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Mieszkania schodzą na pniu

Może zdążysz kupić je
na targach
Premiery, promocje, porady i wykłady. Jesienna edycja
Targów Mieszkań
i Domów (25 i 26
września, hala nr 3
Międzynarodowych
Targów Poznańskich) to dobra okazja do znalezienia
mieszkania w szybko
kurczącej się ofercie
poznańskich deweloperów.
Jakub Łukaszewski
Co dalej z cenami mieszkań? To
pytanie zadają sobie tej jesieni
wszyscy, którzy myślą o kupnie
nowego lokum. Oferta deweloperów we wszystkich dużych miastach w Polsce kurczy się z niespotykaną dotąd prędkością. Oprócz
popytu konsumpcyjnego umacnia
się również popyt inwestycyjny –
wiele osób decyduje się na kupno jednego lub kilku mieszkań
pod wynajem lub po prostu jako
ochronę kapitału w niepewnych
gospodarczo czasach. Na dodatek podaż nowych lokali spada.
Przy rosnącym popycie i słabnącej podaży nie mamy więc co liczyć na spadki cen!
– Obserwujemy, że oferta deweloperów bardzo szybko się wyczerpuje, a kolejki klientów oczekujących w biurach sprzedaży to już
standard. W tej sytuacji warto pomyśleć o kupnie mieszkania jeszcze tej jesieni, gdyż najbardziej poszukiwane mieszkania z segmentu
popularnego – dwupokojowe, o powierzchni 45-60 metrów kwadratowych niezmiennie sprzedają się
szybko, zwłaszcza w obliczu zwiększonego zainteresowania zakupami o charakterze inwestycyjnym –

• Grupa Inwest. Osiedle Nowa Łacina FOT. MATERIAŁY PRASOWE

komentuje Grzegorz Zieliński, dyrektor Działu Targów w firmie Nowy Adres S.A.
Najlepszą okazją do znalezienia wymarzonego „M” będą Targi
Mieszkań i Domów w Poznaniu,
które firma Nowy Adres S.A. organizuje 25 i 26 września w hali nr
3 Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej
14. W jednym miejscu i czasie będzie można zapoznać się z ofertą lokalnego rynku mieszkań i domów. Wśród wystawców dominują deweloperzy i agencje nieruchomości (m.in. Akropol Inwestycje,
art.Locum, Ataner, Bouygues Immobilier, Colian Developer, EBF
Development, Grupa Inwest, Jakon, Konimpex-Invest, Linea, Masterm Investment, Nexity Nickel
Development, Novum Plus, Poznań
Kartuska, Prefa Group Nieruchomości, PWD Deweloper, Quertos,
Robyg, Tefra House, UWI Inwestycje, Vinci Immobilier, Danwood, Freedom Nieruchomości, Remax Experts), a firma Inter-Apart
prezentować będzie nieruchomo-

Oferta deweloperów
we wszystkich
dużych miastach
w Polsce kurczy się
z niespotykaną dotąd
prędkością. Oprócz
popytu konsumpcyjnego
umacnia się również
popyt inwestycyjny
– wiele osób decyduje
się na kupno jednego
lub kilku mieszkań
pod wynajem lub po
prostu jako ochronę
kapitału w niepewnych
gospodarczo czasach.
Na dodatek podaż
nowych lokali spada.
Przy rosnącym popycie
i słabnącej podaży nie
mamy więc co liczyć na
spadki cen

Premiera na Targach od Bouygues
Immobilier
• Firma będzie obecna na najbliższych
Targach Mieszkań
i Domów w Poznaniu.
Zaprasza na stoisko
D6. - Przygotowaliśmy
premierę – kameralny
projekt Vilda Unique.
Powstanie w bardzo
dobrej lokalizacji,
blisko centrum – przy
ul. Niedziałkowskiego.
Nasza nowa inwestycja wyróżnia się
industrialnym charakterem wpisanym
w tradycję dzielnicy
oraz ekologicznymi rozwiązaniami,
m.in. oświetleniem
LED w częściach
wspólnych, windą
z systemem odzysku
energii, nawiewnikami antysmogowymi

w oknach, zielonym
dachem, a także
ogrodem wertykalnym, który powstanie
w holu wejściowym
- informują w Bouygues Immobilier. Vilda
Unique to inwestycja
kameralna – w budynku znajdzie się
tylko 69 mieszkań.
Większość z nich
(39) to lokale typu
studio o powierzchni
do 29 m kw. Świetnie
sprawdzą się jako
apartamenty inwestycyjne, w wynajmie
zarówno krótko-, jak
i długoterminowym.
W budynku będzie też
14 mieszkań dwupokojowych – o metrażach od 34 do 46 m
kw., a także 16 lokali

trzypokojowych – od
55 do 66 m kw. Ceny
mieszkań zaczynają
się od 10 400 zł/m
kw. Na pierwszym
piętrze, od wewnętrznej strony zaplanowano ogródki, a na parterze lokal usługowy.
Na terenie inwestycji
znajdzie się także
parking w hali garażowej oraz rowerownia.
Vilda Unique to nasza
czwarta inwestycja
mieszkaniowa w Poznaniu. Wcześniej
w stolicy Wielkopolski
firma wybudowała
także Manufakturę
Stare Miasto, Cerisier Résidence oraz
oddane niedawno do
użytku osiedle Soleil
de Malta.

◄ KDM Developer.
Osiedle Malarska FOT.
MATERIAŁY PRASOWE

► Budnex. Literacka
Skwer FOT. MATERIAŁY
PRASOWE
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ści z Gruzji. W Strefie Porad, przez
całe dwa dni targów, Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami prezentować będzie oferty oraz zalety rynku wtórnego. Na stoiskach
banków i doradców finansowych
(EXPERCI24, Grupa Ang, Open Finance, Phinance i in.) będzie można sprawdzić swoją zdolność kredytową i zapoznać z ofertami najatrakcyjniejszych kredytów hipotecznych. Udział zapowiedziały też liczne firmy oferujące artykuły wykończenia i wyposażenia wnętrz. Warto mieć na uwadze także fakt, że wielu wystawców przygotowuje na targi specjalnie promocje, obowiązujące
tylko podczas tego wydarzenia.
Targi Mieszkań i Domów to także
wyjątkowo bogaty program bezpłatnych wykładów i seminariów.
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◄ Nadolnik Compact Apartments FOT.
MATERIAŁY PRASOWE

