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D
ane NBP mówią 
wyraźnie: wzrost 
cen mieszkań na 
rynku wtórnym 
wyraźnie hamu-

je. W III kwartale 2022 r. 
dynamika cen w najwięk-
szych polskich miastach 
była już niemal o połowę 
niższa niż kwartał wcześ-
niej. O ile infl acja utrzymy-
wała się na poziomie po-
nad 15 proc. — o tyle ceny 
mieszkań wzrosły „jedynie” 
o 8 proc. Ale — wprawdzie 
III kwartał 2022 r. był na 
rynku nieruchomości nie-
zwykle trudny, to już gru-
dzień okazał się drugim 
po styczniu najlepszym 
sprzedażowo miesiącem 
w całym roku 2022.

Jednak przewidywania 
deweloperów i pośredni-
ków nieruchomości na rok 
2023 raczej uspokajają: to 
będzie rok stabilnych cen 
mieszkań, ale też ich słabej 
sprzedaży. Dodatkowo — 
choć na rynku pierwotnym 
podaż zmaleje, to na rynku 
wtórnym można liczyć na 
wzrost podaży, czyli wybór 
lokali zwiększy się. Wszy-
scy jednak zgodnie przy-
znają, że teraz pałeczka 
leży po stronie państwa 
i banków: to od spadku 
stóp procentowych i nieco 
bardziej liberalnej polityki 
kredytowej w bankach za-
leży, czy w prędkim czasie 
nastąpi na rynku nieru-
chomości jakakolwiek po-
prawa sytuacji. A czasem 
warto być także realistą: 
świadomość sprzedają-
cych o końcu hossy na 
rynku wtórnym i ich nieco 
niższe oczekiwania fi nan-
sowe — też na rynek mogą 
wpłynąć pozytywnie.

Lepszy wtórny rynek
W tej sytuacji ekono-

micznej nic dziwnego, że 
większość deweloperów 
planuje w 2023 r. ograni-
czanie nowych inwestycji 
— w niektórych sytuacjach 

nawet o ponad połowę. Je-
śli zatem zanosi się na to, że 
w najbliższych miesiącach 
podaż na rynku pierwot-
nym znacząco spadnie — 
na ożywienie mogą liczyć 
sprzedawcy nieruchomości 
z rynku wtórnego. Jak prze-
widują pośrednicy, więk-
szym zainteresowaniem 
mogą cieszyć się w 2023 r. 
kawalerki, większe miesz-
kania (powyżej 60 m kw.), 
także domy jednorodzinne, 
a nawet działki.

Już dziś biura nierucho-
mości sygnalizują, że w nie-
których miastach, zwłasz-
cza tych mniejszych, podaż 
lokali na rynku wtórnym 
może znacznie przewyż-
szyć popyt. Co to oznacza? 
Właściciele nieruchomości 
z pewnością muszą liczyć 
się z wydłużeniem czasu 
sprzedaży. Gorzej będzie 
też z samodzielną sprze-
dażą, bez pośrednika. Ale 
lepiej będą mieli kupujący: 
to dla nich nadchodzi czas 
spokojnego szukania i wy-
bierania ja wśród przysło-
wiowych ulęgałek. To może 
być także czas prawdziwych 
okazji na rynku wtórnym, 
ale też znacznie odważniej-
szego negocjowania ceny.

Infl acja gorsza 
od pandemii
Generalnie rzecz ujmując 

— po ośmiu latach histo-
rycznej prosperity rok 2022 
w historii rynku nierucho-
mości zapisał się jako okres 
gwałtownego przesilenia 
koniunktury. O prawie 70 
proc. spadł popyt na kredy-
ty mieszkaniowe oraz pod-
pisano o ok. 40 proc. mniej 
umów z deweloperami na 
lokale w relacji rok do roku.

— Obecna sytuacja na 
rynku nieruchomości jest 
bezprecedensowa — uważa 
Jolanta Zorena, pośrednik 
w obrocie nieruchomościa-
mi w Domu Polskim Nie-
ruchomości. — Działam 
na rynku nieruchomości 

od 2007 r. i jeszcze nie pa-
miętam tak trudnych cza-
sów. Nie odkryję Ameryki, 
jeżeli powiem, że podwyżki 
stóp procentowych i znacz-
ne zaostrzenia w dziedzinie 
przyznawania kredytów 
hipotecznych ograniczy-
ły w ogromnym stopniu 
zdolność kredytową klien-
tów, a tym samym zaku-
py nieruchomości. Rynek 
wręcz zamarł, a w związku 
z tym sytuacja biur nieru-
chomości dość mocno się 
skomplikowała. Na rynku 
nie tylko jest mniej ku-
pujących, ale — co jest 
logicznym następstwem 
— wyraźnie spadła liczba 
sprzedających. Właściciele 
nieruchomości wstrzymują 
się ze sprzedażą, „zawiesza-
ją” ją, bądź decydują się na 
wynajem mieszkań, któ-
ry w obecnym czasie stał 
się bardziej opłacalny niż 
kiedykolwiek. Nie bez zna-
czenia dla takiego stanu 
rzeczy pozostaje fakt na-
pływu uchodźców z Ukrai-
ny, jak również ucieczka ze 
swego kraju Białorusinów. 
Biura nieruchomości utrzy-
mują się z pośrednictwa w 
zakresie sprzedaży oraz 
wynajmu nieruchomości. 
Natomiast gdy ten proces 
się zatrzymuje, łatwo sobie 
odpowiedzieć na pytanie — 
co się wtedy dzieje.

Jakie prognozy?
— A któż to wie? Zawsze 

potrafiłam dosyć trafnie 
przewidywać, ale dzisiaj 
nie jestem pewna niczego. 
Rynek nieruchomości jest 
bardzo wrażliwy na czyn-
niki zewnętrzne — tak było 
z pandemią, tak dziś jest z 
infl acją, wojną, uchodźca-
mi. Wiem jedno: jeżeli ktoś 
chce przetrwać na rynku, 
nie może się poddawać, 
ponieważ summa summa-
rum, to kryzys wymaga od 
nas zmian i podejmowania 
wyzwań. Pozwala znaleźć, 
czasem nawet obudzić na-

DOBRY CZAS 
DLA NAJEMCÓW LOKALI

JAK PRZEWIDUJĄ ANALITYCY, W 2023 ROKU CENY 
MIESZKAŃ NA WTÓRNYM RYNKU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ 
SZŁY W DÓŁ. ALE DO TEGO CZEKA NAS WCIĄŻ REKORDOWO 
DROGI NAJEM. CZY WYSOKA INFLACJA WPŁYWA NA ZAKUP 
NIERUCHOMOŚCI JAKO LOKATĘ KAPITAŁU? I JAKA JEST 
W TEJ SYTUACJI KONDYCJA BIUR NIERUCHOMOŚCI?

sze uśpione zasoby. Być 
może ten kryzys to szansa 
na sukces. I tego się będę 
trzymała! — deklaruje Jo-
lanta Zorena z fi rmy Dom 
Polski Nieruchomości.

