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RYNEK NIERUCHOMOŚCI

CO WYRÓŻNIA RYNEK WTÓRNY 
NIERUCHOMOŚCI W OLSZTYNIE?

— Olsztyn charakteryzuje 
się bardzo ciekawą specyfi ką, 
jeśli chodzi o ceny nierucho-
mości na rynku wtórnym — 
zauważa Bartosz Piwowarski, 

właściciel biura „Piwowarski 
Inwestycje w nieruchomości”. 
— Tak jak w innych miastach, 
ceny mieszkań oraz działek 
zdecydowanie wzrosły na sku-
tek infl acji. Wielu klientów nie 
chce już trzymać pieniędzy na 
lokatach bankowych i kupuje 
nieruchomości w celu wynaj-
mu, spekulacji czy zaspokoje-
nia potrzeb mieszkaniowych. 
Bardzo istotnym czynnikiem 
kształtującym lokalne ceny 
jest też brak odpowiedniej 
ilości mieszkań i absolutny 
brak terenów pod zabudo-
wę mieszkaniową na terenie 
miasta. Pamiętajmy, że stoli-
ca naszego regionu to jedno 
z niewielu miast w Polsce, 
które ciągle się zaludnia. W 
efekcie cierpimy na ciągły 
defi cyt mieszkań, domów i 
działek. Odczuwa to rów-
nież branża deweloperska. 
Ceny na rynku pierwotnym 
nieustannie rosną. Jednak w 
tym przypadku w grę wcho-
dzi także skokowy wzrost cen 
materiałów budowlanych — 
zaznacza.

Sporym problemem nasze-
go miasta jest brak terenów 
pod zabudowę biurową.
— Główni inwestorzy 

oceniają to zjawisko bar-
dzo negatywnie — zwraca 
uwagę Bartosz Piwowar-
ski. — Mamy uniwersytet, 
który szkoli świetną kadrę, 
mamy piękne miejsca do 
zamieszkania. Ale nie mo-
żemy tej kadrze zaoferować 
odpowiednich miejsc pracy 
— konstatuje.

Wady naszego lokalnego 
rynku nieruchomości nie 
przekreślają zalet.
— Ostatnio przeprowadza-

łem szereg analiz — mówi dr 
hab. Andrzej Buszko, eko-
nomista z UWM. — Zauwa-
żyłem, że na rynku mamy 
fundusze, które do tej pory 
skupiały się na inwestowaniu 
w budowę galerii handlo-
wych oraz centrów biznesu. 
Obecnie dywersyfi kują one 
swój portfel i zaczynają in-
westować na wtórnym ryn-
ku nieruchomości. Według 

moich obserwacji tego typu 
fundusze biorą pod uwagę 
duże miasta typu Warszawa, 
Wrocław, czy Gdańsk.

Interesują się również 
Olsztynem ze względu na 
jego szczególną lokalizację i 
walory przyrodnicze.
— Wystarczy wsiąść w au-

tobus dowolnej linii. Dojeż-
dżamy do ostatniego przy-
stanku i mamy w pobliżu 
jezioro lub relaksujący leśny 
zakątek — wskazuje prof. 
Buszko. — Dlatego stolica 
naszego województwa stała 
się bardzo ciekawym ryn-
kiem dla funduszy, które szu-
kają możliwości korzystnego 
lokowania pieniędzy. Nie 
każda aglomeracja w Polsce 
oferuje takie warunki, jak  
Olsztyn — przekonuje.

Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski to kolejna siła 
napędowa naszego rynku.
— Na temat UWM krążą 

oczywiście różne opinie — 
zastrzega ekonomista. — Ale 
bez wątpienia jest to dobry 
ośrodek kształcenia jako 
całość. Nasza weterynaria, 
geodezja, czy zootechnika to 
wiodące kierunki w kraju. 
Mamy też Wydział Huma-
nistyczny, który jest bardzo 
wysoko oceniany — dodaje.

Renoma uczelni przyciąga 
żaków z całej Polski.
— Rozmawiam ze studen-

tami, którzy przyjeżdżają 
do nas z Płocka, Suwałk, 
Białegostoku, z północnego 
Mazowsza, Elbląga. Twier-
dzą oni, że Olsztyn to taka 
regionalna metropolia — 
przyznaje prof. Buszko. — 
Część z tych młodych ludzi 
zastanawia się, czy nie za-
puścić tutaj korzeni. A gdy 

zapuszczamy korzenie, to 
naturalną kwestią jest naby-
cie jakiegoś lokum. Proszę 
zobaczyć, ile mieszkań tak 
naprawdę zostało kupionych 
pod wynajem dla studen-
tów. Przykładem może być 
osiedle Mleczna, Pojezierze, 
nawet Jaroty i Pieczewo. W 
dużej części osiedla te żyją 
dzięki studentom. Ta grupa 
napędza rynek mieszkań na 
wynajem. Ale niektórzy in-
westorzy kupują mieszkania 
na rynku wtórnym, by tu-
taj zamieszkać.

Oczywiście każda inwesty-
cja to większe lub mniejsze 
ryzyko
— Jedno z niebezpie-

czeństw wiąże się z tzw. 
bańką spekulacyjną. W 
2008 roku taka bańka do-
tknęła USA — przypomina 
prof. Buszko. — To zjawisko 
wynika stąd, że wielu ludzi 
widzi w nieruchomościach 
złoty interes oraz ucieczkę 
od wszelkich zagrożeń infl a-
cyjnych. Inwestorzy lokują 
tam pieniądze na siłę sądząc, 
że ceny nieruchomości będą 
ciągle rosnąć. Ale rynek nie-
ruchomości, tak jak każdy 
rynek, ma też własne wzloty 
i upadki — uwrażliwia.

Kolejne niebezpieczeństwo 
wiąże się z nowymi podat-
kami.
— Rząd zamierza wprowa-

dzić podatek katastralny oraz 
opłaty za najem mieszkań, 
które są w pustostanie — in-
formuje ekonomista z UWM. 
— W dłuższej perspektywie 
taka inwestycja może więc 
przynieść niższy zysk, niż 
zakładaliśmy na początku.

Wiele mieszkań na olsztyń-
skim rynku wtórnym to 
lokale w blokach z wielkiej 
płyty. Jakiś czas temu me-
dia obiegła informacja, że 
wkrótce będą one niezdatne 
do użytku.
— Wielka płyta nie jest 

wieczna. Każdy budynek 
ma swoje limity czasowe — 
potwierdza prof. Buszko, 
który przez wiele lat pełnił 
funkcje kierownicze w fi r-
mach budowlanych w Polsce 
i za granicą. —  Nie jest też 
tak, że za 20-30 lat te bloki 
rozpadną się i nie będą się 
nadawały do zamieszkania 
— uspokaja. — Na rynku 
nieruchomości zawsze znaj-
dą się osoby, które szerzą 
fake newsy. Przyświecają 
im różne cele. Trzeba nato-
miast powiedzieć, że mamy 
inspektorów nadzoru, którzy 
nieustannie kontrolują stan 
techniczny nieruchomości 
na rynku wtórnym. Jeżeli te 
obiekty spełniają obowiązu-
jące standardy, to nie grozi 
im katastrofa budowlana.

Paweł Snopkow

UŻYWANE MIESZKANIA CIESZĄ SIĘ W POLSCE NIESŁABNĄCĄ POPULARNOŚCIĄ. STOLICA WARMII I MAZUR 
NIE JEST WYJĄTKIEM. NA NASZYM RYNKU WTÓRNYM PANUJE SPORY RUCH. W DOKONANIU MĄDREGO WYBORU KLIENTOM 
POMAGAJĄ POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. W NAJNOWSZYM NUMERZE CZYTELNICY ZNAJDĄ PRZEGLĄD 

OLSZTYŃSKICH BIUR NIERUCHOMOŚCI. POZNAJĄ TAKŻE OPINIE LOKALNYCH EKSPERTÓW NA TEMAT TEGO, 
CO WYRÓŻNIA RYNEK WTÓRNY NIERUCHOMOŚCI W OLSZTYNIE.

Zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 20221

Czytelnikom miesięcznika Nasz Dom

życzą
Wydawca i Zespół Redakcyjny

Prof. Andrzej Buszko  
— ekonomista UWM

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Na olsztyńskim 
rynku nierucho-
mości działamy 
od wielu lat. Pod 
marką WISDOM 
funkcjonujemy od 
ponad 2 lat. Udało 
nam się stworzyć 
Zespół, składający 
się z najlepszych 
ekspertów w swo-
ich dziedzinach.

Jako jedno z nielicznych biur 
nieruchomości w Olsztynie spe-
cjalizujemy się w komplek-
sowej obsłudze inwestycji 
deweloperskich, głównie do-
mów w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej. Obecnie w naszej 
ofercie znajdują się m.in. „Domy 
nad Łyną” w Bartągu, „Harmonia 
Park” w Różnowie oraz „Sunset 

Naterki” w Naterkach. Nieba-
wem pojawi się kolejna inwesty-
cja zlokalizowana na obrzeżach 
Olsztyna. Oferowane przez nas 
domy cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem Klientów.