◢ Rodzinny Zakątek
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

▼ Osiedle Przy
Jeziorach FOT. MATERIAŁY
PRASOWE
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W Strefie Zakupu i Finansów będzie można w szczegółach zapoznać się z przepisami prawno-finansowymi, których znajomość
jest niezbędna do zakupu mieszkania przy wsparciu kredytu hipotecznego. Wykłady poprowadzą także uznani eksperci prawni,
specjaliści od inwestowania w nieruchomości i architekci wnętrz.
Odwiedzający Targi Mieszkań
i Domów w Poznaniu będą mogli
również obejrzeć mieszkania z oferty deweloperów – uczestników targów – w formacie 3D w formie wirtualnego spaceru. Będzie można
obejrzeć je nie tylko na stoiskach
deweloperów, ale również w specjalnej Strefie Wirtualnych Spacerów przygotowanej przez 3DEstate pod patronatem Obido.pl. Wirtualne spacery to nowość na targach mieszkaniowych. VR pozwala zobaczyć mieszkanie tak, jak będzie wyglądało po wybudowaniu,
wykończeniu i wyposażeniu. Wirtualny spacer pomaga w lepszej
ocenie mieszkania i ułatwia podjęcie decyzji.
Oczywiście w tych niezwykłych
i nieprzewidywalnych czasach
zdrowie i bezpieczeństwo uczestników targów pozostaje najwyższym priorytetem. Targi Mieszkań
i Domów w Poznaniu organizowane są z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Rady Ministrów.
W celu zapewnienia jak największego komfortu zarówno zwiedzających, jak i wystawców, organizator wydarzenia przygotował m.in.:
maseczkomaty i dozowniki z płynem dezynfekującym przy wszyst-
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• Greenbud Developer. Osiedle Młode Gwiazdowo FOT. MATERIAŁY PRASOWE

kich ciągach komunikacyjnych,
szerokie alejki pozwalające uniknąć tłoku i ścisku czy elektroniczną rejestrację wszystkich uczestników targów (zakup biletu możliwy będzie tylko online na stronach www.targimieszkan.pl oraz
www.tobilet.pl).
– Takie wydarzenia mogą się
odbywać przy zachowaniu limitu

1 osoby na powierzchni 15 mkw.,
rzecz jasna nie wlicza się w to osób
zaszczepionych przeciw COVID-19.
Podobnie jak podczas poprzedniej
edycji Targów Mieszkań i Domów
zadbamy o zachowanie wszelkich
zasad bezpieczeństwa, w tym maseczkomaty i dozowniki z płynem
dezynfekującym. Osoby zaszczepione uprzejmie prosimy o zabra-

nie ze sobą dokumentu potwierdzającego ten fakt – mówi Grzegorz Zieliński, dyrektor Targów
Mieszkań i Domów z firmy Nowy Adres.
Podobnie jak w poprzednich
edycjach poznańskich targów
mieszkaniowych partnerem wydarzenia jest Grupa Inwest, deweloper z 25-letnim doświadcze-

niem, który z sukcesami działa
na rynku poznańskim. – Naszym
klientom zaprezentujemy zróżnicowaną ofertę, obejmującą: Horyzont Naramowice, Nova Łacina –
etap II oraz Wilda Corner – mówi Mateusz Glema z poznańskiego biura sprzedaży Grupy Inwest.
W inwestycji Horyzont Naramowice powstanie 159 mieszkań,
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z czego dostępnych jest 96. Przy
ulicy Czarnieckiego na poznańskiej Wildzie zostanie zrealizowany kameralny projekt Wilda Corner, w którym 38 z 60 mieszkań już
znalazło swoich nabywców. Największy wybór będą mieć klienci
poszukujący własnego M w okolicach Jeziora Maltańskiego. W II
etapie inwestycji Nova Łacina bę-
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dzie wybudowanych 236 mieszkań,
a 80 lokali zostało sprzedanych
bądź zarezerwowanych. Deweloper przygotował specjalną promocję: 3 procent rabatu od ceny regularnej na zakup dowolnego lokalu z każdej z wymienionych inwestycji. – Ponadto ofertę specjalną przygotowaliśmy dla klientów
osiedla Horyzont Naramowice. Do

zakupionego lokalu mieszkalnego
dajemy komórkę lokatorską gratis
lub drugie miejsce postojowe gratis. Nabywca może również zdecydować się na rodzinne miejsce postojowe na dwa auta w cenie 32 tys.
zł. Dodatkowo do mieszkań powyżej 65 mkw. gwarantujemy miejsce na rower w hali garażowej zupełnie gratis. Sformatowaliśmy na-

sze promocje targowe tak, by każdy z klientów mógł z nich skorzystać i był w pełni usatysfakcjonowany – podkreśla Mateusz Glema
z Grupy Inwest.
Wśród blisko 80 wystawców
prym będą wieść oczywiście firmy deweloperskie. Nie zabraknie
inwestycji premierowych, zlokalizowanych w różnych częściach

7
miasta. EBF Development wprowadził do sprzedaży nowy projekt
mieszkaniowy. Na terenie dzielnicy
Wilda, przy ulicy Bergera powstanie 7- kondygnacyjny budynek
składający się z dwóch segmentów. Dostępne będą 134 mieszkania i apartamenty o powierzchni
od 33 do 131 mkw. W ofercie są
zarówno kawalerki, jak i lokale
2-, 3-, 4- i 5-pokojowe. W mieszkaniach na parterze pojawią się
ogródki, a w pozostałych – balkony lub loggie. Dopełnieniem proponowanych lokali będą tarasy
o powierzchni nawet do 126 mkw.
Pod budynkiem powstaną dwie
hale garażowe, gdzie znajdzie się
155 miejsc postojowych.
Proxin Development zaprezentuje premierowo projekt Słowackiego 7, czyli budynek, który łączy
w sobie cechy architektury współczesnej oraz klasycznej. W ofercie targowej będzie również znana już poznaniakom inwestycja
Nowe Ogrody. W ramach etapu
6, którego budowa zakończy się
w przyszłym roku, w sprzedaży
zostały ostatnie wolne mieszkania. Więcej dostępnych lokali (2-,
3- i 4- pokojowych o powierzchni
do 90 mkw.) jest w niedawno rozpoczętym etapie 7. Uzupełnieniem
targowej propozycji tego dewelopera będzie nadmorski apartamentowiec Nautic Park, który powstaje w Darłówku.
Chyba najbardziej znany poznański deweloper – firma Ataner – zaprezentuje swoją inwestycję na narożniku ul. Zwierzynieckiej i Gajowej tuż obok Starego Zoo.

8

To właśnie w tej części Jeżyc powstanie budynek, w którym znajdzie się 90 mieszkań. Na parterze zaplanowane są usługi, część
pierwszego piętra zajmą biura.
Na wyższych piętrach znajdą się
mieszkania. Wszystkie posiadać
będą balkony, a te na górnych kondygnacjach – tarasy, z części których widać będzie Stare Zoo. Powierzchnia dużych mieszkań sięgać będzie nawet 165 mkw. Od strony ul. Zwierzynieckiej będą mniejsze kawalerki i studio o powierzchni od 35 do 50 mkw. Wszystkie
z balkonami albo loggiami i oknami sięgającymi podłogi. Obiekt
będzie monitorowany z portiernią ochrony. Znajdzie się w nim
trzypoziomowa podziemna hala garażowa.
Na Targi Mieszkań i Domów
specjalną ofertę dla swoich klientów przygotowała również firma
Budnex, która realizuje osiedle
na poznańskim Strzeszynie. – Literacka Skwer to inwestycja, która wkomponowana została w istniejący drzewostan i pas zieleni.
W pierwszym etapie realizujemy
99 mieszkań. Budynek zostanie
oddany do użytku we wrześniu
przyszłego roku, ale już dziś blisko 30 proc. lokali jest sprzedanych – mówi Mateusz Szymański,
kierownik Biura Sprzedaży Budnex
w Poznaniu. – W ofercie nadal mamy mieszkania o powierzchni od
35 do ok. 70 mkw., a targowi goście mogą liczyć na rabaty sięgające nawet 15 tys. zł. Wysokość rabatu uzależniona jest od powierzchni
wybranego lokalu – wyjaśnia Szy-
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• Horyzont Naramowice FOT. MATERIAŁY PRASOWE