Pamiętajmy też, że ry-
nek nieruchomości wciąż 
czeka dziś na ożywienie w 
kredytach hipotecznych. 
Pośrednicy nieruchomo-
ści liczą, że impulsem do 
tego może stać się program 
Bezpieczny Kredyt 2 proc. 
— choć przewidują też, że 
ten sam program może 
jednocześnie spowodować 
kolejne zamieszanie staty-
styczne. Wszystko przez 

to, że osoby uprawnione 
do skorzystania wstrzy-
mają się z zakupami do 
czasu wejścia programu 
w życie, a to oznacza, że II 
kwartał 2023 r. może znów 
być słaby, za to w trzecim 
ten skumulowany popyt 
wyjrzy na świat. Gdyby do 
tego czasu Komisja Nadzo-
ru Finansowego zdecydo-
wała się na poluzowanie 
bufora z rekomendacji, a 
infl acja zaczęła spadać — 
to owa kumulacja popytu 
niechybnie doprowadzi do 
wzrostu cen.

Dodatkowo wpłynąć na 
ceny nieruchomości i na 

cały rynek może też za-
powiedziana niedawno 
przez premiera Matusza 
Morawieckiego możliwość 
wprowadzenia opłaty PCC 
— czyli podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych, 
który dotknąć ma inwe-
storów kupujących po 100 
i więcej mieszkań jedno-
cześnie. Zdaniem rządu 
takie transakcje powodują, 
że popyt utrzymuje się na 
takim samym poziomie, ale 
zmniejsza się podaż, ponie-
waż inwestorzy utrzymują 
te mieszkania w puli do 
sprzedaży za jakiś czas.

Magdalena Maria Bukowiecka

Jolana Zorena - Dom Polski Nieruchomości

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



STYCZEŃ 2023
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

3NASZ DOMPARTNER WYDANIA

P
r z e d w o j e n n a , 
zabytkowa ka-
mienica w  stylu 
eklektycznym zo-
stała wybudowana 

w pod koniec XIX wieku. 
Od 1920 roku przez sie-
dem lat mieścił się tu pol-
ski konsulat a w 1945 roku 
otworzono tutaj słynną 
restaurację Smakosz. Nie-
mal w samym środku PRL, 
czyli w latach 70. lokal zo-
stał przechrzczony na „Pod 
Samowarem” i stał się jed-
nym ze stałych miejsc bie-
siad mieszkańców Olsztyna. 
Kamienica została odbu-
dowana w 2010 roku a już 
rok później został otwarty 
jeden z najbardziej eksklu-
zywnych hoteli w Olsztynie 
- Hotel Dyplomat, nad któ-
rym dumnie umieszczono 
cztery gwiazdki. Budynek 

NOWY POMYSŁ 
NA HOTEL DYPLOMAT

HOTEL DYPLOMAT TO BEZ WĄTPIENIA JEDNO Z TYCH MIEJSC, KTÓRE ZAPADŁO W PAMIĘCI WIELU POKOLENIOM. STARSI 
MIESZKAŃCY STOLICY WARMII PAMIĘTAJĄ KAMIENICĘ PRZEZ PRYZMAT KULTOWEJ RESTAURACJI, DLA MŁODSZYCH 

NATOMIAST TO WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ STYLEM WSPANIAŁY BUDYNEK, W KTÓRYM PRZEZ LATA BYŁ JEDEN Z NAJBARDZIEJ 
PRESTIŻOWYCH HOTELI W OLSZTYNIE. TERAZ JEDNAK OBIEKT, GŁĘBOKO ZAKORZENIONY W ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW 

OLSZTYNA, PRZECHODZI GRUNTOWNE ZMIANY. 

TEL. 572-378-374

przy ul. Dąbrowszczaków 
28 gościł wiele osób z duże-
go biznesu, świata kultury 
czy sportu. 

Wszystko w przyrodzie się 
jednak zmienia, a Dyplomat 
po 12 latach zakończył swo-
ją działalność. Nowy właś-
ciciel postanowił powierzyć 
sprzedaż i  najem lokali 
w Dyplomacie olsztyńskie-
mu biuru nieruchomości 
New House.

Ogromna inwestycja 
w trudnych czasach
- Nowy Rok zaczynamy 

z  przytupem. – zapew-
nia z  entuzjazmem szef 
New House, Łukasz Wró-
bel. - Mamy prawdziwą 
przyjemność z  pośredni-
ctwa w sprzedaży i najmie 
wnętrz znajdujących się 

w byłym Hotelu Dyplomat. 
Kamienica przy Dąbrow-
szczaków 28 to prawdziwa 
architektoniczna perła, 
z długą historią, bliska wie-
lu mieszkańcom Olsztyna. 
Poczuliśmy to zwłaszcza, 
gdy w mediach pojawiła się 
informacja o tym, że właści-
ciele zamykają Hotel Dyplo-
mat. Ludzie interesowali się 
dalszym losem tego miejsca.

I  dodaje: — Rok 2022 
w  powszechnym odbiorze 
był trudnym rokiem. Jed-
nak my nie mamy ani za-
miaru, ani czasu skupiać 
się na przeszkodach. Pod-
sumowując rok w naszym 
biurze, nie uznajemy go 
za kiepski czy stracony. 
Przeciwnie – zrealizowa-
liśmy w nim wiele cennych 
transakcji. Dodatkowo za-
kończyliśmy go nową od-
słoną naszej strony inter-
netowej. Oprócz zmiany 
wyglądu jest teraz jeszcze 
bardziej przyjazna i pełna 
nowoczesnych rozwiązań, 
np. możliwością wyszuki-
wania nieruchomości na 
mapie czy wystawiana 
na niej opinii bezpośred-
nio wybranym agentom 
— tłumaczy Wróbel. – 
Natomiast pozyskanie 
do oferty Dyplomata to 
dla nas nowe, wspaniałe 
wyzwanie. Mogę z  dumą 
stwierdzić, że cały ze-
spół, czyli m.in. Marle-
na Gwiazda, Aleksandra 
Kicka czy Mikołaj Matej-
ko, entuzjastycznie pod-
chodzi do pracy przy tym 
wyjątkowym obiekcie. 