Współpraca z deweloperem 
wiąże się nie tylko z samą sprze-
dażą, ale także z przygotowania-
mi do rozpoczęcia sprzedaży oraz 
prowadzeniem szeroko zakrojo-
nych działań marketingowych, 
nadzorem nad przygotowaniem 
i podpisywaniem umów rezer-
wacyjnych, umów przekazania 
prawa własności, czuwaniem nad 
procesami kredytowymi Klien-
tów, udziałem w spotkaniach na 
budowie, odbiorach.

Równolegle do prowadzonej 
przez nas obsługi inwestycji 
z rynku pierwotnego, od lat 
aktywnie działamy na ryn-
ku wtórnym. W naszej ofercie 
znajdują się mieszkania, domy 
oraz działki.

Współpracujemy z profesjonal-
nym fotografem wnętrz, wyko-
nujemy home-staging, sesje z 
drona, organizujemy dni poka-
zowe. Przeprowadzamy trans-
akcje wiązane oraz pomagamy 
Kupującym w poszukiwaniach 
ich wymarzonej nieruchomości.
W pracy duży nacisk kładziemy 
na relacje międzyludzkie i kom-
fort Klienta. Dbamy o to, aby 
nasi Klienci mieli poczucie, że 
ich nieruchomości trafi ły „w do-
bre ręce”.

Prywatnie tworzymy Zespół lu-
dzi, którzy uwielbiają spędzać 
czas w swoim towarzystwie, 
mogą godzinami z pasją rozma-
wiać o nieruchomościach i nie 
tylko ;)
 
Zapraszamy do współpracy.

Anna Lewandowska, 
Milena Łebkowska

Właścicielki biura WISDOM 
Nieruchomości

Apro Nieruchomości to fi rma o 
ugruntowanej pozycji rynkowej, 
którą prowadzimy z pasją i zaanga-
żowaniem. Świadczymy usługi w 
zakresie sprzedaży, kupna oraz wy-
najmu nieruchomości. Działamy 
na rynku wtórnym i pierwotnym.
Chcesz sprzedać lub kupić nie-
ruchomość? Powierz te ważne 
działania profesjonalistom, którzy 
znają rynek jak własną kieszeń i w 

szybkim czasie do-
prowadzą do za-
dowalającej Cię 
transakcji. Apro 
Nieruchomości 

jest odpowie-
dzią na Twoje 
potrzeby i 
oczekiwania. 
J e st e ś m y 
fi rmą, która 
działa pręż-

nie na rynku 
związanym 
z domami, 
mieszkania-
mi, lokalami 

usługowymi i gruntami. Gwaran-
tujemy indywidualne podejście do 
klienta, bezpieczeństwo transakcji, 
szybkie działanie oraz ceny na bar-
dzo konkurencyjnym poziomie. 
Co nas wyróżnia? Wysoka jakość i 
aktywność marketingu sprzedażo-
wego oraz konkurencyjna prowizja 
w umowie sprzedaży, pobierana 
tylko i wyłącznie od Sprzedające-
go. Nie pobieramy prowizji od Ku-
pującego, co znacznie przyspiesza 
zawarcie transakcji. Nagłaśniamy 
ten fakt w kampaniach reklamo-
wych oferowanych przez nas nie-
ruchomości.
Na naszej stronie www znajdziecie 
Państwo również nieruchomości 
z Czarnogóry i Hiszpanii. Pierw-
szy, przykładowy apartament zlo-
kalizowany nad Zatoką Kotorską 
prezentujemy na naszej stronie 
głównej, szersza oferta atrakcyj-
nych nieruchomości zagranicznych 
już wkrótce.
Zapraszamy deweloperów do 
współpracy w zakresie komplek-
sowej obsługi inwestycji. Na naszej 

stronie www znajdziecie Państwo 
przykłady współpracy z dewelope-
rem, który oferuje nieruchomości 
w obiektach ‘Korona Elbląga’, 
‘Regal Park Flat &Business’ oraz 
położonym nad brzegiem Jeziora 
Drwęckiego ‘Marina Ostróda Apart-
ments’. 
Planujesz fi nansowanie zakupu 
nieruchomości środkami z kre-
dytu? Zapraszamy! Dysponujemy 
aktualną ofertą kilkunastu banków 
w zakresie kredytów hipotecznych 
i gotówkowych, dla osób fi zycz-
nych i fi rm. W ramach bezpłat-
nej usługi przeprowadzimy Cię 
bezpiecznie przez cały proces, od 
sprawdzenia zdolności kredytowej 
do podpisania umowy z bankiem, 
w możliwie najkrótszym terminie.
Oferujemy również kompleksowe, 
profesjonalne usługi w zakresie 
prac remontowych i wykończe-
niowych w nieruchomościach w 
standardzie deweloperskim, jak 
również z rynku wtórnego. Posia-
damy w tym zakresie wieloletnie 
doświadczenie i rekomendacje 
klientów. Zapraszamy na stronę 
www.facebook.com/AproRemon-
tyOlsztyn.

Serdecznie zapraszamy do 
współpracy.

Agata i Artur Prokopowicz
Licencje Polskiej Federacji Rynku 

Nieruchomości nr 25144, 25145

WISDOM NIERUCHOMOŚCI

MĄDRZE 
O NIERUCHOMOŚCIACH

APRO. 
TWÓJ POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI. 
TWÓJ POŚREDNIK KREDYTOWY. 
WYKONAWCA TWOJEGO REMONTU.

Agata Prokopowicz, 
współwłaścicielka Apro Nieruchomości
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HOSSA NA RYNKU 
A WŁAŚCIWA WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI – CZY TO TAKIE 
PROSTE? ZAPYTAJ AGENTA.
RYNEK NIERUCHOMOŚCI 
W CZASACH PANDEMII 
MA SIĘ WYBITNIE DO-
BRZE. POCZĄTKOWO SY-
TUACJA BYŁA NIEPEW-
NA, LUDZIE OCZEKIWALI 
NA TO CO PRZYNIESIE 
EPIDEMIA – PRZYNIOSŁA 
WZROST CEN, KTÓRY 
CIĄGLE NIE USTAJE.

Rosnące ceny materiałów bu-
dowlanych, usług oraz infl acja 
powodują horrendalne ceny za 
metr kwadratowy.
Jednak winna jest nie tylko sy-
tuacja gospodarcza, jak mawiają 
eksperci rynku -winni sami sobie 
są klienci, bo w tych cenach na-
bywają, nie stopują, a wręcz jest 
ich ciągle wielu. Nagromadzone 
w bankach środki chcą inwesto-
wać w nieruchomości, bo to im 
daje poczucie bezpieczeństwa.
Jak zatem wycenić nierucho-

mość aby sprzedać dobrze, 
rynkowo, ale nie przesadzić i nie 
zostać ze swoją nieruchomością 
w tyle za innymi?
Ofert domów na sprzedaż jest 
wyraźnie mniej, zwłaszcza tych 
atrakcyjnych wizualnie, nowo-
czesnych i świeżych. Ludzie zdają 
sobie sprawę z tego, że proble-
mem będzie zaspokojenie swojej 
następnej potrzeby mieszkanio-
wej w zakresie oczekiwań, loka-
lizacji ale również dostępności 
materiałów i ekip budowlanych. 
Nie ma alternatyw dostępnych 
od ręki.
Są jednak tacy, którzy na obecnej 
sytuacji chcą zrobić interes życia, 
windując ceny swoich nierucho-
mości znacznie ponad wartość 
rynkową.
Na serwisach ogłoszeniowych 
pojawia się wiele ofert wybitnie 
przeszacowanych, bez szans na 
znalezienie nabywcy. Problem 
w tym, że sprzedający bardzo 
często rynek wtórny stawiają na 
równi z nowym budownictwem. 
Jak podejść zatem do sprzeda-
ży i nie pogubić się w obecnych 
wartościach?
Najlepiej spotkać się z doświad-
czonym specjalistą.

Marek Szczepkowski – właściciel 
biura nieruchomości Domy na 
Warmii i Mazurach od 10 lat spe-
cjalizuje się głównie w sprzedaży 
domów, jednak sprzedaż grun-
tów i mieszkań również nie jest 
mu obca. Dla swoich klientów 
analizuje zasadność i realność 
konkretnych inwestycji dbając o 
ich dobry interes. W swojej pracy 
doświadczył już sinusoidalnych 
zmian cenowych na rynku, ale 
z jego doświadczenia wynika, 
że właściwa wycena od zawsze 
jest problematyczna, nie zależ-
nie od wysokości cen. Wycenić 
właściwie jest trudno, trzeba 
mieć do tego sporą wiedzę oraz 
wachlarz ofert które się sprzeda-
ło do porównania. Zarówno kupu-
jący jak i sprzedający kształtują 
swoją wiedzę o rynku dopiero w 
momencie gdy pojawia się w ich 
życiu potrzeba zmiany – jest to 
fakt – a właściwie stała, która 
towarzyszy naszej pracy. 
Naszą rolą jest nie tylko pomoc 
w sprzedaży ale właśnie uświa-
damianie klientów o całym jej 
szerokim procesie.