mański. Warto wspomnieć, że do
mieszkań usytuowanych na parterze przynależą ogródki, a te położone na wyższych piętrach posiadają balkony.
Targi Mieszkań i Domów w Poznaniu pozwalają także mocniej zagłębić się w proces zakupu miesz-

kania bądź domu, od strony formalnoprawnej. Służy temu specjalnie
przygotowana strefa, gdzie klienci mogą spotkać się z ekspertami
i otrzymać odpowiedzi na każde
z pytań. Podczas wydarzenia wystawiają się firmy oferujące artykuły wyposażenia wnętrz oraz archi-

tekci, dzięki którym można zaplanować pełną aranżację nowego M
– od łazienki, przez kuchnię do sypialni, pamiętając o każdym detalu.
Z kolei eksperci finansowi pomogą
w wyliczeniu zdolności kredytowej
oraz podpowiedzą, jakie rozwiązania przy zakupie mieszkania będą

najlepsze. W tym roku, już po raz
kolejny we współpracy z 3DEstate
do dyspozycji klientów będzie Strefa Wirtualnych Spacerów.
– Targi Mieszkań i Domów to
idealna okazja, by w szerszej perspektywie spojrzeć na cały rynek
pierwotny i zobaczyć, co on oferu-
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Nowe inwestycje: FIQUS Marcelin

Do mieszkania
i pracy
Łączenie w jednej inwestycji
funkcji mieszkalnych, usługowych, biurowych i handlowych to coraz bardziej
powszechne zjawisko na polskim rynku nieruchomości.

• Wilda Corner FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Rodzinne Podolany FOT. MATERIAŁY PRASOWE

je klientom indywidualnym oraz
inwestorom. A o tym, że nieruchomość to nadal najlepsza inwestycja, nikogo przekonywać nie trzeba. Ponadto podczas wydarzenia
przedstawiciel naszego związku,
Sebastian Juszczak, poprowadzi
w sobotę wykład m.in. o tym, jak
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sprawdzić dewelopera, na co zwrócić uwagę przy przeglądaniu ofert
i podejmowaniu decyzji zakupowych, a także wytłumaczy, co można wyczytać z prospektu informacyjnego – mówi Andrzej Marszałek, prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PZFD. l

Według danych JLL podaż powierzchni komercyjnej w obiektach mixed-use w Polsce przekroczyła 1 mln mkw., z czego ponad połowa została oddana do
użytkowania w ciągu ostatnich
5 lat. Coraz bardziej popularna
staje się także ekonomia współdzielenia, rozwijająca się zwłaszcza w sferze przestrzeni do pracy (co-working) oraz przestrzeni mieszkalnej (co-living), mieszkańcy miast zyskują miejsca integrujące pracę, dom, zakupy, wypoczynek, a także dostęp do terenów zielonych.
– Działki budowlane w mieście
nie są duże, co sprawia, że trzeba poszukiwać rozwiązań niestandardowych: łączenia wielu
funkcji czy projektowania zieleni w sposób wykorzystujący
każdą możliwą przestrzeń. Butikowy mixed-use w inwestycji
FIQUS Marcelin to efekt badania

trendów na rynku nieruchomości, ale także obserwacji naszych
wcześniejszych realizacji. Zarządzanie wybudowanymi obiektami to bliższy kontakt z właścicielami mieszkań, możliwość obserwowania, w jaki sposób tworzą się lokalne społeczności, ale
także analizowanie ich potrzeb.
– mówi Edyta Kołodziej, dyrektor
sprzedaży i marketingu w Nickel
Development.
Decydujący się na zakup
w FIQUS Marcelin otrzymują znacznie więcej niż własną
przestrzeń do życia. Wielofunkcyjny budynek oferuje mieszkania o różnych metrażach, lokale usługowe, Living Room jako
przestrzeń co-workingową i rekreacyjną, przestronne patio oraz
trzy wspólne, pełne zieleni tarasy. Kaskadowa bryła umożliwia
wyeksponowanie zieleni: ozdobnych traw, bambusów, bluszczy,
czy właśnie fikusów. Przyjazne,
ekologiczne przestrzenie zachęcą
mieszkańców do tworzenia pozytywnych relacji i więzi – tworzenia mikrospołeczności.
– Inwestycja w nowoczesnym, wielofunkcyjnym budyn-

ku jest bardzo opłacalna – argumentuje Kołodziej. – Obiekt
realizuje ideę przyszłości: trend
współdzielenia i lokalności. Potencjał kompaktowych mieszkań w inwestycji jest ogromny: mogą stanowić pierwsze
mieszkanie dla singla lub pary, można je łatwo wynająć, zostawić na przyszłość dla dzieci lub w każdej chwili sprzedać
z zyskiem – kontynuuje.
Na wzrost popularności obiektów mixed-use miały wpływ praca zdalna oraz osoby, które przeprowadzają się do miast lub często zmieniają miejsce zamieszkania. Nomadzi w nowych miejscach mogą czuć się obco, więc
tym chętniej będą nawiązywać relacje, tworzyć społeczności i realizować nowoczesny styl życia:
pełen empatii i ciekawości wobec innych ludzi.
– Co-workingowa i co-livingowa
przestrzeń zaprojektowana w inwestycji FIQUS Marcelin wydaje
się odpowiedzią na szukanie właściwej równowagi między prywatnością a integracją – pointuje Edyta Kołodziej. l
Oprac. kodar

10

Katalog oferdeweloperskich

Gazeta Wyborcza
Piątek, 24 września 2021

Kredyty

Hipoteczny boom wytraca i
Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie
wysokiego popytu na kredyty hipoteczne sytuacja wraca do normy – sugerują
napływające dane. Fala nowych wniosków
normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną.
Dariusz Kołodziej
Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to
w ostatnim czasie około 2 tysiące
nowych aplikacji. Dla porównaniu
w maju, kiedy mieliśmy apogeum
popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków
kredytowych.

Niższy wkład pozwolił
nadrobić zaległości

– Głównym powodem obserwowanych zmian wydaje się realizacja odroczonego popytu na mieszkania.
Chodzi o to, że jeszcze w 2020 roku
znacznie trudniej było o kredyt. Bardzo wyraźnie zmieniło się to na początku 2021 roku wraz z obniżeniem
wymagań odnośnie wkładu własnego w dwóch największych bankach.
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To dlatego spora część z osób, które
nie mogły kupić mieszkania w ubiegłym roku, w tym roku postanowiły to zrobić – mówi Bartosz Turek,
analityk HRE Investments

Pensje w górę o 9,5 proc.

