzewane paliwem stałym, np. węglem.
Wtedy przeglądu powinniśmy dokonywać nawet cztery razy w roku. Natomiast
nieco rzadziej, bo dwa razy
w roku, należy dokonywać
przeglądu w przypadku
nieruchomości ogrzewanych paliwem ciekłym, np.
olejem opałowym.
Okresowe kontrole powinien każdorazowo przeprowadzać uprawniony do
tego mistrz kominiarski
albo elektryk posiadający
świadectwa kwaliﬁkacyjne
i specjalistyczne urządzenia
do przeprowadzania pomiarów z aktualnymi certyﬁkatami.
Usługa kominiarska to
koszt około 200 zł, a strata
całego dorobku w wyniku
pożaru to może być nawet
kilkaset tysięcy złotych.
Ważne jest również, żeby
w sezonie grzewczym korzystać z urządzeń takich jak
piecyki, kominki czy farelki
zgodnie z zaleceniami producenta. Ich nieprawidłowa
eksploatacja i lekceważenie
zasad bezpieczeństwa także
mogą być tragiczne w skutkach.
Niektóre kominki bądź
wkłady kominkowe źle
znoszą palenie mokrym
drewnem czy deskami po
budowie nasączonymi substancjami chemicznymi.
Dlatego ważne, żeby do palenia w kominkach używać
określonego paliwa, np.
drewna z drzew liściastych.
Źródło: newseria.pl
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BUDOWA DOMU POWYŻEJ 70 MKW.
BEZ KONIECZNOŚCI
UZYSKANIA POZWOLENIA
BUDOWA DOMU POWYŻEJ 70 MKW. BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POZWOLENIA DOMY JEDNORODZINNE
POWYŻEJ 70 MKW. BĘDĄ ZWOLNIONE Z KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, PODOBNIE BĘDZIE
Z PRZYDOMOWYMI SCHRONAMI DO 35 MKW. - WYNIKA Z PROJEKTU NOWELI PRAWA BUDOWLANEGO ZAMIESZCZONEGO
NA STRONACH RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI.

Fot. nuchao - stock.adobe.com

tronicznej. O zamieszczeniu projektu budowlanego
w bazie będzie decydował
użytkownik konta na portalu e-Budownictwo (tj.
inwestor lub projektant).
Projekt budowlany, który zostanie zamieszczony
w Bazie Projektów Budowlanych, otrzyma indywidualny numer – inwestor
będzie mógł go podać we
wszelkiego rodzaju wnioskach, zgłoszeniach czy zawiadomieniach składanych
w organach administracji
architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego.
Większość zapisów planowanej nowelizacji miałaby wejść w życie 1 stycznia
2023 r. (PAP)
ak podano w uzasadnieniu projektu, zmiany w Prawie budowlanym
mają na celu dalsze uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a także
pełną cyfryzację procesu inwestycyjnego.
Zgodnie z projektem,
budowa domu jednorodzinnego powyżej 70 mkw.
będzie możliwa na podstawie uproszczonej procedury (tak jak ma to obecnie
miejsce w przypadku domów do 70 mkw.), czyli na
podstawie zgłoszenia, bez
konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę. Będzie musiał to być budynek
o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany
na własne potrzeby. W odniesieniu do budynków powyżej 70 mkw. pozostanie
natomiast obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.
Na podstawie zgłoszenia,
bez konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę,
mają być stawiane także
kioski i pawilony sprzedaży
ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15
mkw. oraz jednokondygnacyjne budynki gospodarcze
i wiaty związane z produkcją

Fot. Mr3d - stock.adobe.com

J

rolną o powierzchni zabudowy do 300 mkw., przy
rozpiętości konstrukcji nie
większej niż 6 m i wysokości
nie większej niż 6 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na
działce lub działkach, na
których zostały zaprojektowane.
Z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę
ma być też zwolniona budowa masztów ﬂagowych
o wysokości od 3 do 7 m
posadowionych na gruncie
oraz przydomowych schronów i przydomowych ukryć
doraźnych o powierzchni
zabudowy do 35 mkw. Do
katalogu obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, lecz wymagających
zgłoszenia ma być dodana
także budowa bezodpływowych zbiorników na wody
opadowe lub roztopowe
o pojemności większej niż
5 mkw. i nie większej niż
15 mkw., przy czym budowa zbiorników do 5 mkw.
nie będzie wymagała nawet zgłoszenia.
Ani pozwolenia, ani zgłoszenia nie będzie wymagała
budowa drobnych obiektów
budowanych przy boiskach,
kortach i bieżniach (szatni,
niewielkich trybun, zadaszeń ławek, w tym ławek
rezerwowych), przy czym