Marek Szczepkowski 
- 608 25 25 75

KAŻDA OSOBA, KTÓRA 
CHOĆ RAZ W ŻYCIU 
SPRZEDAWAŁA LUB 
KUPOWAŁA NIERUCHO-
MOŚĆ, STANĘŁA PRZED 
DYLEMATEM: Z POŚRED-
NIKIEM CZY SAMODZIEL-
NIE? JEŻELI Z POŚRED-
NIKIEM TO KTÓREGO 
WYBRAĆ? CZEGO KLIENT 
MOŻE SPODZIEWAĆ SIĘ 
ZE STRONY POŚREDNIKA 
W OBROCIE NIERU-
CHOMOŚCI? I PRZEDE 
WSZYSTKIM, JAKIE 
KORZYŚCI POWINIEN 
UZYSKAĆ DZIĘKI WSPÓŁ-
PRACY Z PROFESJONAL-
NYM POŚREDNIKIEM?

Podpowiadamy: wybierając Do-
radcę ds. Nieruchomości inHo-
me Nieruchomości – partnera 
METROHOUSE, nasi Klienci 
otrzymują kompleksową ob-
sługę, wsparcie na każdym 
etapie sprzedaży i zakupu 
nieruchomości – od przygo-
towania oferty nieruchomości, 

przez wsparcie przy negocjacjach i 
procesie sprzedaży, negocjacje ce-
nowe, uzgodnienie innych warun-
ków transakcji. To nasz pośrednik 
przygotuje wszystkie niezbędne 
dokumenty do zawarcia umowy 
przedwstępnej, a ostatecznie do 
aktu notarialnego, zaś po podpisa-
niu ostatecznej umowy sprzedaży i 
zapłacie całej ceny, weźmie udział 
w przekazaniu nieruchomości, 
przygotowując protokół zdaw-
czo-odbiorczy. Podpowie, gdzie 
należy postawić kolejne kroki, aby 
odpowiednio i bezproblemowo 
zamknąć cały proces sprzedaży. 
Klient Kupujący otrzyma dodatko-
wo bezpłatne wsparcie i pomoc 
przy znalezieniu i uzyskaniu naj-
korzystniejszego fi nansowania 
kredytowego dzięki współpracy 
z Ekspertem Kredytowym Gold 
Finance.
Po drugie: bezpieczeństwo. Pra-
ca pośrednika w obrocie nierucho-
mościami ma jeden główny cel: 
maksymalne zabezpieczenie 
interesów Klienta, a więc pomoc 
w przeprowadzeniu transakcji od 
początku do końca - sprawdze-
nie nieruchomości pod kątem 
możliwości jej sprzedaży, analiza 
rynku pod kątem realności ceny 

spodziewanej przez Klienta, ale 
także sprawdzenie potencjalnie 
zainteresowanego Klienta kupu-
jącego. Dodatkowo od 01.09.2017 
roku każdy legalnie działający po-
średnik musi posiadać obowiązko-
we ubezpieczenie OC działalności. 
Takiej ochrony nie mają transakcje 
przeprowadzane bez udziału po-
średnika.
Zapraszamy do naszego biura 
w Olsztynie przy ul. 11 Listopada 
13/2! Z pomocą naszych Doradców 
ds. Nieruchomości bezpiecznie 
sprzedacie lub kupicie Państwo 
sprawdzoną nieruchomość.

SPRZEDAŻ LUB ZAKUP 
NIERUCHOMOŚCI 
- Z POŚREDNIKIEM CZY BEZ?

Ewelina Szymańska 
Metrohouse

sp edac e lub up c e a st o
sprawdzoną nieruchomość.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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WARMIA BROKERS: TOWARZYSZYMY 

KLIENTOM W ZMIANIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Olsztyn, Janowicza 3, lok. M, 603-137-524
biuro@goodlife-estates.pl, www.goodlife-estates.pl

JESTEŚMY JUŻ W OLSZTYNIE!

ambitni i skuteczni
GOOD LIFE ESTATES

BIURO NIERUCHOMOŚCI

127921otbr-a-M

Seria podwyżek stóp procentowych 
ma za zadanie zahamować rosną-
ce ceny nieruchomości, które już 
od dłuższego czasu osiągają coraz 
to większe kwoty. Wysoka wartość 
rynku nieruchomości jest faktem, 
rekordowe ceny ofertowe są jednak 
napędzane przez równie rekordową 
infl ację, która w październiku wyno-
siła 7,7%. Jest to najwyższy wskaź-
nik od blisko 20 lat.
W porównaniu do poprzednich 
miesięcy mediana cen za metr 
kwadratowy mieszkania w skali 
województw jest znacznie wyższa 
niemal w całym kraju. Po przekro-
czeniu po raz pierwszy w sierpniu 
mediany w wysokości 10 tysięcy 
zł/mkw., ceny przeciętne znów 
wzrosły o kolejne 1,5% m/m. Naj-
drożej jest oczywiście w Okręgu 
Warszawskim, gdzie mediana wy-
nosi 12 tysięcy zł/mkw.
Ceny w 2021 roku mają znacznie 
większą dynamikę, która napędzana 
jest stale rosnącą infl acją. Porów-
nując indeks cen nieruchomości w 
odniesieniu do poprzedniego roku, 
średnie ceny za metr kwadratowy 
nieruchomości wzrosły o 12%.

Rynek 
pierwotny, 
czy rynek 
wtórny?
O ile rynek pierwotny odrobinę 
wyhamował (z 12% zwyżki do 
11%), o tyle na rynku wtórnym 
doszło do zgoła odwrotnej sytu-
acji. Wzrost cen znacznie przy-

spieszył, powodując podwyżkę z 
10% do 12%. Najbardziej widocz-
ne jest to głównie w miastach 
wojewódzkich, zwłaszcza na 
terenie Katowic — ceny są o 
ponad 1 tys. zł/mkw. wyższe od 
średniej trzymiesięcznej. Oba-
wiając się tzw. bańki na rynku 
nieruchomości, z pewnością 
należałoby brać pod uwagę 
największe polskie miasta. Z 
rozkładu cen wynika, że aż 3/4 

ofert mieszkaniowych w Warsza-
wie jest wycenianych wyżej niż 
mediana drugiego najdroższego 
miasta w Polsce – Krakowa.

Patrząc długoterminowo, nie 
zanosi się jednak na większe 
zmiany, dlatego w dalszym cią-
gu warto inwestować w nieru-
chomości.

Maciej Cydzik

 Maciej Cydzik, Good Life Estate

8
W

TO
RE

K 
|2

1|1
2|

20
21

| N
AS

Z 
D

O
M

 | 
RE

KL
A

M
A

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



127621otbr-A-K

Katalog 
- 88 sposobów 
sprzedaży 
nieruchomości
SPRZEDAŻ MIESZKANIA, 
DOMU, CZY DZIAŁKI 
WYDAJE SIĘ PROSTYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM DO 
MOMENTU, GDY TRZEBA 
SIĘ ZA TO W KOŃCU 
ZABRAĆ. 

Jak sprzedać swoje mieszkanie, 
czy dom? Jaki sposób będzie 
najlepszy? Razem z moimi dorad-
cami nieruchomości zebraliśmy 
przeszło 10 lat doświadczenia w 
branży obrotu nieruchomościami 
i przygotowaliśmy dla naszych 
klientów katalog, który zawiera 88 
sposób sprzedaży nieruchomości! 
Wiemy, na co zwraca swoją uwagę 
osoba zainteresowana nabyciem 
mieszkania, w zależności od prze-
znaczenia lokalu. Jedne elementy 
będą istotne w nieruchomościach 
przeznaczonych dla rodziny, a zu-
pełnie inne dla osób, chcących 
zainwestować np. w mieszkanie 
na wynajem. Opisaliśmy też kilka 
sposób sprzedaży działek nieza-
budowanych oraz to, na które ele-
menty powinniśmy zwrócić uwagę. 
Czy wiesz, że dobrze przygotowa-
na oferta cieszy się pięciokrotnie 
większym zainteresowaniem 
niż ta, która jest przygotowana 
niechlujnie i z „marszu”? Opisu-
jemy m.in. lifting łazienki za 500 

zł, kuchni do 1000 zł oraz wiele 
innych praktycznych sposobów 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży, gdzie koszt remontu 
nie jest duży, a wiele rzeczy moż-
na wykonać we własnym zakresie. 
Wkrętarka, farba, wałek, obrazy, 
poduszki to elementy, które chęt-
nie wykorzystujemy w lokalach jak 
i domach. 
Jesteś zainteresowany spraw-
dzonymi sposobami na szybką i 
opłacalną sprzedaż swojej nie-
ruchomości? A może poszuku-
jesz nieruchomości do kupienia 
i męczą cię już lokale oraz domy, 
w których nie można zamieszkać 
bez gruntownego remontu? Chęt-
nie podpowiemy, które elementy z 
wyposażenia można z powodze-
niem wykorzystać i przekształcić 
w atuty. Podzielimy się swoją wie-
dzą i pokażemy efekty jej pracy w 
specjalnie przygotowanym w tym 
celu katalogu. Dostaniesz szybką, 
konkretną i sprecyzowaną wiedzę. 