Oprócz tego na sytuację na rynku hipotek wpływa cała masa zjawisk. Na przykład dobre dane z rynku pracy powinny sprzyjać popytowi na hipoteki. W tym kierunku działają szybko rosnące pensje. Najnowsze dane GUS pokazują, że w sierpniu przeciętne wynagrodzenie wzrosło aż o 9,5 proc.
Gorzej jest z danymi o zatrudnieniu. Co prawda sytuacja jest wyraźnie lepsza niż przed rokiem, ale trochę gorsza niż przed miesiącem –
w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób pracuje dziś
6352 tys. Polaków. Rok temu było to

• KM Building
Osiedle Zalasewo
Park FOT. KAROL FILIPIAK

o 57 tys. osób mniej, ale za to w lipcu br. o 10 tys. osób więcej.

Rekomendacja studzi
zapędy kredytobiorców

– W przeciwnym kierunku na popyt
na hipoteki działają niedawne zmiany zaproponowane przez KNF. Przypomnijmy, że w lipcu weszła w życie
nowelizacja rekomendacji S, która
spowodowała, że banki mają namawiać klientów do zaciągania kredytów na nie dłużej niż 25 lat. To nama-

wianie ma mieć całkiem wymierny
kształt – jeśli ktoś będzie chciał się
zadłużyć na dłużej niż 25 lat, to zdolność kredytowa liczona jest tak, jakby kredyt był zaciągany na lat 25. To
wyraźnie ogranicza możliwość zadłużania się dla osób, które balansowały na granicy zdolności kredytowej. W wyniku nowelizacji rekomendacji zdolność kredytowa osób
myślących dotychczas o 30-letnim
długu spadła o około 5 proc. Nie jest
to zmiana diametralna, ale bez wąt-

pienia zauważalna. Spadek zdolności kredytowej jest oczywiście tym
większy, im na dłużej pierwotnie
ktoś chciał się zadłużyć (np. 35 lat,
a nie dziś rekomendowane 25 lat) –
dodaje analityk.

Raty kosmetycznie w górę

Szerokim echem odbiła się ponadto
skromna podwyżka stawki WIBOR
3M, która jest elementem oprocentowania większości kredytów hipotecznych. Ruch nie był wysoki. Jeszcze
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mpet
27 sierpnia stawka WIBOR 3M była
kwotowana na poziomie 0,21 proc.,
a w 6 dni później 0,24 proc. W praktyce oznacza to, że na przykład rata
kredytu na 300 tys. zł i 25 lat przy założeniu marży na poziomie 2,6 proc.
wzrośnie w konsekwencji podwyżki WIBOR-u o zaledwie 4,63 zł. Jest
to zmiana symboliczna, ale też wiele osób ten ruch utożsamia z jaskółką mających nadejść podwyżek stóp
procentowych.
– Te zgodnie z przewidywaniami mają nadejść w przyszłym roku,
ale nie mają być to zmiany być gwałtowne czy o dużej skali. Jeśli wierzyć prognozom, to na podwyżkę
czekać będziemy co najwyżej kilka
miesięcy. Przy tym rynek spodziewa
się podwyżki raczej symbolicznej,
która może podnieść ratę o zaledwie
kilka-kilkanaście złotych w przeliczeniu na każde 100 tysięcy pożyczonego kapitału. W dłuższej perspektywie dzisiejsze prognozy sugerują, na przykład, że raty w ciągu
3 lat wzrosną o 15-20 proc.
Całe szczęście to niejedyne podwyżki, których spodziewają się ekonomiści. Jeśli bowiem spojrzymy na
najnowszą projekcję przygotowaną
przez analityków NBP, to wynika
z niej, że w latach 2021-23 wynagrodzenia rodaków będą co roku rosły
przeciętnie o 7,8-8,1 proc. To znaczy
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w sumie, że w ciągu 3 lat wynagrodzenia mają wzrosnąć o około 1/4 –
wylicza Bartosz Turek.

Deweloperzy budują już ponad ćwierć miliona mieszkań

W bankach niemal bez
zmian

BARTOSZ TUREK
analityk HRE Investments

Warto wiedzieć, że same banki utrzymały swoje oferty kredytowe na niemal identycznym poziomie w porównaniu do sierpniowych. – To dlatego
w ramach przeprowadzanej przez
nas cyklicznie ankiety otrzymaliśmy we wrześniu wyniki zbliżone
do sierpniowych. Przypomnijmy, że
co miesiąc monitorujemy ofertę kredytową, która przedstawiona zostałaby trzyosobowej rodzinie, w której
oboje rodzice pracują i każde z nich
przynosi do domu po średniej krajowej. Taka familia mogłaby pożyczyć
na zakup mieszkania ponad 706 tys.
zł. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez naszą firmę – dodaje
analityk HRE Investments. I dodaje:
niezbędne jest, aby uściślić, że nasza
przykładowa rodzina chce zadłużyć
się na lat 30, ma do dyspozycji co miesiąc ponad 8 tysięcy złotych netto, do
tego nie ma innych zobowiązań, a mimo to zdążyła już wyrobić sobie dobrą historię kredytową. Najnowszy
wynik jest o kilka tysięcy niższy zarówno względem tego sprzed roku,
jak i tego sprzed miesiąca – podsumowuje Bartosz Turek. l

Niedobór lokali na sprzedaż powoduje, że mieszkania w Polsce szybko
drożeją. Deweloperzy
starają się zaspokoić potrzeby Polaków, budując
najwięcej w historii, ale
póki co to wciąż za mało.
Sierpień przyniósł
kolejne dobre dane na
temat budownictwa
mieszkaniowego. Najważniejszą informacją jest
fakt, że w ciągu miesiąca
deweloperzy zaczęli budować ponad 14 tysięcy
nowych mieszkań. Jest
to kolejny z serii odczyt,
który możemy nazwać
rekordowym. Tym razem
możemy bowiem powiedzieć, że nigdy jeszcze
w sierpniu deweloperzy
nie rozpoczynali aż tak
wielu nowych budów.
Trzeba mieć świadomość, że dane na temat
rozpoczętych budów są

najważniejszymi informacjami, które płyną
z urzędu statystycznego
w ramach comiesięcznego badania sytuacji
w sektorze budownictwa
mieszkaniowego. Dobre
dane w tym obszarze są
wartościowym papierkiem lakmusowym, który
pokazuje nam koniunkturę w sektorze i realnie
podejmowane decyzje
inwestycyjne, a nie efekty
np. spekulacji działkami
budowlanymi.
Informacjami o mniejszym kalibrze są dane na
temat liczby mieszkań, na
których budowę wydano
pozwolenia. Deweloperzy dostali w sierpniu
decyzje, które pozwalają
zacząć budowę kolejnych
16,1 tys. mieszkań, co
jest wynikiem o ponad
1/3 lepszym niż w analogicznym okresie przed