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

liczba tych obiektów będzie
ograniczona względem powierzchni działki.
Zgodnie z projektem na
obiekcie budowlanym będzie możliwe instalowanie
urządzeń technicznych
wraz z masztami, służących
do wytwarzania energii
elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub
w celu wprowadzenia do
sieci, o mocy nie większej
niż moc mikroinstalacji.
Ograniczony ma być wymóg uzyskania pozwolenia
na użytkowanie, tak aby
było ono wymagane jedynie
wówczas, gdy przystąpienie
do użytkowania obiektu
budowlanego ma nastąpić
przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
oraz gdy sam inwestor
dobrowolnie o pozwolenie
występuje. W pozostałych
przypadkach wymagane
byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Zaproponowane zmiany
przewidują też utworzenie Bazy Projektów Budowlanych prowadzonej
w portalu e-Budownictwo.
W bazie będą gromadzone
projekty budowlane, w tym
projekty zagospodarowania
działki lub terenu, projekty
architektoniczno-budowlane i projekty techniczne,
sporządzone w postaci elek-
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WSZYSTKO, CZEGO NIE WIECIE

O SZUFLADACH…
… A BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ! JAK SPRAWIĆ, ŻEBY W SZUFLADACH ZMIEŚCIŁO SIĘ WIĘCEJ?
CZEGO POWINNIŚMY WYMAGAĆ OD SZUFLADY W KUCHNIACH OTWARTYCH NA STREFĘ DZIENNĄ
— CZY TYLKO PERFEKCYJNEJ PRACY I PIĘKNEGO WYGLĄDU?
apasy spożywcze
oraz niezbędny
arsenał naczyń
i akcesoriów kuchennych trzeba
gdzieś przechowywać.
Zatem dodatkowe centymetry w szuﬂadach systemu KAM Premium Plus,
dzięki nowej konstrukcji,
to odpowiedź na potrzebę
ekonomicznego zagospodarowania każdej wolnej
przestrzeni w meblach
kuchennych, aby zyskać
jeszcze więcej miejsca do
przechowywania. Komfortowe w użytkowaniu szuﬂady z pełnym wysuwem,
który zapewni wygodny
dostęp do zawartości,
będą do tego idealnym
miejscem. Jednak i one
mają ograniczoną pojemność. Próba upchnięcia
w nich tego wszystkiego,
czego na co dzień potrzebujemy w kuchni, może
skończyć się zbytnim ich
przeładowaniem, a stąd
już tylko krok do uciążliwego bałaganu. Nie
zawsze jednak metraż
kuchni pozwala na zaplanowanie większej ilości szuﬂad. Gdzie szukać
dodatkowego miejsca?
Spółka Meblowa KAM,
producent mebli kuchennych z Milejewa, znalazła
na to sposób, zwiększając
pakowność każdej z szu-

lekko pchnąć front szuﬂady dłonią, a w przypadku,
gdy są zajęte lub pobrudzone, nawet biodrem czy
kolanem.
Rozsądnie zaplanowane
Projektowanie nowoczesnych systemów mebli kuchennych to niemal walka
o każdy centymetr dostępnej powierzchni, aby wykorzystać ją w przemyślany i ergonomiczny sposób.
Celem jest znalezienie wystarczającej ilości miejsca
do przechowywania, nawet w małych wnętrzach.
Wysokość szuﬂad można
dobrać odpowiednio do
funkcji, jaką będą pełniły.
Szuﬂada na sztućce i drobne akcesoria nie musi być
wysoka. Nawet w niskiej
szuﬂadzie zmieści się wiele przedmiotów, które będą
poukładane i zawsze na
swoim miejscu, jeżeli odpowiednio zorganizujemy
jej wnętrze. Wysoka natomiast powinna być szuﬂada magazynowa, w której
zamierzamy przechowywać
zapasy żywności lub przeznaczyć ją na stałe miejsce
dla garnków i patelni.
Dlaczego wybór odpowiedniego modelu szuﬂady jest tak istotny? Wysokość każdej z nich została
precyzyjnie wyliczona do
przechowywanej zawarto-