Zapraszamy do kontaktu, tel. 
89  3000 270 lub e-mail: biu-
ro@homelink.com.pl

127821otbr-c-M127821otbr-a-M
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Damian Linkner,
 manager biura 

nieruchomości Home Link
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Z 
danych podanych 
przez Narodowy 
Bank Polski wynika, 
że najdroższe miesz-
kania w Polsce są w 

Warszawie — średnio 10 992 
zł za metr kwadratowy, Gdań-
sku — 10 043 zł i Gdyni — 10 
038 zł. Nie ma tutaj wielkie-
go zaskoczenia, są to jedne 
z największych ośrodków 
miejskich lub turystycznych 
w Polsce.

Najtańsze mieszkania 
możemy kupić w Opolu — 
5 691 zł, Zielonej Górze — 
6 047 zł i Kielcach — 6 530 zł. 
Mówimy tu oczywiście o no-
wych mieszkaniach.

— W bieżącym roku wyraź-
nie przybiera na sile tempo, 
w którym drożeją mieszkania 
— komentuje Bartosz Turek, 
główny analityk HRE Invest-
ments. — Najnowsze dane 
NBP pokazują, że przeciętny 
metr nowego mieszkania na 
siedmiu największych ryn-
kach zdrożał w ciągu roku 
o trochę ponad 10 proc. W 
przypadku mieszkań używa-
nych zwykła średnia wyciąg-
nięta z aktów notarialnych 
poszła w górę o 7,3 proc. Na 
rynku mieszkań używanych 
analitycy banku centralne-
go są jednak w stanie okre-
ślić nie tylko, jak zmieniała 
się zwykła średnia, ale też 

potrafią ocenić dynamikę 
zmian cen z uwzględnieniem 
jakości sprzedawanych lokali. 
Chodzi o to, że możliwe jest 
wyczyszczenie danych z fak-
tu, że np. raptem więcej osób 
kupuje mieszkania o niższej 
lub wręcz przeciwnie — wyż-
szej jakości. Przeciętne „M” 
sprzedane na siedmiu naj-
większych rynkach zdrożało 
w ciągu roku trochę ponad 
10 proc.

Przeglądając jeden z popu-
larnych serwisów ogłoszenio-
wych, znaleźliśmy w Olszty-
nie 356 ogłoszeń sprzedaży 
mieszkań. Najtańsze z nich, 
kawalerka wielkości 17 me-
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NASZ DOM RYNEK 
NIERUCHOMOŚCI

trów kwadratowych, kosz-
tuje 119 tys. zł. Mieszkania 
dwupokojowe do gruntow-
nego remontu można kupić 
już za 170-200 tys. zł. Co 
ciekawe, najtańsze mieszka-
nia w Olsztynie znajdują się 
na Zatorzu lub w okolicy ulic 
Żołnierskiej i Kołobrzeskiej. 

Za mieszkanie powyżej 40 
metrów kwadratowych przyj-
dzie nam zapłacić około 230 
tys. zł.

Ceny najdroższych miesz-
kań dobijają nawet do 2,5 
miliona złotych. Za metr 
kwadratowy apartamentu 
na starówce lub w śródmieś-

ciu musimy zapłacić od 9 do 
13 tys. złotych. Trzeba zazna-
czyć, że są to mieszkania o 
dużej powierzchni, średnio 
od 150 metrów kwadrato-
wych w górę.

Czy ceny mieszkań będą 
jeszcze rosły?

PONAD 6,8 TYS. ZŁOTYCH ZA METR KWADRATOWY 
NOWEGO I 6,1 TYS. ZŁOTYCH ZA METR KWADRATOWY
 UŻYWANEGO MIESZKANIA — TYLE ŚREDNIO TRZEBA 

ZAPŁACIĆ W OLSZTYNIE. OBIE KWOTY WZROSŁY 
ŚREDNIO O 7 PROC., CO W SKALI POLSKI I TAK NIE 

JEST WYSOKIM SKOKIEM.

NA METR KWADRATOWY 
MIESZKANIA W OLSZTYNIE 

MUSIMY PRACOWAĆ DWA MIESIĄCE

Fo
t. 

W
ła

dy
sł

aw
 K

at
ar

zy
ńs

ki

 REKLAMA 

64321otbr-a-M

Solidny Partner
Rok założenia 1993

Buduj razem z nami!

CENTRUM
POKRYĆ DACHOWYCH I KLINKIERU

e-mail: info@falbud.pl

www.falbud.pl

Olsztyn, ul. Towarowa 15

tel. 89 532-91-45, -46
Zapraszamy: pn.-pt. 7.30-17.30, sob. zamknięte

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

— Przez ostatnie kwarta-
ły na wzrost cen mieszkań 
składało się wiele czynników. 
Działał tu m.in. fakt, że nie-
ruchomości są postrzegane 
jako bezpieczna przystań dla 
kapitału i oręż przeciwko in-
fl acji — komentuje analityk 
Bartosz Turek.

— Do tego na wzrost cen 
oddziaływały: dynamiczny 
wzrost wynagrodzeń, bardzo 
sprawna odbudowa gospo-
darki czy rosnący optymizm 
rodaków. Kluczowe dla roz-
woju sytuacji były najniższe w 
historii stopy procentowe. To 
przez nie lokaty były niemal 
nieoprocentowane, a kredyty 
najtańsze w historii. Stymu-
lowany w ten sposób popyt 
wchodził na rynek, na którym 
brakowało ofert – po części 
ze względu na to, że niektó-
rzy deweloperzy na początku 
epidemii wstrzymali rozpo-
czynanie nowych inwestycji. 
Sporo miesięcy upłynęło, za-
nim deweloperzy nadrobili 
zaległości powstałe w trakcie 
dwóch miesięcy wstrzymy-
wania nowych projektów. 
Ważniejsze jest jednak to, 
że sporo mieszkań ściągają z 
rynku fundusze inwestycyjne 
(przeważnie zagraniczne), 

które skupują nie tylko po-
jedyncze mieszkania, ale też 
całe bloki, osiedla czy nawet 
fi rmy deweloperskie, ogra-
niczając w ten sposób ofertę 
rynkową. W konsekwencji 
podwyżek stóp procentowych 
banki zaczęły także podnosić 
w końcu oprocentowanie lo-
kat. W efekcie już niedługo 
oprocentowanie depozytów 
przestanie być kilkadziesiąt 
razy mniej atrakcyjne niż 
potencjalne zyski z wynajmu 
mieszkań. Rewolucji nie na-
leży się jednak spodziewać. 
Nawet, gdy oprocentowanie 
lokat faktycznie wzrośnie, to 
i tak najpewniej wciąż ren-
towność wynajmu mieszkań 
będzie kilkukrotnie wyższa 
niż zyski z bankowych de-
pozytów. Niemniej i tak spo-
dziewana normalizacja może 
mieć wpływ na spadek inwe-
stycyjnego popytu na miesz-
kania — podsumowuje.

Budujemy najwięcej 
w historii
— Zjawisk, które mogą 

prowadzić do bilansowania 
się popytu i podaży możemy 
szukać też po drugiej stronie 
rynku – po stronie podaży — 
dodaje analityk. — Dewelo-
perzy mają w przygotowaniu 

dużo nowych inwestycji. Na 
przykład najnowsze dane GUS 
pokazują, że przez 10 miesięcy 
2021 roku deweloperzy dostali 
pozwolenia na budowę ponad 
174 tysięcy mieszkań i rozpo-
częli budowę prawie 141 tysię-
cy lokali. W obu przypadkach 
oznacza to wzrost o ponad 30 
proc. względem analogicznego 
okresu przed rokiem. Z danych 
tych wynika, że deweloperzy 
nie szczędzą sił i środków, aby 
zaspokoić potrzeby popytu. 
Wiele wskazuje na to, że z cza-
sem będzie się im to udawało 
w coraz większym stopniu.

Dużym problemem wśród 
rynku mieszkaniowego w Pol-
sce, a zwłaszcza w miastach 
atrakcyjnych turystycznie ja-
kim niewątpliwie jest Olsztyn 
jest udział zagranicznych in-
westorów. Według szacunków, 
wśród wszystkich transakcji na 
rynku deweloperskich dokonu-
ją „przeciętni Kowalscy”, czyli 
polskie rodziny ze średnim 
przychodem. Popyt na rynku 
zagranicznym przekłada się 
bezpośrednio na wzrost cen 
mieszkań. Bogaty inwestor zza 
granicy jest w stanie zapłacić 
dużo więcej za mieszkanie niż 
przeciętnie zarabiająca pol-
ska rodzina.