rokiem. Przy tym trzeba
mieć świadomość, że do
danych na temat pozwoleń na budowę należy
podchodzić z pewną
rezerwą, bo część takich
decyzji nigdy nie przełoży
się na faktyczne budowy
mieszkań. Powód może
być prozaiczny – np. posiadacz działki budowlanej postanawia wystąpić
o pozwolenie na budowę,
ale nie po to, aby samemu
inwestycję przeprowadzić, ale po to, aby działka
zyskała na wartości.
Informacją o mniejszej
wadze jest także ta na temat mieszkań oddanych
do użytkowania. Z jednej
strony dane te pokazują rzecz najbardziej
namacalną – faktyczne
powstanie nowych mieszkań, ale niestety trzeba
mieć świadomość, że jest
to efekt decyzji podej-

mowanych nawet kilka
lat wcześniej. W bardzo
małym stopniu informacje te pokazują nam więc
to, co dziś dzieje się na
rynku mieszkaniowym.
Nie zmienia to faktu, że
w poprzednim miesiącu
deweloperzy dostarczyli
nam prawie 11,5 tys.
nowych mieszkań – o 14,2
proc. więcej niż przed rokiem.
Warto podkreślić, że
jeszcze nigdy wcześniej
deweloperzy nie budowali
tak wielu mieszkań jak
dziś. W budowie pozostawały w sierpniu prawie
252 tysiące mieszkań.
Jest to najwyższy wynik
w historii. Pomimo jednak
rekordowej podaży ceny
nieruchomości rosną.
Jest to najmocniejszy
dowód za to, że mieszkań
na sprzedaż jest mimo
wszystko za mało.l
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Przewodnik po poznańskich nieruchomościach

Co się buduje w Poznaniu
Mieszkanie czy
dom? A może apartament w sercu
miasta albo domek
z ogródkiem i tarasem? Poznańscy
deweloperzy oferują
sporo ciekawych inwestycji mieszkaniowych. Oto niektóre
z nich
Area Development
Biuro sprzedaży: ul. Wołyńska 10/1,
60-616 Poznań tel. 570 70 70 39
e-mail: sprzedaz@areadevelopment.pl
Nowy Strzeszyn
ul. Literacka
Łącznie w inwestycji powstanie ok.
100 lokali w zabudowie jednorodzinnej – bliźniaczej i szeregowej.
W 2020 roku zakończono realizację etapu 1. Aktualnie trwa budowa
etapu 2. Wszystkie lokale z dotych-
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czasowej oferty znalazły już swoich nabywców.
Niebawem zostanie zaprezentowany ostatni – 3 etap inwestycji, w którym powstanie 30 lokali
o powierzchni od 68 do 100 mkw.
Osiedle ma charakter otwarty.
Jego układ został zaprojektowany
z poszanowaniem zastanej na nieruchomości zieleni, dzięki czemu
znajdziemy tu wiele przejść, małych skwerów wypełnionych roślinnością i oryginalną małą architekturą. Większość lokali posiada indywidualne ogródki zaprojektowane tak, by zachować prywatność
ich właścicieli. Są one wyposażone
w wykończone tarasy oraz domki
na narzędzia ogrodowe.
Do każdego z lokali przynależą
dwa miejsca postojowe zlokalizowane na zewnątrz budynki, w podziemnej hali garażowej lub dwustanowiskowy, podziemny garaż.
Atuty: Mieszkania spełniające
wszystkie funkcje domu – to główna idea projektu Nowy Strzeszyn.
Kupując tu mieszkanie o standardowym metrażu, można poczuć się
jak właściciel domu. Większość lokali posiada indywidualne wejście
wprost z dziedzińca, przynależny
ogródek z drewnianym ogrodzeniem zapewniającym prywatność,
wygodnym tarasem, czy domkiem

• Nowy Strzeszyn FOT. MATERIAŁY PRASOWE

na narzędzia. Całości dopełniają duże drewniane okna i piękne elewacje wykonane z różnych materiałów,
m.in. z drewna i płytki klinkierowej.
Ponadto do dyspozycji właścicieli są miejsca postojowe na podjeździe lub podziemny garaż.

Sołacki Klin
ul. Klin
Inwestycja składa się z trzech domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni ok.
106 mkw. każdy. W sprzedaży pozostał ostatni segment.

Miejsca postojowe zlokalizowane są na podjeździe bezpośrednio
przed budynkiem.
Atuty: Sołacki Klin to kameralny projekt składający się z trzech
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Niestandardo-
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• Sołacki Klin FOT. MATERIAŁY PRASOWE

wy, trzykondygnacyjny układ lokali pozwolił na funkcjonalne podzielenie przestrzeni. Każdy z segmentów posiada niezależne wejście oraz
ogródek z wystawą wschodnio-południową. Przed budynkiem zaplanowano wygodne miejsce na pozostawienie samochodu. Domy powstają na działkach o powierzchni 102161 mkw. Brak części wspólnych pozwala zachować prywatność mieszkańców. Autorem projektu jest pracownia architektoniczna Insomia.

Ataner
Biuro sprzedaży: ul. Towarowa 35,
61-896 Poznań, www.ataner.pl,
biuro@ataner.pl, tel. 61 859 40 04.
Świerzawska 4
ul. Świerzawska 4
Osiedle wielorodzinne: dwa budynki mieszkalne z lokalami usługowymi na parterze. Powierzchnie mieszkań od 26 do 100 mkw.
Cena od 7800 zł/mkw. Taras/balkon gratis.
Cena miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej
2200 zł/mkw. +VAT.
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Atuty: Spokojne osiedle, które
powstaje na poznańskim Grunwaldzie tuż obok Lasku Marcelińskiego.
Osiedle składać się będzie z dwóch
budynków o wysokości 7-8 pięter,
w których znajdą się funkcjonalne
mieszkania z balkonami lub tarasami o powierzchniach od 26 mkw.
(kawalerki) do 100 mkw. (czteropokojowe). Na parterze będą lokale
usługowe. Sklepy i usługi znajdują
się także na sąsiednich osiedlach
wybudowanych przez Ataner: os.
Marcelin i os. Nowy Marcelin. Niedaleko jest CH King Cross.
Na osiedlu powstanie plac zabaw dla dzieci oraz centrum sportowe z siłownią. Dzięki systemowi
monitoringu, portierniami ochrony oraz podziemnej hali garażowej każdy poczuje się bezpiecznie.
Znajdujący się w sąsiedztwie Lasek
Marceliński zajmuje powierzchnię
230 hektarów, jest więc gdzie spacerować czy biegać. W Lasku znajduje się staw, place zabaw dla dzieci,
wybieg dla psów i miejsce na ognisko. Tereny te są atrakcyjne nie tylko latem, ale przez cały rok. Miesz-

kańcy osiedla będą je mieć na wyciągnięcie ręki.
Zwierzyniecka
ul. Zwierzyniecka 15
Budynek mieszkalny z lokalami
usługowymi na parterze budynku.
Budownictwo wielorodzinne - w budynku znajdzie się 90 mieszkań. Powierzchnie od 29 do 165 mkw.
Cena mieszkania od 10 000 zł/
mkw. Balkon/taras gratis.
W budynku będzie trzypoziomowa podziemna hala garażowa. Cena miejsca postojowego w hali garażowej 3300 zł/mkw. +VAT
Atuty: W budynku znajdzie się
90 mieszkań. W parterze zaplanowane są usługi, część pierwszego
piętra zajmą biura. Na wyższych
piętrach znajdą się mieszkania.
Wszystkie posiadać będą balkony,
a te na górnych kondygnacjach –
tarasy, z części których widać będzie Stare Zoo. Powierzchnia dużych mieszkań sięgać będzie nawet 165 mkw. Od strony ul. Zwierzynieckiej będą mniejsze kawalerki i studia o powierzchni od 35 do
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• Zwierzyniecka FOT. MATERIAŁY PRASOWE