Urokliwa kamienica zo-
stała podzielona na lokale 

apartamentowe oraz usłu-
gowo-biurowe, których 
sprzedażą zajęło się właśnie 
biuro nieruchomości New 
House. Znalazło dla Dyplo-
mata nowe przeznaczenie, 
jednak z zachowaniem po-
nad stuletniej tradycji 

Nowoczesność z tradycją
— W przyszłości kamieni-

ca zachowa swój standard. 
Inwestorzy, którzy kupili 
już większą część lokali, 
będą wynajmować je lub 
sami korzystać z pokoi. To 
rentowne rozwiązanie, bo 
ich właściciele nie muszą 
troszczyć się o koszty funk-
cjonowania restauracji, 
baru, sal konferencyjnych 
czy gabinetów SPA. Mamy 
też zainteresowane kancela-
rie prawne, które doceniają 
lokalizację w  Śródmieściu 
– blisko sądów czy urzędów 
— zauważa Łukasz Wró-
bel — Obecnie pracujemy 
nad znalezieniem chętnych 
do przejęcia restauracyj-
nej części obiektu, a  także 
praktycznie gotowego baru 
z  zapleczem i  wyposaże-
niem. Liczymy na kogoś ze 
śmielszą wizją prowadzenia 
gastronomii w Śródmieściu. 
W  ocenie naszej i  naszych 

klientów – brakuje tu loka-
lu z dobrymi śniadaniami, 
miejsca na zjedzenie bizne-
sowego obiadu czy rodzin-
nej kolacji.

Obecnie biuro nierucho-
mości New House prowa-
dzi sprzedaż zarówno lo-
kali apartamentowych jak 
i usługowo-biurowych i ga-
stronomiczno-restauracyj-
nych. Pomieszczenia mają 
od kilkudziesięciu do na-
wet kilkuset metrów kwa-
dratowych i mogą spełniać 
przeróżne role. Wszystkie 
szczegóły ofert znajdują 
się na stronie internetowej 
biura nieruchomości New 
House: newhouse.co.

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



Odpady komunalne 

4523otbr-a-M

tel. 89 538 08 06 
ul. Staromiejska 13/6  
10-017 Olsztyn 

e-mail: liberty@remax-polska.pl
www.remax-polska.pl/liberty
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Klientów, którzy trafiają do Domu Pol-
skiego od lat, spotykamy w rozmaitych 
momentach życia. Jedni są młodymi 
studentami, którzy podejmując naukę 
na uczelni, szukają swojego pierwsze-
go lokum poza domem rodzinnym. 
Inni, świeżo upieczeni małżonkowie, 
pragną rozpocząć nowe życie we wła-
snych czterech kątach. Jeszcze inni 
z  powodu rozmaitych okoliczności: 
ekonomicznych, życiowych, czy, jak 
udowodnił nam to ubiegły rok, przez 
dramat wojny zmuszeni są do migra-
cji i  rozpoczynania życia niejako od 
zera. Są także ludzie, którzy u  schył-
ku życia decydują się znaleźć jeszcze 
jedno swoje miejsce. To tylko przykła-
dy ludzi, z  którymi jako pośredniczki 
spotykamy się, którym towarzyszymy  
w tak ważnych chwilach ich życia. 
Wierzymy, że nazwa naszego biura do-
brze oddaje jego charakter. Dom Polski. 
Przez tę nazwę rozumiemy nie tylko 
obiekt marzeń kupujących i  sprzeda-
jących, ale przede wszystkim prze-
strzeń, którą chcemy dla nich stworzyć 
w  naszym biurze: ciepłą, bezpieczną, 
zaufaną, gdzie będą mogli poczuć się 
sobą, podczas gdy my zajmiemy się 
wszelkimi formalnościami tak, by 
jak najbardziej ułatwić im kupno/
sprzedaż nieruchomości. 
Służy temu pełny zakres ofe-
rowanych przez nasze biuro 
usług, począwszy od przy-
gotowania ofert sprzedaży, 
poprzez aspekty formalne  
w  rozmaitych urzędach aż po 

szczęśliwą dla każdego naszego klien-
ta chwilę transakcji. Wszystko to przy 
zachowaniu najwyższych standardów 
i  z  wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, tak aby trafiający do Domu 
Polskiego wiedzieli, iż są w dobrych rę-
kach.
Minione lata doświadczyły nas ogrom-
nie. I  nie chodzi tu o  branżę nierucho-
mości, choć może lepiej powiedzieć: nie 
tylko. Począwszy od wybuchu pande-
mii, która całą naszą codzienność wy-
wróciła do góry nogami, poprzez ubie-
głoroczny dramat wojny w  sąsiedniej 
Ukrainie, doświadczyliśmy wielu niepo-
kojów i trosk. Dlatego naszym klientom 
chcemy zaoferować to, z  czego nasze 
biuro jest najbardziej znane: relację, 
w  której my zadbamy o  Wasz komfort  
i bezpieczeństwo. 

W NASZYM BIU-
RZE WYCHODZIMY 
Z ZAŁOŻENIA, ŻE 
PODSTAWĄ FUNK-
CJONOWANIA 
W TEJ BRANŻY JEST 
TOWARZYSZENIE 
KLIENTOM. PRACA 
POŚREDNIKA TO NIE 
TYLKO SKOJARZENIE 
DWÓCH PODMIOTÓW: 
SPRZEDAJĄCEGO 
I NABYWAJĄCEGO. TO 
TAKŻE, A WŁAŚCIWIE 
PRZEDE WSZYSTKIM 
WSPIERANIE LUDZI, 
KTÓRZY NAM ZAUFA-
LI. WIELU MYŚLI, ŻE 
PROFESJA POŚRED-
NIKA TO JEDYNIE 
ZAŁATWIANIE DOKU-
MENTÓW, UMAWIA-
NIE NOTARIUSZA CZY 
NEGOCJACJE CEN. 
NASZE DOŚWIADCZE-
NIE JEST ZGOŁA
INNE.

POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY/ZAKUPIE 
NIERUCHOMOŚCI JEST WIELKĄ SZTUKĄ

Jolanta i Marlena 
Zorena

4423otbr-a-M

5523otbr-a-M

 Podejdziemy do Ciebie indywidualnie i 

Szukasz nierucho-

Poszukujesz swojego 
nowego domu
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95722otbr-A-G

BRAMY

DRZWI

AUTOMATYKA

OGRODZENIA

SZLABANY

STATYSTYKI 

CZY GRUNTY 
(TAKŻE NA MAZURACH) 

NADAL SĄ ATRAKCYJNĄ 
LOKATĄ PIENIĘDZY?

W DOBIE GALOPUJĄCEJ INFLACJI CORAZ WIĘCEJ POLAKÓW CHCE ZAINWESTOWAĆ ODŁOŻONE ŚRODKI FINANSOWE, 
ABY JE ZABEZPIECZYĆ. JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ OPŁACALNYCH FORM ULOKOWANIA PIENIĘDZY SĄ NIERUCHOMOŚCI, 

NP. W FORMIE GRUNTÓW, NA KTÓRYCH MOŻNA WYBUDOWAĆ DOMKI DLA SIEBIE LUB W CELACH TURYSTYCZNYCH. 
NAJLEPIEJ, ABY BYŁY ONE POŁOŻONE BLISKO NATURY, PRZYKŁADOWO W OKOLICY JEZIOR. CZY TA FORMA LOKATY 

FAKTYCZNIE WCIĄŻ JEST BARDZO ATRAKCYJNA?

W 
obawie przed 
wciąż rosnącą 
inflacją, wielu 
Polaków zasta-
nawia się nad 

zainwestowaniem pie-
niędzy w nieruchomości. 
Jedni wybierają mieszka-

nia, inni zaś decydują się 
na ulokowanie funduszy w 
gruntach. Szczególnie du-
żym zainteresowaniem od 
kilku lat cieszą się tereny, 
które położone są blisko 
natury, jezior i lasów, np. 
okolice Warmii i Mazur.

Czy opłaca się inwesto-
wać w działkę, np. na 
Mazurach?

Rynek inwestycji, a szcze-
gólnie działek z dostępem 
do jeziora, charakteryzuje 
się niską podażą, za to du-
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żym popytem. Jest to obec-
nie bardzo istotna kwestia, 
nie tylko w przypadku 
chęci ulokowania pienię-
dzy w nieruchomości na 
Mazurach, ale w całej Pol-
sce. Wyraźnie zauważalna 
jest duża potrzeba zabez-
pieczenia swoich wolnych 
środków, m.in. z powodu 
galopującej infl acji. Stąd 
też opłaca się inwestować 
w działki.

W 2022 roku zmieniły się 
trochę tendencje zakupowe 
w postaci zwiększonej licz-
by osób o większych moż-
liwościach finansowych. 
Ci, którzy posiadają kwoty 
do zainwestowania, które 
wynoszą powyżej 1 mln zł, 
szybciej decydują się na 
zakup nieruchomości. W 
przypadku Warmii i Mazur 
są to grunty z dostępem do 
linii brzegowej jeziora. 

- Tacy inwestorzy wiedzą 
więc, że osób o większych 
możliwościach finanso-
wych jest coraz więcej na 
rynku i tym samym zwięk-
sza się popyt, przy coraz 
niższej podaży. Natomiast 
gruntów z dostępem do 
jeziora jest coraz mniej, 
ponieważ nie da się ich 
doprodukować. Tu trzeba 
znacznie szybciej podej-
mować decyzję, bo znale-
zienie działki nad jeziorem 
na Mazurach, na której 

można się wybudować, to 
niezwykle trudne zadanie - 
mówi Kamil Berger, autor 
portalu www.GruntToMa-
zury.pl, pomagający rów-
nież w znalezieniu działki 
z dostępem do jeziora na 
Warmii i Mazurach.

Jak się przygotować do 
zakupu gruntu?

Najważniejszymi kwe-
stiami są: rodzaj nierucho-
mości, docelowe przezna-
czenie gruntu (czy jest to 
inwestycja dla sprzedaży, 
podziału działki czy budo-
wa ośrodka turystycznego), 
możliwości fi nansowe oraz 
częstotliwość korzystania 
z danej nieruchomości. 
Określenie takich wymo-
gów pozwoli ułatwić po-
szukiwania odpowiednie-
go gruntu.

Należy jednak pamiętać, 
że to, czego oczekujemy, 
czasami może się mijać 
możliwościami, jakie daje 
nam prawo - szczególnie 
jeśli chodzi o grunty na 
Mazurach. Ze względów 
podażowych, o których 
mowa była już wcześniej, 
nie jest łatwo znaleźć 
działkę, która ma dostęp 
do linii brzegowej jeziora, 
a do tego możliwe jest jej 
zabudowanie. Często prze-
pisy utrudnią realizację in-
westycji na takim gruncie, 

ponieważ wiele terenów 
Warmii i Mazur objęte jest 
ochroną. Dlatego chcąc 
zakupić działkę, zarówno 
osoby prywatne, jak i in-
westorzy, którzy pragną na 
niej wybudować nierucho-
mości turystyczne, powinni 
zwrócić na to uwagę.

Inwestycja w kompleks 
turystyczny - czy warto?

Aktualnie trwają przy-
gotowania do próby po-
łączenia jezior Niegocin 
i Śniardwy, co poszerzy 
możliwości korzystania z 
akwenów na szlaku Wiel-
kich Jezior Mazurskich 
o kilka kolejnych jezior. 
Rozwój ten spowoduje, że 
zostaną włączone do moż-
liwości zabudowy grunty, 
których do tej pory nie 
było. 

- Z tego powodu najbliż-
sze dwa lata są idealnym 
momentem na ulokowanie 
pieniędzy pod inwestycję w 
hotelarstwo na tych tere-
nach. Za kolejne trzy lata 
znów podaż się zmniejszy 
przez zwiększoną zabudo-
wę i brakiem dostępności 
wolnych terenów przy je-
ziorze. Warto więc mieć to 
na uwadze, chcąc postawić 
kompleks turystyczny na 
Warmii i Mazurach, który 
w kolejnych latach będzie 
na siebie zarabiał - mówi 
Rafał Nowakowski, prezes 

CubeEco Sp. z o.o., właści-
ciel obiektu Balance Park.