Karol Grosz
-P129121otbr-A

 Centrum Olsztyna, ul. Westerplatte 6
Ostatni dwupak inwestycyjny: 
kawalerka + mieszkanie dwupokojowe

dochodu pasywnego

tel. 668 862 341 |
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Piwowarski Inwestycje w Nieruchomości
ul. Bartosza Głowackiego 14/5
grunty, mieszkania, inwestycje w nieruchomości, 
zmiany przeznaczenia terenów

Metrohouse Olsztyn 
(inHome Nieruchomości)
ul. 11 Listopada 13/2
Kup i sprzedaj mieszkania, domy, działki, 
zapytaj o kredyt hipoteczny

Aktywa24
ul. 11 Listopada 13/2
sprawdzone inwestycje

Dom Polski Nieruchomości 
ul. Partyzantów 1/2 lok.105
sprzedaż mieszkań, domów i działek, 
wynajem, zdjęcia, home staging, 
zdjęcia z drona

Apronieruchomości.pl
ul. 11 Listopada 7B
mieszkania, domy, home staging, kredyty

DuetBroker Nieruchomości
Kołobrzeska 13, lok. 207
przedaż, home staging, kredyty, profesjonalne 
sesje foto

PROFiN Finanse i Nieruchomości
ul. Kajki 3
rynek wtórny, kredyty, dron, wysoka jakość

Domy na Warmii i Mazurach 
Marek Szczepkowski
ul. Nowowiejskiego 9 lok. 401
specjalizacja w domach, sprzedaż mieszkań 
i gruntów, pomoc w kupnie na zlecenie, 
0% od kupującego

Good Life Estates
ul. Janowicza 3 Lok. M
Sprzedaż domów, mieszkań, działki, 
bezpieczeństwo,  Jeżeli nie wiesz za ile 
możesz sprzedać swoją nieruchomości 
zadzwoń do nas.

Biuro Nieruchomości BROKERS 
plac Konsulatu Polskiego 1 
sprzedaż i wynajem, mieszkań, 
domów, działek, lokali

NEW HOUSE BIURO NIERUCHOMOŚCI
ul. Warmińska 7/4 
Warmia-Mazury domy, siedliska, atrakcyjne 
działki, nieruchomości komercyjne

LIMENO 
ul. Grunwaldzka 35 
Salon Rynku Pierwotnego, mieszkania - domy, 
rynek wtórny

WARMIA  BROKERES
 Lidia Barasińska 
ul. Mikołaja Kopernika 28/2 
mieszkania domy działki home staging 

HOME LINK SC 
ul. Barcza 54/35 
sprzedaż mieszkań, domów rynek wtórny 
i pierwotny, działki, kredyty, doradztwo

METROHOUSE (Alicja Boguta) 
ul. Tarasa Szewczenki 7/4 
kupno sprzedaż, mieszkania domy działki
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PERFEKT Biuro Nieruchomości 
ul. Wyzwolenia 7 
kupno, sprzedaż, wynajem nieruchomości

FREEDOM Nieruchomości 
ul. Adama Mickiewicza 21/23/420
kupno, sprzedaż, wynajem nieruchomości

DOM NIERUCHOMOŚCI 
ul. Mrongowiusza 3 
Mieszkania, Domy, Lokale, Działki, Obiekty

AS Nieruchomości 
plac Konstytucji 3 Maja 3 
kupno sprzedaż, zamiana wynajem 
nieruchomości

STRZECHA Nieruchomości 
ul. Tadeusza Kościuszki 20 
kupno- sprzedaż  mieszkań, domów,
siedlisk, działek

WISDOM 
ul. Lanca 3/3 
sprzedaż mieszkań, działek inwestycji
 developerskich

DUNAJSCY Nieruchomości 
ul. Bartosza Głowackiego 13/15/lok.2a

GALERIA Nieruchomości
Hanna Tetmer – Rzepecka 
ul. Żołnierska 45 budynek Agory, 1 piętro 
Sprzedaż mieszkań domów

4 KĄTY Jarosław Iwanowski 
ul. Jagiellońska 50 lok. 3
sprzedaż i wynajem,  mieszkań, domów, lokali, 
gruntów i gospodarstw rolnych.

BRESDOM Nieruchomości 
ul. Górna 9/6  
Sprzedaż domów, mieszkań, działek i lokali 

MIEDZA NIERUCHOMOŚCI 
i GEODEZJA 
ul. Wilamowskiego 12 
Sprzedaż zakup mieszkań , domów , geodezja

BONUS Nieruchomości  
Oddział Olsztyn 
ul. Stare Miasto 29/32 lok. 5, 
Kupno, wynajem nieruchomości

NEWHOME Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowszczaków 21/ 420 
Sprzedaż domów, mieszkań, gruntów

BIURO PÓŁNOC  Nieruchomości 
ul. Jarocka 59 lok. 4 (II piętro) 
Sprzedaż, wynajem, kredyty hipoteczne

ORKANA13.pl Nieruchomości 
ul. Władysława Orkana 13  
Sprzedaż, wynajem - domy, mieszkania, 
działki

RE/MAX Capital w Warszawie 
Warszawa 
Zespół w Olsztynie: Jerzy Sztorc,
Aleksander Falkowski, Anna Kowalewska
Tomasz Pierzycki
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W grudniu tego roku Biuro 

Wzrost stóp 
procentowych 
a zakup mieszkania 
na kredyt, czyli 
rady… na decyzje 
Rady Polityki 
Pieniężnej
I stało się! IV kwartał 2021 roku 
przyniósł spodziewaną i oczekiwa-
ną podwyżkę stóp procentowych, 
która ma być jednym z narzędzi do 
walki z galopującą infl acją. Po serii 
decyzji Rady Polityki Pieniężnej, jakie 
zapadły od października do grudnia, 
stopy procentowe wzrosły z pozio-
mu 0,1 pp. do pułapu 1,75 pp., a wiele 
wskazuje na to, że z początkiem no-
wego roku przekroczą granicę 2 pp. 
Naturalną konsekwencją takiego 
stanu rzeczy, będzie w najbliższym 
czasie wzrost oprocentowania 
kredytów, co nie jest dobrą wia-
domością m.in. dla osób, które 
planują zakup „czterech kątów” 
przy wsparciu fi nansowym ze 
strony banku. Perspektywa 
wyższej raty przy spłacie 
kredytu hipotecznego nie na-
pawa optymizmem. Jednak to 
jeszcze nie wszystko, bowiem 
wzrost stóp procentowych 
wpływa także na zmniejszenie 
zdolności kredytowej. Może to 
okazać się problemem u osób, 
których wcześniej szacowana 
zdolność kredytowa balanso-
wała na granicy kwoty potrzebnej 
do nabycia wymarzonego domu, czy 
mieszkania. Rozwiązaniem z pew-
nością byłby spadek cen na rynku 

nieruchomości, ale wysokie koszty 
materiałów budowlanych – długo 
będą jeszcze skutecznie hamowały 
taką tendencję.
Na szczęście to wcale nie musi 
oznaczać końca marzeń o włas-

nym mieszkaniu/domu na kre-
dyt! Klienci biura nieruchomości 
Duet Broker mają do dyspozycji 
doświadczonego eksperta kre-
dytowego, który ma doskonałe 
rozeznanie w aktualnych ofertach 
i praktykach większości banków. 
Nieraz udowadniał już, że potrafi  
doprowadzić do pozytywnych roz-
strzygnięć – skutecznie negocjując 
warunki kredytowe w imieniu klien-
tów naszego biura. 
Kolejnym sposobem na zminima-
lizowanie niekorzystnych zmian 
w obszarze stóp procentowych 
dla nabywców nieruchomości jest 
właściwa identyfi kacja potrzeb 
mieszkaniowych. Poświęcamy 
każdemu klientowi dużo czasu, 
dzięki czemu poznajemy szcze-
gółowe motywacje, potrzeby, 
oczekiwania oraz możliwe pola do 
kompromisu. W rezultacie może-
my zaproponować alternatywne 
rozwiązania, np. ukierunkowane 
na większą funkcjonalność domu/
mieszkania, kosztem nieco mniej-
szego metrażu. Powierzchnia 
użytkowa ma bezpośredni wpływ 
na cenę nieruchomości, dlatego 
kierując się ergonomią oraz funk-
cjonalnością – często znajduje-
my dla swoich klientów oferty 
poniżej zaplanowanego na ten 
cel budżetu. To tylko niektóre 
spośród wielu sposobów, dzięki 
którym klienci biura Duet Broker 
nie muszą rezygnować z wymarzo-
nych „czterech kątów” na kredyt w 
obliczu decyzji RPP.

Angelika i Adam Cheńscy
właściciele 

 Biura Nieruchomości
 DUET BROKER

To właśnie MY
- Duet Broker. 

W czym możemy 
Ci pomóc?

Pozwól nam działać, 
a Ty korzystaj z życia!

Uczciwość, rzetelność
 i skuteczność to 

podstawowe wartości 
na których opiera się 

wizerunek Duet Broker 
Nieruchomości.

14
W

TO
RE

K 
|2

1|1
2|

20
21

| N
AS

Z 
D

O
M

 | 
RE

KL
A

M
A

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



tel. 502-701-301
792-494-100

Dom Polski J.M. Zorena
10-522 Olsztyn

ul. Partyzantów 1/2 lok. 105
e-mail: 

biuro@dom-polski.com.pl
128121otbr-a-M

Odpowiedź na to pytanie wbrew 
obiegowym przekonaniom nie jest 
trudna ani zawiła - chociaż rzeczy-
wiście bardzo często niewłaściwie 
przedstawiana przez wszystkie 
strony procesu budowlanego – od 
projektantów, deweloperów i wyko-
nawców i producentów materiałów 
budowlanych ale także i notariuszy. 
Wbrew krążącym opiniom że ŚChE 
jest „nikomu niepotrzebne i spełnia 
jedynie wymogi unijne” – jest to 
ważny dokument, który prawidło-
wo sporządzony dostarcza danych 
do konkretnej, liczbowej oceny 
prawidłowości technicznej bu-
dynku/lokalu a także kosztów jego 
utrzymania co się wprost przekłada 
na wartość materialną nabywanej/
wynajmowanej nieruchomości. 