50 mkw. Wszystkie z balkonami albo loggiami i oknami sięgającymi
podłogi. Obiekt będzie monitorowany z portiernią ochrony. Znajdzie się
w nim trzypoziomowa podziemna
hala garażowa. Zwierzyniecka to
idealna lokalizacja dla wszystkich
lubiących miejski zgiełk, ale jednocześnie szukających wytchnienia. Mimo centralnej lokalizacji,
budynek otoczony będzie bowiem
spokojnymi uliczkami, a w jego sąsiedztwie znajduje się Stare Zoo –
enklawa zieleni. Kawa w kawiarni
na Jeżycach oraz 15-minutowy spacer na Stary Rynek – to wszystko
i wiele więcej będą mieć już wkrótce mieszkańcy Zwierzynieckiej na
wyciągnięcie ręki.
Budynek został zaprojektowany
w Pracowni Architektonicznej Ewy
i Stanisława Sipińskich. Zostanie oddany do użytku w czerwcu 2023 r.

Colian Developer
Biuro sprzedaży: ul. św. Wawrzyńca
15, 60-539 Poznań, +48 510 164
400, +48 783 134 322
sprzedaz@osiedlegoplana.pl

Osiedle Goplana
ul. św. Wawrzyńca 11, 60-539
Poznań
Budownictwo wielomieszkaniowe,
miejskie. Do tej pory wybudowano
już i oddano do użytku budynek A na
157 mieszkań, w trakcie budowy jest
budynek B na 164 mieszkania. Rozpoczęła się budowa kolejnego etapu osiedla – powstanie budynek E
na 180 mieszkań o zróżnicowanych
powierzchniach od 31 do 139 mkw.
Ceny brutto od 7800 zł/mkw.
Miejsce parkingowe w hali garażowej – 33-34 tys. zł
Auty: Lokalizacja w samym sercu Jeżyc, kultowej dzielnicy Poznania, tuż przy najpiękniejszym miejskim parku – Sołackim. Bardzo dobrze przyjmowana jest architektura
osiedla, nawiązująca do industrialnej przeszłości lokalizacji – na terenie dawnej fabryki Goplana. Zaprojektowane w sposób przemyślany
i z rozmachem osiedle, z placami,
deptakami, zielonymi skwerami
i różnorodnymi usługami tworzy
dobre miejsce do życia.
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Chronos Development
Biuro sprzedaży: ul. Hugona Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, www.chronos.poznan.pl, 517 232 777 i 734
446 244
Osiedle Olszynowa
Rabowice, ul. Olszynowa
Domy jednorodzinne dwulokalowe
i jednorodzinne, 12 lokali w pierwszym etapie inwestycji. Powierzchnie domów 91 i 83 mkw., powierzchnie ogrodów – ok. 200 mkw.
Cena całościowa lokalu z dwoma
miejscami postojowymi i ogrodem:
od 399 000 zł. Dwa miejsca postojowe do lokalu, przed domem, w cenie lokalu.
Atuty: Pełna infrastruktura, dojazd drogą asfaltową i drogi wewnętrzne wykończone kostką, funkcjonalny układ wnętrz, łazienki
z pięknym oknem.
Osiedle Husarskie
Kruszewnia, ul. Husarska
Mieszkania w kameralnych budynkach dwukondygnacyjnych,
segmenty w zabudowie szeregowej. Powierzchnie mieszkań od 50,
59 i 61 mkw. Powierzchnie ogrodów
– ok. 27-186 mkw. Balkony 6 mkw.
Cena całościowa lokalu z dwoma miejscami postojowymi: od
336 000 zł. Dwa miejsca postojowe przed budynkiem w cenie lokalu.
Atuty: Kompaktowe domy w zabudowie szeregowej z dodatkowym
poddaszem niewliczanym do metrażu. Mieszkania z ogrodem lub
mieszkania z balkonem i dodatkową powierzchnią poddasza. Zieleń
osiedlowa i plac zabaw, drogi wewnętrzne wykończone kostką, funkcjonalny układ wnętrz.
Osiedle Gardenia
Rokietnica, ul. Szkolna
Domy jednorodzinne dwulokalowe, powierzchnie 92-105 mkw., powierzchnie działki 280-300 mkw.
Cena całościowa lokalu z dwoma miejscami postojowymi: od
480 000 zł
Atuty: Przemyślane domy jednorodzinne, pięciopokojowe, łazienka
z oknem; pełna infrastruktura techniczna; duże ogrody.
Aura. Wille przy Parku
Komorniki, ul. Młyńska
Domy jednorodzinne w zabudowie
bliźniaczej. Powierzchnie domów:
141 i 160 mkw. Powierzchnie ogrodów od 481 mkw.
Premiera targowa – sprzedaż zostanie uruchomiona od 25 września.
Garaż 24 mkw. oraz miejsce postojowe przed domem
Atuty: Lokalizacja w pobliżu
Wielkopolskiego Parku Narodowego, wysoki standard wykończenia, elastyczne wnętrze z możliwością dopasowania do własnych
potrzeb; duże ogrody; odległość od
okien sąsiada – ponad 25 metrów.

Constructa Plus
Biuro sprzedaży: ul. Małopolska
12/1, 60-616 Poznań; 731 019 519
Matejki 51
Budownictwo wielorodzinne (rewitalizowana kamienica bezpośrednio
przy parku Wilsona) z 49 mieszkaniami o powierzchni 31-100 mkw.
z balkonami.
Brak miejsc parkingowych, komórki lokatorskie, wózkarnia, rowerownia.
Kościelna 23
Budownictwo wielorodzinne 221 mieszkań o powierzchni 27134 mkw. Komórki lokatorskie,

• Mieszkania przy ul. Mateckiego FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Osiedle Olszynowa FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Tumsky Residence FOT. MATERIAŁY PRASOWE

niezależne miejsca parkingowe
na 2-poziomowej hali garażowej.

wnątrz budynku. Możliwość zainstalowania wideodomofonu.