Hotelarstwo slow life, bli-
skie naturze i małe, ekolo-
giczne domki są obecnie 
bardzo pożądane przez 
Polaków do wypoczynku. 
Inwestując w nierucho-
mości turystyczne, warto 
więc mieć na uwadze ich 
potrzeby. Należą do nich 
m.in. chęć wypoczynku w 
spokoju i odetchnięcia od 
miejskiego zgiełku, dostęp 
do terenów zielonych, ale 
także małe, przytulne do-
mki w odpowiedniej odle-
głości od siebie. 

Chcąc zainwestować fi -
nanse w grunty, aby je za-
bezpieczyć przed skutkami 
infl acji, warto pomyśleć o 
terenach Warmii i Mazur. 
To właśnie te tereny ofe-
rują niepowtarzalną bli-
skość z naturą, której coraz 
więcej rodaków oczekuje. 
Umożliwiają także posta-
wienie kompleksu tury-
stycznego w stylu slow life, 
który będzie rozchwytywa-
ny, aby spędzić w nim wol-
ne weekendy czy całe wa-
kacje.

Więcej na temat zaku-
pu gruntów na Mazurach 
znajdziesz w podcaście Ba-
lans w inwestycji #6 Grunt 
to Mazury. Grunt to inwe-
stycja.

newseria.pl
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1

12

3 7

4

30

16

6

26

8

27
18

29
21

25

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

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

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.

TreeHouse Nieruchomości
Marka Kotańskiego 1, lok. 102
Mieszkania, domy, obiekty, kupno, sprzedaż, 
wynajem, home staging

REMAX Liberty
ul. Staromiejska 13/6
Mieszkania, domy, lokale, działki, kupno, 
sprzedaż, wynajem

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

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

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

Piwowarski Inwestycje w Nieruchomości
ul. Bartosza Głowackiego 14/5
grunty, mieszkania, inwestycje w nieruchomości, 
zmiany przeznaczenia terenów

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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24

13
28

32

31

14

15

17 22

11

23

29 5

19
20

16

17

18

19

20

21

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

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

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

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

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

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
MAPA OLSZTYŃSKICH 
BIUR NIERUCHOMOŚCI
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Wysokie stopy procen-
towe sprawiają, że drogie 
są kredyty hipoteczne, a 
dodatkowe obwarowania 
KNF jeszcze utrudniają ich 
dostępność. Wysoka inflacja 
powoduje wzrost kosztów 
zarówno życia, utrzymania, 
jak i budowy nowych miesz-
kań czy domów. Docierają 
do nas sygnały, że w obrocie 
pojawiają się nieruchomości, 
których sprzedaż jest wymu-
szona przez aktualne warun-
ki i stanowi niejako ratunek 
dla osób, które z tymi coraz 
wyższymi kosztami przestają 
sobie radzić. To nie są proste 
transakcje, bo poza aspek-
tem finansowym i widmem 
długów pojawia się często 
presja czasu i silne emocje.

W METROHOUSE jeste-
śmy w stanie pomóc klien-
tom będącym w zasadzie 
w każdym miejscu tych za-
wirowań. Posiadamy do-
świadczonych doradców 
ds. nieruchomości, którzy 
pomogą skutecznie sprze-

dać, jak i bezpiecznie kupić 
nieruchomość. Posiadamy 
eksperta kredytowego, 
który wśród ofert kilkunastu 
banków pomoże wybrać tę 
najkorzystniejszą, a w razie 
konieczności podpowie, jak 
zbudować zdolność kredy-
tową. Posiadamy grono 
partnerów, inwestorów, 
którzy są w stanie szybko 
i za gotówkę kupić każdą 
nieruchomość – nawet tę 
zadłużoną czy mocno zanie-
dbaną – zarówno pod kątem 
prawnym, jak i technicznym. 
W ostatnim czasie nawią-
zaliśmy też współpracę 
z kancelarią prawną, 
która pomaga naszym 
klientom w wyjściu 
z zadłużenia nie tyl-
ko związanego z nieru-
chomościami, ale też  
z kredytami frankowymi 
czy restrukturyzacjami 
firm. Nasi klienci nie 
muszą się bać trudnych 
tematów. Wystarczy, 
że zadzwonią do nas, a 

my zajmiemy się wszystkimi 
niezbędnymi procedurami. 
Widzimy, że rynek potrzebu-
je takiego kompleksowego 
podejścia, i w odpowiedzi 
na te potrzeby rozbudowu-
jemy zakres swoich usług, 
niezmiennie dbając przy tym  
o ich jakość i bezpieczeństwo 
klienta. Zajmujemy  się nie-
ruchomościami w sposób 
bardzo kompleksowy. 

Zadzwoń: 668  429 300  
i przekonaj się sam/a!

W OSTATNICH LATACH 
RYNEK NIERUCHOMOŚCI, 

ALE I GOSPODARKĘ W OGÓLE 
DOTKNĘŁO WIELE CZYNNIKÓW, 
KTÓRYCH JESZCZE NIEDAWNO 

PRAWDOPODOBNIE NIKT SIĘ 
NIE SPODZIEWAŁ: PANDEMIA, 

WOJNA W UKRAINIE, 
GIGANTYCZNY NAPŁYW 

UCHODŹCÓW DO NASZEGO 
KRAJU, GALOPUJĄCA 

INFLACJA, KTÓRA W GRUDNIU 
2022 ROKU WYNOSIŁA 

WEDŁUG GUS 16,6% (A WG 
DANYCH NIEOFICJALNYCH 

PRZEKRACZAŁA 20%), 
REKORDOWO WYSOKIE STAWKI 

STÓP PROCENTOWYCH, 
LIKWIDACJA WSKAŹNIKA 

WIBOR I JEGO ZAMIANA NA 
WIRON (ZAPOWIEDZIANA JUŻ 

NA STYCZEŃ 2025 ROKU).  
TO WSZYSTKO POWODUJE,  

ŻE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
NIE JEST AKTUALNIE ŁATWO. 

ZARÓWNO SPRZEDAJĄCY,  
JAK I KUPUJĄCY NIE DO KOŃCA 

SĄ W STANIE PRZEWIDZIEĆ,  
CO SIĘ WYDARZY,  

BO RZECZYWISTOŚĆ JEST 
TRUDNA.