Świadectwo charakterysty-
ki energetycznej budynku/
lokalu jest dokumentem 
urzędowym będącym w 
polskim obrocie prawnym 
od 2008 r. i dotyczy zarów-
no rynku wtórnego jak i 
pierwotnego bez względu 
na rok budowy obiektu.

Szczególnie istotne znaczenie 
mają Świadectwa dla uczest-

ników rynku pierwotnego gdzie 
możliwości zastosowania przez 
deweloperów materiałów nie 
spełniających wymogów lub 
niższej jakości jest bardzo duża. 
Np. okno spełniające wymogi 
Warunków Technicznych 2021 
kosztuje więcej jak tzw. zwykłe 
okno – różnica w cenie pozostaje 
u dewelopera a zwiększone koszty 
ogrzewania przez najbliższe kilka-
dziesiąt lat dotyczą nabywcy. 
Zdarza się także że Świadectwa 
wykonują osoby nieupoważnione. 
Prawo ich wykonania mają wy-
łącznie specjaliści zarejestrowani 
w Centralnym Rejestrze Charak-
terystyki Energetycznej Budyn-
ków : https://rejestrcheb.mrit.gov.
pl/rejestr-uprawnionych i tam też 
każde wykonane świadectwo musi 
być zgłoszone i wprowadzone.
Urzędowy Charakter Świadectwa 
oznacza dla nabywcy możliwość 
zgłaszania konkretnych bo opar-
tych na danych liczbowych rosz-
czeń w przypadku gdy stan faktycz-
ny zakupionego budynku/lokalu nie 
odpowiada wymogom „Warunków 
Technicznych jakie muszą spełniać 
budynki…”
W tej dziedzinie jest już sporo 
orzeczeń sądowych na korzyść 
nabywców.

Tak więc Świadectwo jest ważnym 
narzędziem kontroli jakości i wręcz 
wymuszania, szczególnie na dewe-
loperach, stosowania konkretnych, 
aktualnych, zgodnych z prawem bu-
dowlanym, rozwiązań technicznych 
korzystnych dla nabywców. 
Trzeba też pamiętać iż organ bu-
dowlany nie może wydać pozwole-
nia na użytkowanie jeśli nie zosta-
ną spełnione warunki określone w 
w/w „Warunkach technicznych 
jakie muszą spełniać budynki i ich 
usytuowanie czyli te same które są 
zawarte na Świadectwie.

Ostatnio ukazał się na stronach 
Rządowego CL projekt nowelizacji 
Ustawy o charakterystyce ener-
getycznej budynków, który ma 
wkrótce wejść w życie. Przewiduje 
on istotne zmiany, dla wynajmują-
cych i sprzedających min. domy i 
lokale mieszkalne. 
Zmiany te oznaczają iż świadectwa 
charakterystyki energetycznej 
będą obowiązkowe przy sprzeda-
ży i wynajmie a notariusz będzie 
zobowiązany odmówić dokonania 
czynności notarialnej w wypadku 
gdy sprzedający/wynajmujący nie 
przekaże Świadectwa Charakte-
rystyki Energetycznej lokalu lub 
budynku nabywcy albo najemcy.

W następnym odcinku „Co zawiera 
ŚChEB  i jak je odczytać ”  

Jerzy St. Sztorc
Starszy doradca 

ds. Nieruchomości
 luksusowych i komercyjnych

Specjalista auditingu
 i certyfi kacji budynków

Jerzy Sztorc 
tel. 692 055 561

Aleksander Falkowski 
tel. 505 250 542

Anna Kowalewska 
tel. 694 227  897

Tomasz Pierzycki 
tel.  608 686 768

Świadectwo Charakterystyki 
Energetycznej (ŚChE) – ważny dokument 
urzędowy czy biurokratyczny wymóg?

W naszym biurze tworzymy ro-
dzinną atmosferę, stawiamy 
bowiem na osobiste relacje z 
klientami, którzy mogą liczyć na 
nasze ogromne zaangażowanie i 
profesjonalizm w realizacji powie-
rzonych zadań. Nasi klienci prze-
konują się, że nieruchomości są 
naszą Pasją, której oddajemy się 
całym sercem, często poświęca-
jąc tyle czasu i uwagi, ile wyma-
ga indywidualna sprawa  naszych 
klientów. Przez te wszystkie lata 
wyrobiłyśmy własną markę, 
dlatego też każdy, kto zawita 
do naszego biura, ma poczucie 
bezpieczeństwa dotyczące prze-
prowadzanej transakcji.   Współ-
pracujemy jako biuro z szeregiem 
specjalistów w branżach  związa-
nych  z naszą działalnością: rze-
czoznawcami, doradcami fi nanso-
wymi, czy też ubezpieczycielami. 
Pozwala to   każdemu klientowi 
zaoferować dostosowaną pełną 
opiekę i najwyższą jakość świad-
czonych usług.

W ofercie naszego biura znajduje 
się pośrednictwo w sprzedaży 
mieszkań, domów i działek, jak 
również wynajem nieruchomości.
Nasza fi rma rodzinna, to ciągłe 
uzupełnianie się doświadczenia 
i kreatywności   matki oraz nie-
zwykłej wyobraźni dizajnerskiej   
córki. To pozwala na rozwój, 

wprowadzanie nowych tech-
nologii, np.  home staging, czyli 
przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży, wykonywanie zdjęć za 
pomocą dronów, czy też wirtualne 
wizyty. Umożliwiają one klientom 
z drugiego końca Polski i z zagra-
nicy na dokładne zapoznanie się z 
nieruchomością, zanim zdecydują 
się na przyjazd. 

Wszystkim, którzy do nas trafi a-
ją, towarzyszymy od początku 
do końca, od momentu podję-
cia decyzji o sprzedaży/kupnie/
wynajmie, aż do przekazania 
kluczy. Najbardziej cieszy nas, że 
nasi klienci ufają nam, chcą do 
nas wracać i wiedzą, że zawsze 
mogą na nas liczyć. Jeden z na-
szych klientów kiedyś stwierdził, 
że żałuje, że nie ma nic więcej na 
sprzedaż. Niech jego słowa mówią 
same za siebie.

W naszym biurze   stawiamy na 
rodzinną atmosferę, dlatego z 
każdym z klientów staramy się 
stworzyć unikalną więź. Nie za-
leży nam jedynie na służbowej 
relacji pośrednik – klient. 

Na przestrzeni lat stworzyłyśmy 
wiele relacji, które wykraczają 
poza formalne ramy i przerodzi-
ły się w przyjaźnie, które trwają 
do dziś. 

Każdego, kto zainteresowany jest 
sprzedażą, kupnem, bądź wynaj-
mem nieruchomości serdecznie 
zapraszamy do naszego biura 
Dom Polski J i M  Zorena w Olszty-
nie. Domu, który tworzymy jako 
rodzina i chcemy, abyście poczuli 
się u nas, jak we własnym domu.

Jolanta i Marlena Zorena

Dom Polski JM Zorena oddział w Olsztynie 
- to nasza rodzinna fi rma - na rynku 
nieruchomości działamy od 2007 roku. 

130521OTBR-A-K
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NASZ DOM KUCHNIE

Ponadczasowa!
Jak urządzić kuchnię, aby 

na długo pozostała piękna 
— ale jednocześnie była taka 
nasza? W czym tkwi sekret 
najlepszych aranżacji, które 
zachwycają nieprzemijają-
cym urokiem przez lata a nie 
jeden sezon? Nie znajdziemy 
w nich przepychu ani zbytniej 
dekoracyjności, wyróżniają 
się za to stylistyczną harmo-
nią i funkcjonalną prostotą. 
Są eleganckie, ale nie pozba-

wione przytulności. I da się 
je spersonalizować.

Proste rozwiązania zazwy-
czaj okazują się najlepsze. 
Moda nieustannie się zmie-
nia, dlatego zasada styli-
stycznego umiaru może być 
skuteczną receptą na za-
aranżowanie kuchni, która 
oprze się upływowi czasu i 
szybko nam się nie opatrzy. 
Jak urządzić wnętrze, które 
będzie dobrze prezentowało 
się przez lata? Sprawdzonym 

rozwiązaniem jest klasycz-
na elegancja i prosta, funk-
cjonalna forma mebli. Taka 
zabudowa nie przytłoczy 
wnętrza zbyt wyszukanym 
wzornictwem, nadmiarem 
dodatków lub kolorów i za-
chowa stylistyczną świeżość 
dłużnej niż sezonowy trend. 