Dom-Eko

EBF Development

Biuro sprzedaży: ul. Kaliska 22A/5,
61-131 Poznań; www.dom-eko.com.
pl / www.tumsky.pl, biuro@dom-eko.com.pl, +48 61 824 41 16
Tumsky Residence
ul. Zagórze 9
W budynku wielorodzinnym znajdują się 44 mieszkania o metrażu od 23,35 mkw. do 120,88 mkw.;
obecnie w ofercie 7 mieszkań o metrażu od 47,28 mkw. do 76,75 mkw.
Cena mieszkania: od
10 800.00 brutto/mkw. do
11 880.00 brutto/mkw.; cena lokalu
usługowego: 9 840.00 brutto/mkw.
Balkony/ loggie w cenie mieszkania
Cena miejsca postojowego:
61 500.00 brutto/szt.
Atuty: W budynku będą dwie windy, w hali garażowej, znajdującej się
pod budynkiem, zlokalizowane będą stacje do ładowania aut elektrycznych. Stojaki na rowery będą umieszczone wewnątrz i na zewnątrz budynku. Każde z mieszkań posiada
loggię lub balkon. Inwestycja jest położona w wyjątkowej lokalizacji na
Ostrowie Tumskim, jedynej wyspie
rzecznej w Poznaniu, w samym sercu
miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie
nadwarciańskich terenów rekreacyjno-spacerowych, wśród nadrzecznej zieleni, w spokojnej i cichej okolicy. Doskonała komunikacja z centrum miasta: blisko do Starego Rynku, Śródki i Malty (tramwajem, autobusem, samochodem, rowerem,
pieszo); realizacja planowanej Kładki Berdychowskiej jeszcze bardziej
ułatwi komunikację pieszo-rowerową na trasie Stary Rynek-Nowe
Chwaliszewo-Ostrów Tumski-Politechnika-Malta-Posnania; szeroki
wybór atrakcji i sposobów spędzania wolnego czasu. Budynek o nowoczesnej architekturze, wyróżniający się czerwoną cegłą i zwieńczony
wieżą widokową. Ekologiczne i naturalne materiały budowlane i wykończeniowe, ogromne przeszklenia oraz lukarny wpuszczające dużą ilość naturalnego światła, drewniane okna, przytulne prywatne loggie w stylu nadmorskim, balkony.
Są tu 44 komfortowe mieszkania,
od kawalerek po 4-pokojowe lokale
mieszkalne i prestiżowe apartamenty na ostatnich piętrach; lokale usługowe biurowo-oświatowe na parterach. W budynku są dwie nowoczesne windy łączące część mieszkalno-usługową z halą garażową, stacje
ładowania aut elektrycznych oraz
stojaki na rowery wewnątrz i na ze-

Biuro sprzedaży: ul. Piątkowska 118,
60-648 Poznań, 669 494 979, 61
671 31 70, 603 877 970, poznan@
ebfdevelopment.pl

nia się do centrum. W bliskiej okolicy znajdują się sklepy spożywcze,
apteka, centrum handlowe czy popularna restauracja sushi.
Każde mieszkanie, w ramach inwestycji Osiedle Bojerowa, zostało wyposażone w urządzenia, które istotnie obniżają zużycie energii
pierwotnej – pompa ciepła Saunier
Duval, panele fotowoltaiczne od SolarSpot, ogrzewanie podłogowe.

Apartamenty Bergera
ul. Gothilifa Bergera
Siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny składający się
z dwóch segmentów. 134 mieszkania i apartamenty o powierzchni
od 33 do 131 mkw.
Cena od 10.000 zł brutto/ mkw.
Balkony, tarasy i ogródki w cenie
lokalu mieszkalnego.
Pod budynkiem powstaną
2 hale garażowe, gdzie znajdzie
się 155 miejsc postojowych, a ich
liczbę uzupełni parking naziemny z 5 miejscami, w tym 3 dla osób
z niepełnosprawnościami.
Atuty: Oryginalna i wyrazista
bryła, mieszkania na parterze będą posiadać ogródki, przestronne tarasy o powierzchni nawet do
126 mkw., nie zabraknie także dużych, panoramicznych przeszkleń
gwarantujących doskonałe doświetlenie wnętrz, lokalizacja inwestycji: Wilda to tętniąca życiem dzielnica Poznania o utrwalonym historią i tradycją niepowtarzalnym
klimacie.

GGW Development
Biuro sprzedaży: ul. Hawelańska 9/41,
61-625 Poznań biuro@ggwdevelopment.pl; 600 961 920, 61 852 22 46
Osiedle Bojerowa
ul. Bojerowa w Kiekrzu
Na osiedlu będzie 13 domów z garażami. W każdym domu znajdują
się dwa dwupoziomowe mieszkania – o powierzchni około 112 mkw.
(wymiar powierzchni po podłodze około 118 mkw.) i działkach od
319 do 397 mkw.
Cena: 720 tys. zł brutto
Atuty: Powstające u zbiegu ulic
Bojerowej i Cumowniczej w Kiekrzu – Osiedle Bojerowa to inwestycja wyróżniająca się wyjątkową
lokalizacją. Przedsięwzięcie deweloperskie jest realizowane w odległości 500 m od Jeziora Kierskiego
w Poznaniu, w administracyjnych
granicach stolicy Wielkopolski. Kiekrz, oprócz niewątpliwych walorów
przyrodniczych jest dynamicznie rozwijającą się częścią Poznania, z pełną infrastrukturą edukacyjną oraz
handlowo-usługową. Wszelkie życiowe sprawy można rozwiązać na
miejscu, bez konieczności udawa-

HCH Deweloper
Biuro sprzedaży: ul. Główna 39,
61-007 Poznań, +48 724 555 505,
sprzedaz@studzienna7.pl
Studzienna 7
ul. Studzienna 7
Budownictwo wielorodzinne. Inwestycja składa się z 22 lokali o powierzchni od 26,71 do 65,37 mkw.
Cena z tarasem 7995 zł brutto/ mkw., lokal z balkonem 8241 –
8300 zł brutto/ mkw.;
Możliwość zakupu miejsca parkingowego w podziemnej hali garażowej (28 tys. zł) przy zakupie lokalu z antresolą.
Atuty: Inwestycja zlokalizowana
blisko centrum Poznania, położona w spokojnej okolicy, w pobliżu
pętla tramwajowa Zawady i stacja
kolejowa Poznań Wschód, kameralny charakter inwestycji, możliwość
wykończenia „pod klucz”.

Inwestycje Wielkopolski
Biuro sprzedaży: Nieruchomości
Wielkopolski – Pośrednictwo, ul.
Garbary 53, II p.
61-869 Poznań
Na Polance
ul. Polanka 2
Budownictwo wielorodzinne,
70 mieszkań i apartamentów od
40 mkw. do 124 mkw.
Cena od 8440 zł/mkw. brutto.
Balkon, taras lub loggia w cenie
lokalu
Miejsca
postojowe
w podziemnej hali garażowej cena 39.360,00 zł brutto.
Atuty: Lokalizacja: u zbiegu ulic
Polanka i Kaliska, świetnie skomunikowana z całym miastem, skąd
w zaledwie kilka minut można dojechać tramwajem do Starego Rynku (piechotą w około 20 minut), a po
kilkunastominutowym spacerze dotrzeć nad brzeg Jeziora Maltańskiego. Amatorzy aktywnie spędzanego
czasu z pewnością docenią bliskość
Malta Ski, Term Maltańskich, Nowego Zoo oraz licznych ścieżek rowerowych i pieszych wokół Jeziora
Maltańskiego. Dla planujących zakup mieszkania pod wynajem dodatkowym atutem będzie sąsiedz-

two Politechniki Poznańskiej. Na Polance to projekt elastyczny, który łatwo dostosuje się do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych kupnem
mieszkania pod inwestycję, ale nie
tylko. Na Polance wybrane mieszkania dostępne są w wariancie inwestycyjnym, umożliwiającym aranżację wnętrza w układzie dwóch
niezależnych instalacyjnie modułów 2-pokojowych. Oferta 2w1 dostępna w biurze sprzedaży. Budynek wyposażony jest w system monitoringu zużycia mediów.