Ewelina Szymańska
Metrohouse

METROHOUSE: DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM

WSZYSTKO 

W JEDNYM MIEJSCU

Olsztyn
ul. 11 Listopada 13/2

olsztyn@metrohouse.pl
tel. 89 534 00 34
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O
trzymany Tytuł 
Lidera Nierucho-
mości Otodom 
Warmia-Mazury  
to potwierdzenie, 

że wartości, którymi kie-
rujemy się w codziennej 
pracy, są cenne i potrzeb-
ne. Dla nas to informa-
cja, że idziemy w dobrym 
kierunku, i jednocześnie 
duża motywacja do dal-
szej pracy, by jak najlepiej 
odpowiadać na potrzeby 
klientów. Cieszymy się, że 
w gronie tak wielu agen-
cji, nasza praca została do-
strzeżona i doceniona. Do-
łączając do grona Liderów 
Nieruchomości Otodom, 
dajemy informację klien-
tom, że warto nam zaufać.

 
Lider Nieruchomości 

Otodom to obecnie naj-
ważniejsza nagroda bran-
żowa przyznawana najlep-
szym agentom i biurom 
nieruchomości w Polsce 
tytuł ten  to nie tylko wy-
różnienie i prestiż, ale też 
obowiązek promowania 
swoją codzienną pracą 
najlepszych praktyk.

 Lider Nieruchomości 
to jedyny w naszym kra-
ju konkurs dla agencji 
nieruchomości, o którego 
wynikach decyduje ocena 
jakościowa niezależnej 
fi rmy badawczej. Jest to 
więc najbardziej obiek-

tywna ocena pracy biur 
nieruchomości. 

ROZWÓJ 
GOOD LIFE ESTATES

Good Life Estates tworzą 
ludzie dla których nieru-
chomości to nie tylko pra-
ca. Jesteśmy ekspertami 
na rynku nieruchomości. 
Od lat zbieramy doświad-
czenie, dlatego oferujemy 
usługi na najwyższym po-
ziomie. Dzięki temu mar-
ka Good Life Estates stale 
się rozwija. Jeszcze w tym 
roku otwieramy kolejny 
oddział w Trójmieście. 

INWESTUJ W MAZURY

Wyjątkowa kraina po-
łożona w północno-
-wschodniej części polski. 
Przepiękne krajobrazy i 
niesamowity szlak wod-
ny o długości 120km. 
Jedyny w swoim rodzaju 
ciąg jezior oraz kanałów, 
umożliwiający uprawia-
nie wszystkich rodzajów 
turystyki wodnej, a rów-
nocześnie  tak urozmaico-
nego pod względem przy-
rody, nie ma w żadnym z 
państw Europy.

Nie od dziś wiadomo, 
że najbardziej pożądane 
grunty, znajdują się właś-
nie na Mazurach. Posia-
damy w ofercie kilkaset 
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GOOD LIFE ESTATES 
- LIDER NIERUCHOMOŚCI 
OTODOM WARMIA-MAZURY

Znamy doskonale 
rynek, jak i okolice 
oferowanych 
nieruchomości.
Nasz zespół cechuje 
się wyjątkowymi 
wartościami. Nasi 
specjaliści stawiają
na rozwój, szczerość 
i życzliwość. Zależy 
nam na relacjach 
opartych
na wzajemnym 
zaufaniu 
i serdeczności. 
Gwarantujemy 
bezproblemowy 
przebieg transakcji, 
bezpieczeństwo oraz 
wsparcie eksperta na 
każdym etapie.

5123otbr-a

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

działek położonych na 
Szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich z linią brzego-
wą lub dostępem do czę-
ści wspólnych takich jak 
plaża, pomost czy boisko 
do siatkówki.

Eksperci z Good Life 
Estates pomagają zna-
leźć wymarzoną działkę 
zgodnie z indywidualny-
mi oczekiwaniami klien-
ta, zapewniając przy tym 
wsparcie na każdym eta-
pie transakcji.

NOWA JAKOŚĆ USŁUGI
Good Life Estates ofe-

ruje pełne wsparcie oraz 

doradztwo przy zakupie 
nieruchomości na terenie 
całej Polski, ale również 
na terenie Hiszpanii. Od 
dłuższego czasu współ-
pracujemy z biurami nie-
ruchomości w Hiszpanii, 
dzięki czemu dajemy na-
szym klientom możliwość 
inwestowania poza grani-
cami kraju.

Szczególną uwagę przy-
kładamy do profesjo-
nalnej obsługi naszych 
Klientów.  Zależy nam 
na bezproblemowych 
przebiegu oraz bezpie-
czeństwie przeprowadza-
nych transakcji.

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



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 ANGO DEVELOPMENT 
 W OLSZTYNIE 
 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.
 a   Villa Symfonia, ul. Kętrzyńskiego 

8A, mieszkania od 36 do 93
 b   Tuwima Park - inwestycja planowa-

na -możliwość rezerwacji
  mieszkania od 40 do 79 mkw

4   GRUPA DEVELOPERSKA 
MAK-DOM HOLDING SA

    Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
 Mieszkania od 29 do 68 mkw.
 5   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  IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIOR-
STWO BUDOWLANE IPB 
SP.  Z O.O. 

 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 aparta-
mentowe, mieszkania  od 26 do 76 
mkw. balkony, tarasy, ogródki 

 b  Słoneczne Barczewo, Barczewo, 
os. Słoneczne 3a, mieszkania od 25 
do 70 mkw. balkony, tarasy

 c  Grzegorzewska, ul. M. Grzegorzew-
skiej, 37 apartamentów o pow. od 
19 do 77 mkw.

8  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    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.
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10 ARBET
 a     Osiedle Leśna III etap  ul. Leśna 

– budynek IIIA i IIIB - mieszkania pow. od 
43 do 92 mkw. 

 b  Osiedle Bartąg ul. Zachodnia  - budy-
nek  B17 – ostatni budynek na osiedlu 
– mieszkania pow. od 37  do 68 mkw. 

 c    Osiedle Sterowców ul. płk. Franciszka 
Hynka mieszkania –  budynek  S12 –  od 
39 do 41 mkw., budynek S18 – od 35 do 47 
mkw. 

 d  Osiedle LUDOVA ul. Ludowa w Biskupcu 
– nowe osiedle – budynek BS1 – ostatnie 
dwa mieszkania 40,7 i 44,15 mkw., budy-
nek BS2 – od 39 – 58 mkw.