Uniwersalny i ponadczaso-
wy jest styl klasyczny, dlate-
go przy wyborze zabudowy 
meblowej do kuchni lubimy 
się nim inspirować. Nie mu-

 REKLAMA 

PONADCZASOWA, 
SPERSONALIZOWANA, PIĘKNA

FUNKCJONALNY UKŁAD, POJEMNE MEBLE, PIĘKNE DEKORY, A PRZEDE WSZYSTKIM TO „COŚ”, CZEGO INNE
 KUCHNIE NIE MAJĄ. POMYSŁÓW NA WYRÓŻNIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ I NADANIE JEJ SPERSONALIZOWANEGO 

WYGLĄDU JEST WIELE. 

simy jednak sztywno trzymać 
się jego zasad, ale potraktować 
je jako bazę i harmonijnie po-
łączyć z pojawiającymi się no-
wymi rozwiązaniami wzorni-
czymi, które ożywią aranżację. 
Meble zachowają elegancki 
sznyt, ale zyskają atrakcyjny, 
nowoczesny wygląd.

— Jeżeli styl klasyczny jest 
dla nas zbyt wyrazisty, a no-
woczesny — zbyt surowy, wy-
korzystajmy zalety obu. Zy-
skamy wnętrze, które będzie 
jednocześnie eleganckie i swo-
bodne, praktyczne i przytulne 
— zachęca Sylwia Kowalska-
-Mikutel, projektantka Spółki 
Meblowej KAM. 

To idealne rozwiązanie dla 
tych, którzy sympatyzują ze 
stylem klasycznym, ale podo-
ba im się również prostota i 
funkcjonalność wnętrz urzą-
dzonych w stylu skandynaw-
skim oraz ład i stylistyczny po-
rządek charakterystyczny dla 
nowoczesnych systemów meb-
lowych.

Jak wykreować przestrzeń 
kuchenną wpisującą się w 
trendy, a jednocześnie ponad-
czasową i opierająca się sezo-
nowym modom? Wyważone 
wzornictwo, uniwersalna ko-
lorystyka oraz precyzja w do-
borze wszystkich elementów 
pozwalają urządzić piękne, 
klimatyczne i wysmakowane 
wnętrze, które na długo za-
chowa swój nieprzemijający 
urok. Istotne, aby każdy z 
wprowadzanych elementów 
dopełniał pozostałe, tworząc 
pełną harmonii i zrównowa-
żoną kompozycję. 

— Chociaż mamy do wyboru 
wiele możliwości, najchętniej 
wybieramy proste i ponadcza-
sowe rozwiązania — przyzna-
je projektantka. — Zabudowa 
meblowa bazuje na nieskom-
plikowanych bryłach, w prze-
ciwieństwie jednak do stylu 
minimalistycznego, surową 
estetkę przełamuje równo-
ważącymi akcentami, dzię-
ki którym w kuchni panuje 

prawdziwie domowy klimat, są 
przytulne i nastrojowe. Mogą 
to być dekory drewna, które 
fantastycznie ocieplają wnę-
trza, fronty z przeszkleniami 
czy ciekawe w formie uchwyty 
meblowe, dzięki którym mo-
żemy dodatkowo spersonali-
zować wystrój kuchni i nadać 
jej bardziej indywidualny cha-
rakter. 

Dla niezdecydowanych naj-
lepszym wyborem będą dekory 
drewna, ponieważ sprawdzą 
się w każdym stylu aranżacji. 
Nieustannie zachwycają pięk-
nem i pozwalają wykreować 
pełną ciepła atmosferę, nawet 
w kuchni minimalistycznej. 
Wnętrze wygląda elegancko 
i naturalnie. Dostępne w sze-
rokiej gamie odcieni i struk-
tur dobrze komponują się z 
jednokolorowymi, gładkimi 
frontami. Biel i jasne tonacje 
sprawią, że kuchnia nabierze 
subtelnego uroku i zachwyci 
delikatną świeżością. Z kolei 
ciemne, mocne barwy dodadzą 
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5 lat darmowej 
gwarancji na AGD*

partner handlowy

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

www.atomkuchnie.pl

Studio Patronackie

Olsztyn
ul. Pstrowskiego 33 
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KUCHNIE
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jej szlachetności i wyrazistości.  
W dobrze urządzonej kuch-

ni nic nie powinno być przy-
padkowe — aranżacyjny ład i 
harmonijna zabudowa meb-
lowa wywołują nie tylko wra-
żenie klarowności wnętrza, ale 
również porządku i czystości. 
Meble, które są funkcjonalne, 
będą nas cieszyć przez dłu-
gie lata. W innym przypad-
ku może się okazać, że dla 
własnego komfortu, szybciej 
niż planowaliśmy, będziemy 
musieli wymienić zabudowę 
meblową. Praktyczna kuchnia 
jest ponadczasowa.

Spersonalizowana! 
Wystarczy atrakcyjny ele-

ment czy niewielki akcent 
kolorystyczny, aby kuchnia 
nie wyglądała sztampowo i 
nabrała niepowtarzalnego 
charakteru. 

Zabudowa meblowa w 
kuchni jest odzwierciedle-
niem nie tylko trybu życia 
jej użytkowników, ale rów-
nież ich preferencji este-
tycznych. Choć są one bar-
dzo zróżnicowane, wspólnym 
mianownikiem w aranżacji 
nowoczesnych wnętrz może 
być potrzeba dodania im 
rysu indywidualności. Coraz 
bardziej cenimy sobie roz-
wiązania, które pozwalają 
zaakcentować osobowość 
gospodarzy i wykreować nie 
tylko atrakcyjny, ale i ory-
ginalny efekt. W modnej 
zabudowie kuchennej sta-
wiamy na elementy, które 
ją wyróżniają. Doceniamy 
indywidualizm, a ten można 
osiągnąć nie tylko dzięki de-
signerskim projektom meb-
li, ale efektownym zabiegom 
stylistycznym bazującym na 

ciekawym pomyśle czy wyra-
zistych detalach.   

— Wystarczy pomysło-
wy akcent kolorystyczny, 
mniej ustandaryzowany 
układ mebli czy zaskakują-
cy element dekoracyjny, aby 
kuchnia nabrała spersonali-
zowanego charakteru — pod-
powiada projektantka Spółki 
Meblowej KAM.

Choć w aranżacji wnętrz 
kuchennych nadal cenimy 
minimalizm, coraz większym 
powodzeniem cieszą się roz-
wiązania pozwalające uatrak-
cyjnić sylwetkę mebli. W ku-
chennej stylistyce większego 
znaczenia nabrała swoboda. 
Uporządkowaną bryłę mebli 
zastępują asymetrycznie roz-
mieszczone moduły szafek, w 
które nieregularnie wkompo-
nowane są otwarte półki. 

— W miejsce monolitu czy 
dwóch rzędów identycznych 
szafek możemy wprowadzić 
asymetryczny układ, dzięki 
czemu zyskamy niepowta-
rzalną kompozycję mebli. 
Taki zabieg pozwoli podkre-
ślić indywidualny styl, a przy 
okazji doskonale dynamizuje 
przestrzeń — zachęca projek-
tantka. — Nawet pojedyn-
cza otwarta półka, ciekawie 
wkomponowana w zabudowę 
meblową, pozwoli przełamać 
uniwersalny schemat.  

Piękna!
Styliści podpowiadają, że w 

kuchni odpowiadającej mod-

nym trendom nie wszystko 
musi być zaprojektowane 
„od linijki”, idealnie na tej sa-
mej płaszczyźnie. Atrakcyjny 
efekt osiągniemy poprzez za-
stosowanie różnej wysokości 
modułów szafek i swobodnie 
rozmieszczone otwarte pół-
ki, ale także decydując się na 
różną wysokość blatów. Ten 
zabieg jest polecany szcze-
gólnie w przypadku wyspy 
czy półwyspu kuchennego 
połączonych na przykład z 
blatem stołu. 

Prostym, ale skutecznym 
trikiem aranżacyjnym, który 
pozwala ożywić monochro-
matyczną przestrzeń, jest 
oczywiście kolor. Możemy 

wprowadzić go na frontach 
mebli, w postaci ozdobnych 
dodatków, a jeszcze lepiej 
jeżeli połączymy go z innym 
modnym obecnie trendem — 
otwartymi półkami. 

Ułatwione zadanie nadania 
wnętrzu oryginalnego wyglą-
du mają posiadacze wyspy 
kuchennej. To mocny akcent 
każdej aranżacji, a dodatkowo 
duże pole do inspirujących 
metamorfoz. Nie musi to 
być od razu masywna bryła o 
skomplikowanej formie. Wy-
starczy zadbać o atrakcyjną 
oprawę albo połączyć wyspę 
z wygodnym siedziskiem. Tak 
zaaranżowany mebel będzie 
interesująco się prezentował 

i zyska dodatkową praktyczną 
funkcję.  