Fot. KAM

Fot. KAM

Z

ﬂad systemowych. Jeżeli
nie możemy powiększyć
ilości mebli zaprojektowanych w zabudowie kuchennej, warto pomyśleć
o bardziej ekonomicznym
wykorzystaniu ich powierzchni.
— Poszukaliśmy dodatkowych centymetrów
w konstrukcji szuflad.
Dzięki nowym rozwiązaniom technicznym mogliśmy obniżyć ich dno, co
pozwoliło zwiększyć ich
pojemność, bez konieczności powiększania ich
wymiarów — tłumaczy
Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki
Meblowej KAM. — Zyskujemy więcej miejsca do
przechowywania na takiej
samej powierzchni mebli,
a funkcjonalność i komfort
pracy szuﬂad pozostają takie same.
Większa pakowność
oznacza więcej produktów i naczyń kuchennych,
dla których znajdziemy
miejsce w szuﬂadach. Wytrzymałe prowadnice, na
których są zamontowane,
bez problemu poradzą sobie z tym zadaniem. Szuﬂady nawet przy dużym
obciążeniu zamkną się
cicho i delikatnie, dzięki
hamulcom siły zamykania, w które wyposażone
są prowadnice. Wystarczy

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

ści. Miejsca jest dokładnie
tyle, ile potrzebujemy —
mamy pewność, że zmieści
się to wszystko, do czego
jest przeznaczona, a jednocześnie nie tracimy cennej
powierzchni.
Pakiet szuflad można
łatwo dopasować do indywidualnych preferencji. Wybór powinien być
podyktowany potrzebami
wynikającymi ze stylu życia i przyzwyczajeń, a więc

sposobu użytkowania
kuchni. Wyposażając meble w konkretny rodzaj szuﬂad, będzie nam łatwiej
zapanować nad całym
kuchennym zapleczem.
Szuﬂady otwarte
Jeśli po wysunięciu szuﬂada będzie widoczna od
strony salonu, ani ona
sama, ani jej zawartość
nie może być przypadkowa. Wizytówką nowoczes-

nych systemów szuﬂad są
niewidoczne prowadnice,
estetyczne boki i doskonale zorganizowane wnętrze.
— Atutem szuflad jest
funkcjonalność i komfort
użytkowania, ale chcemy
również, aby pięknie wyglądały, chociaż nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Po
otwarciu frontu zaskakują
nowoczesną formą oraz
atrakcyjnym designem,
który wpisuje się w aktual-
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z amortyzatorem cichego
domykania.
Wnętrze w porządku
No w o c z e s n e s y s t e my szuflad dają wiele
możliwości zastosowań,
począwszy od przechowywania produktów spożywczych, przez garnki,
zastawę kuchenną, sztućce i drobne akcesoria,
po strefę odpadków. We
wszystkich tych zastosowaniach można je wyposażyć we wkłady organizujące wnętrze szuﬂady,
zgodnie z przeznaczeniem
i sposobem użytkowania.
Możemy również dopasować optymalną wysokość
szuﬂady do jej zasobów.
W ten sposób mamy pewność, że nie marnujemy
cennej powierzchni do
przechowywania, a każdej
z grup produktów przeznaczamy dokładnie tyle
miejsca, ile potrzebują.