 INWESTYCJE PLANOWANE
 ARBET Investment Group Spółka z o.o.
 e   Plater House ul. Emilii Plater  

– 72 apartamenty, od 49 do 120 mkw.
 f   W99 – al. Warszawska 99, inwestycja 

pozostaje  w zasobach spółki, lokale pod 
wynajem, od 4 do 7 kondygnacji, 
67 mieszkań 1-, 2-, 3-pokojowych

 11 NOVDOM
 a  BIANCO – ul. Wyszyńskiego, mieszkania 

od 27 do 88 mkw.
 b    Apartamenty MACADAMIA – 

ul. Partyzantów/1Maja, powierzchnia 
od 43 do 106 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  STE CAPITAL SP. Z O.O.
 a   Osiedle Szmaragdova – Gutkowo, domy w 

zabudowie bliźniaczej pow. użytkowa 82 
mkw.

 b   Sunset Naterki – Naterki domy w zabudo-
wie bliźniaczej pow. użytkowa 82 mkw.

 c   Domy nad Łyną – Bartąg domy w zabudo-
wie szeregowej pow. użytkowa  82 mkw.

 d   Harmonia Park – Różnowo, domy w zabu-
dowie szeregowej, pow. użytkowa 81 mkw.

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 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).
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Ł
ącznie, jako zespół 
sprzedaliśmy kil-
kaset nieruchomo-
ści. Każdy klient to 
inna historia, a każ-

da nieruchomość to inna 
strategia sprzedaży. Cechu-
je nas indywidualne podej-
ście do klienta. To człowiek 
jest dla nas najważniejszy. 
Dbamy o  detale w  swojej 
pracy. Podstawą naszego 
sukcesu jest zaufanie, ja-
kim darzą nas klienci oraz 
nasza skuteczność w sprze-
daży nieruchomości.
Nasze logo to drzewo, któ-
re jest silnie zakorzenione, 
a  jego gałęzie wznoszą się 
ku górze. Według symboli-
ki drzewo stanowi łącznik 
pomiędzy ziemią, a niebem. 
TreeHouse Nieruchomości 
jest silnym i stabilnym mo-
stem pomiędzy Sprzedają-
cym a Kupującym.

Współpracując z nami:
•  Poczujesz się bezpiecznie
•  Zyskasz czas i pieniądze
•  Doświadczysz miłej, 

fachowej i kompleksowej 
obsługi

•  Poczujesz, co to znaczy 
100% zaangażowania

•  Przekonasz się, czym jest 
wieloletnie doświadcze-
nie

•  Osiągniesz zamierzony 
cel

•  Zyskasz spokój we-
wnętrzny

Podstawą naszego sku-
tecznego działania jest 
indywidualne podejście 
do każdego Klienta i jego 
nieruchomości oraz praca 
w oparciu o umowy wy-
łącznego pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami. 
Dają one naszym Klientom 
gwarancję pełnego zaanga-
żowanie w przyjmowane 
przez nas zlecenia.

Umowa na wyłączność. 
Sprzedającym nadal często 
kojarzy się z ograniczenia-
mi (brakiem możliwości 
samodzielnej sprzedaży 
nieruchomości). Natomiast 
dla wielu pośredników pra-
cujących w systemie umów 
otwartych to swoisty „Świę-
ty Graal”. Niestety.
Na szczęście, to się zmie-
nia! Głównie za sprawą 
solidnych i kompetentnych 
agentów. Takich, którzy 
z  tego narzędzia potrafi ą 
uczynić rzecz niebywale 
pożyteczną dla obydwu 
stron współpracy.

Rynek nieruchomości na 
Zachodzie, a  konkretnie 
sposób pracy agentów nie-
ruchomości, jest oparty 
o  umowy z  klauzulą wy-
łączności. Co to dokładnie 
oznacza? Klient powierza 
swoją nieruchomość na 
sprzedaż jednemu biuru 
nieruchomości, jednocześ-
nie rezygnując ze sprzeda-
ży bezpośredniej. W Polsce 
taka forma współpracy jest 
również coraz bardziej po-
pularna i  chętniej wybie-
rana przez sprzedających. 
Uważamy, że to bardzo do-
brze, ponieważ umowa na 
wyłączność daje ogromne 
pole do popisu pośredni-
kowi, ale również konkret-
ne korzyści zleceniodawcy. 
A jakie to korzyści?

Jednolita i dobra
jakościowo oferta.

Umowy otwarte sprzyjają 
jednemu z najgorszych zja-
wisk – dublowaniu się ofert 
sprzedaży. Mówiąc proś-
ciej – oferowaniu tej samej 
nieruchomości przez wielu 
pośredników na jednym 
portalu. Co gorsza, bardzo 
często w  różnych cenach 
i parametrach!
Taka sytuacja może powo-
dować negatywne odczu-
cia potencjalnych klientów 
kupujących. „Z tym domem 
może być coś nie tak, skoro 
jest w tylu biurach, a nadal 
jest niesprzedany…” – tak 
zazwyczaj myślą. Słyszeliśmy 
również o praktyce dzwonie-
nia po kolei na każde ogło-
szenie i sprawdzania, które 
z biur pierwsze zdradzi, za 
ile dana nieruchomość jest 
„do wzięcia”. Niestety, na 
tym traci sprzedający…

Przy współpracy na za-
sadach wyłączności, po-
średnik jest w stanie stwo-
rzyć jedyną i niepowtarzalną 
ofertę,  która zainteresuje 
potencjalnych klientów 
i stanie się swoistą perełką 
na rynku. Dobrze przygoto-
wane ogłoszenie opatrzo-
ne  świetnej jakości  zdję-
ciami i  ciekawym opisem 
sprawia, że nasza nieru-
chomość wyróżnia się na tle 
innych, co fi nalnie może się 
walnie przyczynić do sku-
tecznej i szybkiej sprzedaży.