Wyjątkowo urokliwym 
sposobem na podkreślenie 
indywidualnego charakteru 
wnętrza są meble stylizowa-
ne. Trudno bowiem o bar-
dziej wyrazistą manifestację 
własnego stylu niż kuchnia w 
klimacie retro z postarzanymi 
frontami, sielskimi bibelota-
mi i atmosferą wzorowaną na 
wiejskiej chacie. Nostalgicz-
ne stylizacje są niezwykle 
„widowiskowe”, a przy tym 
sprawiają wrażenie bardziej 
przytulnych od wnętrza za-
aranżowanych w nowoczes-
nym, minimalistycznym stylu.

Oprac. mmb

PORADA: 
Okapy z fi ltrem czy bez?
— Każdy okap kuchenny może działać jako pochłaniacz zapachów 
lub wyciąg — mówi Andrzej Tomasiak z olsztyńskiego studia mebli 
kuchennych. — Jeżeli pozwalają na to warunki budowlane, warto 
podłączyć okap do otworu wentylacyjnego. Warunki budowlane 
to przede wszystkim dwa otwory wentylacyjne w kuchni, w tym 
jeden przeznaczony do podłączenia wentylacji mechanicznej. W 
nowym budownictwie, gdzie jest tylko instalacja elektryczna — 
to standard. W starym budownictwie wielorodzinnym gdzie płyta 
grzewcza jest gazowa, przepisy zabraniają podłączać wyciąg z silni-
kiem elektrycznym do otworu wentylacyjnego. W takim przypadku 
pozostaje nam zainstalować dodatkowe fi ltry węglowe w okapie. 
Filtry węglowe mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku, 
zawsze musimy pamiętać, że dokonujemy zakupu zgodnego z za-
leceniami producenta okapu. Filtry węglowe regenerujemy lub 
wymieniamy co 4-6 miesięcy. Każdy okap posiada fi ltry metalowe. 
Zbierają one tłuszcz i grubsze zanieczyszczenia. 
Pamiętajmy jednak, że ten fi ltr również wymaga czyszczenia! Mo-
żemy myć go w zmywarce, na przykład podczas programu czysz-
czenia zmywarki. Im częściej tym lepiej. W praktyce powinniśmy 
to robić co 1-3 miesiące.
Podłączenie pochłaniacza do otworu wentylacyjnego powinno 
być wykonane kształtkami okrągłymi o przekroju 150 mm, z jak 
najmniejszą liczbą załamań. Jeżeli nie podłączamy okapu do wen-
tylacji i chcemy zaoszczędzić na fi ltrach, warto wyprowadzić z 
okapu rurę w kierunku otworu wentylacyjnego. Prawidłowa praca 
wentylacji w dużej mierze zależy od szczelności naszego mieszka-
nia. Szczególnie przed świętami warto chociażby na czas przygo-
towywania potraw rozszczelnić okna. Pamiętajmy, żeby wyłączać 
okap ok. 20 minut po zakończeniu gotowania.
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NASZ DOM

1     IPPON BARCZA SP. Z O.O.
 ul. Barcza 50, Olsztyn
 budynek LUNA, mieszkania 
 29,82 – 120,71 mkw.
 już wkrótce ostatni, IV etap inwestycji.

2 ANGO DEVELOPMENT 
 W OLSZTYNIE 
 Nowy Bartąg
 mieszkania od 28 do 76 mkw.

3 ROMBUD WPB SP. Z O.O.
  prognozowana inwestycja 
 Kościuszki/Kętrzyńskiego.

4   GRUPA DEVELOPERSKA 
MAK-DOM HOLDING SA

 a  Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
  mieszkania od 36 do 68 mkw.
  Etap II inwestycji, mieszkania 
  od 36 do 69 mkw.
 5   NOWE ZATORZE 

INWESTYCJE SP. Z O.O. 
  Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej

(vis a vis Agapitu) 
 mieszkania od 37,8 do 65,5 mkw.

6  IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIOR-
STWO BUDOWLANE IPB 
SP.  Z O.O. 

 a  Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka 
       mieszkania od 58 do 73 mkw.
 b   Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/

 Ofi cerska (teren po OSW) 
       mieszkania od 57 do 66 mkw.
 c   Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka 

mieszkania od 62 do 87 mkw.
 d  Inwestycja HARMONIA ul. Bydgoska 

mieszkania od 41 do 67 mkw.

7  AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEJ 
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW 
CECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

 LEŚNA OAZA
 ul. Marii Zientary-Malewskiej 59, 61
 mieszkania od 57,28 do 71,82 mkw.

8  PBO EKOBUD SP. Z O.O.
 a   Osiedle Sady, ul. Nowaka

mieszkania od  54 do 70,88 mkw.
 b  Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna

mieszkania od  40 do 70 mkw.
 c  Budynek mieszkalny wielorodzinny  

z podziemnym garażem, ul. Kasprzaka 
mieszkania od 40 do 80 mkw.

9    PRZEDSIĘBIORSTWO 
BUDOWLANE  MAS-BUD 

 SPÓŁKA JAWNA
 a  Horyzont Jaroty, B1 mieszkania 

od 31 do 85 mkw.; B2 mieszkania 
od 59 do 63 mkw.

 b  GRAND HOUSE ul. Niepodległości 
gotowe do odbioru mieszkania 
od 81 do 100 mkw.
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MAPA OLSZTYŃSKICH 
INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH
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19NASZ DOM

10 ARBET
 a    Osiedle Leśna III etap,  ul. Leśna – budynek 

IIIA i IIIB, mieszkania od 43 mkw. do 92 mkw. 
+ ogródki, balkony, tarasy, komórki loka-
torskie + miejsca w hali garażowej.

 b  Osiedle Bartąg. ul. Zachodnia – budynek  
B17, ostatnie mieszkania na osiedlu 
Bartąg, pow. od 27 mkw. do 68 mkw. + 
balkony, komórki lokatorskie + garaże + 
miejsca postojowe. 

 c  Osiedle Sterowców, ul. płk. Franciszka 
Hynka, mieszkania – budynek  S12, ostat-
nie mieszkania od 35 mkw. do 47 mkw. + 
balkony, komórki lokatorskie + garaże + 
miejsca postojowe.

 d  Osiedle LUDOVA, ul. Ludowa w Biskupcu 
– nowe osiedle,  budynek BS1, ostatnie 
mieszkania od 39 mkw. do 47 mkw. + 
ogródki, balkony, duże komórki lokator-
skie + miejsca postojowe.

  
 11 NOVDOM
 a Osiedle Morena 2, ul. Morenowa w Bartągu
       etap A mieszkania od 33 mkw. do 71 mkw.
  etap B mieszkanie 68 mkw.
 12  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
 13  WARMIA INVESTMENT SP. Z O.O.
   CENTAURUS mieszkania i apartamenty
  Śródmieście, al. marsz. Józefa Piłsud-

skiego 36.

14 PIECZEWO SP. Z O.O.
 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.

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

(za szkołą LO5), mieszkania 
od 29 mkw. do 104 mkw.

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

16     PM DEVELOPMENT
 a Gruszowe Sady, ul. Nowaka,  II etap, 
  mieszkania  68 mkw. i 87 mkw. 
 b Osiedle Ostoja, ul. Jarocka 21
   mieszkania od 34,49 mkw. do 65,12 mkw. 

(z możliwością łączenia).
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NASZ DOM STATYSTYKI

Mieszkania oddane 
do użytkowania

Mieszkania rozpoczęte Pozwolenia wydane na budowę 
mieszkań i zgłoszenia dokonane 
z projektem budowlanym
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Piwowarski Inwestycje w Nieruchomości to firma, która z sukcesami działa na warmińskim rynku obrotu nie-
ruchomościami. Nasz zespół praktykę zawodową zdobywa od 2009 roku. Zajmujemy się usługami doradczymi, 
wynajmem oraz transakcjami kupna/sprzedaży wszystkich rodzajów nieruchomości, także tych, które mają zawiły 
stan prawny lub są zadłużone.

Mamy wieloletnie doświadczenie w obrocie nieruchomościami. Jesteśmy w pełni profesjonalnym zespołem, który 
w zaangażowany sposób analizuje rynek nieruchomości i bada potrzeby naszych przyszłych klientów. Nasi doradcy 
to wykwalifikowani agenci, posiadający specjalistyczne wykształcenie dzięki ukończeniu studiów na kierunkach 
zarządzanie oraz obrót nieruchomościami. Mamy na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Pośredniczyliśmy w wie-
lu transakcjach w całej Polsce. Pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z zakupem nieruchomości, 
pomagamy w otrzymaniu kredytu. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości, jakie mogą się pojawić przed dokonaniem 
wyboru i kupnem nieruchomości.

Dla każdego klienta mamy tyle czasu, ile potrzeba na nawiązanie z nim współpracy. Dzięki nam możesz być pewny 
tego, że Twoja transakcja przebiegnie sprawnie i profesjonalnie. Nie ma dla nas tematów zbyt trudnych w zakre-
sie obrotu nieruchomościami. Nasz zespół jest w stanie podołać każdemu zadaniu. Jeszcze dziś podejmij z nami 
współpracę.

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ – POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

-

 

Bartosz Piwowarski, właściciel firmy

Piwowarski Inwestycje 
w Nieruchomości

Zespół 
profesjonalistów, 

który podoła 
każdemu zadaniu!
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Towarzyszymy klientom w zmianie

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