— Zaproponowany w systemach mebli KAM podział szuﬂad na trzy różne
wysokości, pozwala sprawnie pogrupować przechowywane produkty i przedmioty
kuchenne, ułatwiając nam
codzienną pracę. W tak
zorganizowanych szufladach łatwiej o zachowanie
porządku, który cieszy oko
po ich otwarciu, a dodatkowo nie naraża nas na niepotrzebny stres, kiedy musimy to zrobić przy gościach.
Schludna i uporządkowana
szuﬂada wygląda estetyczniej — mówi projektantka.
W dobrze zorganizowanych szuﬂadach przechowywanie produktów o różnym
przeznaczeniu i różnych
wielkościach nie stanowi
problemu. Mamy łatwość
wyjmowania i odkładania przedmiotów, po które
nie musimy już sięgać na
dno szafki.
Oprac. mmb
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Jak zaoszczędzić na meblach
kuchennych
ne trendy wzornicze i harmonizuje z całością bryły
mebla — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel. — Łatwo
możemy je dopasować do
różnych stylów aranżacji.
W otwartej kuchni na widoku są nie tylko fronty szuﬂad. Niejednokrotnie zdarzy
nam się prezentować naszym gościom ich wnętrze.
Powinno więc zachwycić
elegancją i dobrym gustem,

podobnie jak cała zabudowa. Wnętrze i boki szuﬂady
można ujednolicić z frontem. Obecnie nie będzie to
problemem, ponieważ biel
to nie jedyna opcja kolorystyczna. Szuﬂady dostępne
są w różnych kolorach, co
bardzo ułatwia zgranie ich
z dekorem frontów i zachowanie spójności kolorystycznej. Po otwarciu czarnego
frontu nie zobaczymy białej

płyty meblowej, ale idealnie
dopasowane wnętrze szuﬂady w tym samym modnym
kolorze. Biel będzie dobrym
wyborem w przypadku zabudowy meblowej w jasnych
lub pastelowych dekorach.
Szuﬂada w kolorze szarym
będzie się dobrze prezentować po otwarciu frontu tej
samej barwy.
Warianty wzornicze zapewniają dużą elastyczność

wyboru. Bok szuﬂady może
być pełen lub zakończony
relingiem. Atrakcyjną wizualnie opcją są szuﬂady dwuścienne, które komponuje
się z dwóch elementów, np.
stali malowanej proszkowo,
tworzywa lub szkła.
Praca bez zarzutu
Atrakcyjny design nie powinien oczywiście przysłaniać komfortu pracy, a efektowna forma być jedynym
atutem szuﬂady. Otwierane
i zamykane wielokrotnie
każdego dnia muszą się
delikatnie i maksymalnie
wysuwać oraz miękko domykać. Co ważne, prowadnice, dzięki którym szuﬂada
działa niezawodnie, powinny pozostać niewidoczne.
Front szuﬂady trzaskający o korpus mebla również nie doda jej uroku.
Dlatego prowadnice powinny być zintegrowane

Zakup mebli kuchennych jest zawsze sporą inwestycją. W dobie coraz wyższych cen często stajemy przed dylematem jak
i co kupować, by było taniej. — Jeżeli chcemy zaoszczędzić
na wydatkach, możemy wybrać meble modułowe — mówi
Andrzej Tomasiak z Olsztyńskiego Studia Mebli Kuchennych.
Czołowi producenci w swojej ofercie mają bardzo duży wybór zarówno szafek, jak i kolorów. Warto dobrze przyjrzeć się
meblom, poczytać opinie o nich i przede wszystkim o sprzedawcy. — W naszym studiu sprzedaż każdych mebli wiąże
się z pomiarami pomieszczenia, szczegółowym projektem
i wizualizacją. Każda kuchnia jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb i wymagań kupującego — tak jak kuchnia
na zamówienie. Klient otrzymuje wytyczne jak przygotować
pomieszczenie. Ekipa montażowa wyposażona jest w specjalistyczne narzędzia umożliwiające profesjonalny montaż. Dobrze przemyślana, zaprojektowana i przede wszystkim zmontowana kuchnia przynosi satysfakcje nie tylko dla nabywcy,
ale również dla nas — mówi Andrzej Tomasiak. — Sprzęt AGD
zakupiony w studiach meblowych zostanie dostarczony wraz
z meblami, zamontowany gratis i zazwyczaj posiada darmową 5 letnią gwarancję. Kupując komplet, klient może liczyć
na dodatkowy rabat. Meble modułowe polecamy również do
samodzielnego montażu. Tym sposobem można zaoszczędzić nawet 2-3 tys. zł.

REKLAMA

www.atomkuchnie.pl

Olsztyn

ul. Pstrowskiego 33
Studio Patronackie

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

partner handlowy

5 lat darmowej
gwarancji na AGD*
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