Ogłoszenie ze wskaza-
niem lokalizacji

Mówi się, że o  atrakcyj-
ności i  tym samym cenie 
nieruchomości decydują 3 
czynniki: lokalizacja, loka-
lizacja i lokalizacja. Mimo, 
że stwierdzenie to wydaje 
się delikatnie przesadzone 
i żartobliwe, jest w nim spo-
ro prawdy. Przecież poszu-
kiwania wymarzonej nieru-
chomości często zaczynamy 
od określenia, gdzie chcemy 
zamieszkać. Różnice w ce-
nach pomiędzy niektórymi 
lokalizacjami (często poło-
żonymi blisko względem 
siebie) potrafi ą być zaska-
kująco duże. Dlaczego więc 
jej nie pokazać?

Niestety przy tak zwanych 
„umowach otwartych” po-
średnicy jak ognia unikają 
pokazywania lokalizacji 
nieruchomości. Często zo-
baczyć można ogłoszenia 
domów pozbawionych foto-
grafi i z zewnątrz lub oferty 
mieszkania na sprzedaż 
bez zdjęć budynku i  po-
danej ulicy, czy chociażby 
dzielnicy, w której znajduje 

się blok. Powód? Jest pro-
sty. Pośrednicy obawiają 
się, że kupujący zamiast 
z nimi, skontaktuje się bez-
pośrednio ze sprzedającym. 
Dlatego ukrywają ten, jakże 
ważny parametr.
Dodatkowo, przy wyłączno-
ści pośrednik może za zgo-
dą właściciela umieścić na 
nieruchomości baner z na-
pisem „na sprzedaż” lub „na 
wynajem”. Nawet w dobie 
internetu jest to niezwykle 
skuteczna forma reklamy!

Najlepsza możliwa do 
uzyskania cena i jedna (!) 
prowizja

Panuje błędne przekona-
nie, że szanse na sprzedaż 
rosną wprost proporcjonal-
nie do ilości pośredników, 
którym powierzymy swą 
nieruchomość. Otóż, umo-
wy otwarte  tylko pozornie 
stwarzają idealne warunki 
do współpracy. W prakty-
ce pośrednicy posiadają-
cy tę samą nieruchomość 
w swojej ofercie rywalizują 
ze sobą, wskutek czego za-
leży im na jak najszybszym 
sfinalizowaniu transakcji 
ze swoim klientem, zamiast 
na uzyskaniu jak najlepszej 
ceny dla sprzedającego i do-
pilnowaniu, aby transakcja 
odbyła się bezpiecznie.

Może dojść również do 
sytuacji, w której ten sam 
potencjalny kupujący obej-
rzy tę samą nieruchomość 
kilkukrotnie z  różnymi 
agentami (brak lokalizacji 
w  ogłoszeniu!). Finalnie 
zakupi ją za pośrednictwem 
jednej z tych agencji, jednak 
pozostałe mogą rościć pre-
tensje do sprzedającego 

o  zapłatę wynagrodzenia! 
Przecież zgodnie z  umo-
wą oni też przyprowadzi-
li Klienta!

Zyskujesz czas, 
komfort i zaangażowanie 
agenta

Umowa na wyłączność 
to  najwygodniejsza i  naj-
bardziej komfortowa forma 
sprzedaży  dla właściciela 
nieruchomości. Nie musi 
on utrzymywać nierucho-
mości w gotowości do pre-
zentacji 7 dni w tygodniu, 
a  klienci poszukujący nie 
nachodzą go o  różnych 
porach dnia i nocy. Dzień 
pokazowy polega na prze-
prowadzaniu prezentacji 
w jednym dniu w tygodniu.
Pośrednik może zaangażo-
wać się na 100% w sprze-
daż, gdyż ma  gwarancję 
wynagrodzenia  za swoją 
pracę. Jest on w stanie za-
inwestować dodatkowe 
środki w  promocję oferty 
i  wykorzystać dodatkowe, 
lecz płatne narzędzia w celu 
zwiększenia szans na sprze-
daż.

Otrzymujesz pełną infor-
mację zwrotną

Gdy sprzedażą nierucho-
mości  zajmuje się jeden 
pośrednik, klient sprzeda-
jący otrzymuje pełną i rze-
telną  informację zwrotną 
z rynku. Wie on dokładnie, 
ilu potencjalnych klien-
tów zadzwoniło do niego 

w sprawie danej nierucho-
mości, ile było zapytań 
mailowych, na co zwracali 
uwagę Klienci. Czy padały 
oferty? Jeśli tak, to jakie? 
Zna statystyki wyświetleń 
ogłoszenia i  tym samym 
może  ocenić zaintereso-
wanie  rynku. Może okre-
ślić potencjał sprzedaży 
danej nieruchomości i  na 
podstawie twardych da-
nych ułożyć plan działania 
oraz wdrożyć odpowiednie 
narzędzia marketingowe 
i  promocyjne. Z  własnego 
doświadczenia możemy po-
wiedzieć, że wielu Klientów 
bardzo ceni sobie regular-
ny kontakt i  informacje ze 
strony swojego pośredni-
ka. Daje im to poczucie, 
że osoba zajmująca się ich 
sprawą naprawdę  trzyma 
rękę na pulsie i podjęli do-
brą decyzję, powierzając jej 
swoją nieruchomość.

Reasumując, umowa na 
wyłączność niesie ze sobą 
wiele korzyści (o wiele wię-
cej niż te 5 wymienionych). 
Zyskuje na niej zarówno 
sprzedający i kupujący, ale 
również sam pośrednik. 
Jest świetnym narzędziem 
w rękach agenta nierucho-
mości, pod warunkiem, że 
wie jak z niego korzystać 
i w ramach umowy z klau-
zulą wyłączności wykona 
swoje czynności z nale-
żytą starannością, zadba 
o reklamę i wykaże zaanga-
żowanie.
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TREEHOUSE NIERUCHOMOŚCI: 

SILNI JAK DRZEWO
BIURO NIERUCHOMOŚCI TREEHOUSE TO ZESPÓŁ LUDZI Z OGROMNĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM,

 KIERUJĄCY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM CHĘCIĄ POMOCY OSOBOM BORYKAJĄCYM SIĘ Z PROBLEMEM, 
JAKIM JEST SPRZEDAŻ BĄDŹ KUPNO NIERUCHOMOŚCI.

TreeHouse Nieruchomości
Marka Kotańskiego 1, lok. 102
10-166 Olsztyn | 698 692 788 

biuro@treehouse-nieruchomosci.pl

Od lewej Anna Jankowska, Dominik Piechowski i Tomasz Sztyburski
- właściciele TreeHouse Nieruchomości

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