Jakon
Biuro sprzedaży: ul. Księżycowa
5/27 Poznań
Jeleniogórska 4
ul. Jeleniogórska 4
Budownictwo wielorodzinne,
154 mieszkania o powierzchni 36100 mkw.
Ceny: 7000-9100 zł/mkw.
Atuty: Dobrze skomunikowana
inwestycja (tramwaj), bliskość Lasku Marcelińskiego, wysoki standard wykonania, balkony, loggie
i ogródki.
Kórnicka
ul. Sowia 3
Budownictwo wielorodzinne,
128 mieszkań o powierzchni 3386 mkw.
Ceny 7500-9600 zł/mkw.
Atuty: Inwestycja w ścisłym centrum Poznania, liczne punkty usługowo-handlowe, wysoki standard
wykonania, podziemna hala z automatycznymi platformami parkingowymi.

Konimpex-Invest
Biuro sprzedaży: ul. Mostowa
23a/27, Poznań; biuro@konimpex-invest.pl; 618661121
Świętego Michała
ul. Świętego Michała 30,32
W budownictwie wielorodzinnym
jest 88 mieszkań
Ceny od 7900 zł brutto/mkw.
Podziemna hala garażowa, miejsce postojowe od 21 000 zł brutto
Atuty: Pokoje do pracy zdalnej,
tarasy na ostatnich piętrach, świetliki dachowe, świetna lokalizacja! Komunikacja miejska, tramwaj w odległości ok. 350 m; W niedalekim
sąsiedztwie znajdują się tereny dla
miłośników aktywności fizycznej:
Jezioro Malta (ok. 800 m) czy park
1000-lecia (ok. 600 m), Termy Maltańskie, a dla najmłodszych Nowe
Zoo. W okolicy znajduje się wiele kultowych restauracji i kawiarni, np. na poznańskiej Śródce.
1 PO
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Święty Wojciech 27
ul. Podgórze 11
Kameralna inwestycja z 26 mieszkaniami.
Cena od 11950 zł brutto/mkw.
Miejsca w podziemnej hali garażowej od 35 000 zł
Atuty: Budynek wykonany w wysokim standardzie. Elewacja została wykonana z kamienia naturalnego i płyt włókno-cementowych.
W dziedzińcu znajduje się artystyczny mural, a tuż przy nim zielona
ściana z roślin. Mieszkania gotowe do odbioru.
Smoluchowskiego 3 etap II
ul. Smoluchowskiego 3
W budynku wielorodzinnym będzie 88 mieszkań.
Cena od 7600 zł brutto/mkw.
Podziemna hala garażowa - miejsce postojowe od 27500 zł
Atuty: W odległości spaceru znajduje się Lasek Marceliński. Wygodne funkcjonowanie ułatwi znajdujący się ok. 300 m od inwestycji przystanek tramwajowy przy ul. Grunwaldzkiej.
Części wspólne budynku z designerskimi elementami i modnym
wykończeniem. Nowoczesna architektura, projekt uznanej, warszawskiej pracowni architektonicznej Archico.

Linea
Biuro sprzedaży: ul. Promenada 5,
Dopiewiec, tel: +48 (61) 890 12 12,
e-mail: linea@dabrowka.com.pl
Osiedle Dąbrówka, Leśna Polana
w Dopiewcu
Budynek: LOGO, wielorodzinny,
mieszkania z ogródkiem lub bal-
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• Murowana Goślina FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Smoluchowskiego 3 FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Bliski Marcelin FOT. MATERIAŁY PRASOWE

konem, metraże: 27-40 mkw. Zakończenie budowy: LOGO 5: gotowe do przekazania, LOGO 6:
31.10.2021, LOGO 7: 28.02.2022, LOGO 8: 30.06.202, LOGO 9: 20.11.2022
Budynek: VILLA, wielorodzinny,
mieszkania z ogródkiem, balkonem
lub tarasem, metraże: 25-63 mkw. Zakończenie budowy: VILLA 11: gotowe
do odbioru, VILLA 12: 31.07.2022, VILLA 16: 31.12.202, VILLA 17: 30.06.2022
Budynek: PIANO, dom szeregowy, dwupoziomowy z ogrodem, metraż: 88 mkw. Zakończenie budowy:
PIANO 41-51: 31.10.2021
Budynek: OPTI, mieszkanie
dwupoziomowe z ogrodem, me-

taras lub balkon przy każdym mieszkaniu. Przedszkole i żłobek na osiedlu, w pobliżu szkoły i przedszkola,
również projektu dewelopera, dostępność usług: kawiarnia, piekarnia,
sklep i warzywniak na osiedlu, w pobliżu również cały szereg niezbędnych usług, możliwość wykończenia
mieszkania pod klucz. Pełna infrastruktura: drogi osiedlowe, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie.
Miejsca rekreacji na osiedlu: strefa
street work-out, place zabaw, zielona oś, ścieżki spacerowe. Wybrane
budynki zasilane pompą ciepła, która wspomagana jest przez panele fotowoltaiczne. Możliwość wynajęcia

traż: 70-83 mkw. Zakończenie budowy: OPTI 5-9: 28.02.2022, OPTI
10-14: 31.08.2022
Ceny od 5400 zł/mkw., balkon/
ogródek w cenie mieszkania. Miejsca parkingowe na osiedlu w cenie.
Atuty: Lokalizacja inwestycji tuż
przy Lesie Zakrzewskim – blisko tysiąc hektarów zieleni, wiele ścieżek
pieszych i rowerowych, jeziora w zasięgu przejażdżki rowerem, lokalizacja inwestycji przy strategicznych
węzłach komunikacyjnych (S11, S5,
A2), dobra komunikacja z miastem:
pociągiem w 12 minut, samochodem
w 25 minut, komunikacją lokalną
i ZTM w 30 minut. Własny ogródek,

ekogrządki w pobliżu osiedla pod
uprawę własnych warzyw i owoców.
Osiedle Pogodna i Stolarska
w Murowanej Goślinie
Biuro Sprzedaży, ul. Poranek 4/1, Murowana Goślina, tel: +48 (61) 890 12 12,
e-mail: linea@dabrowka.com.pl
Budynek: QUATTRO, wielorodzinny, mieszkania z ogródkiem
lub balkonem, metraże: 27-55 mkw.
Budynek: VILLA, wielorodzinny, mieszkania z ogródkiem, balkonem lub tarasem, metraże: 2555 mkw. Zakończenie budowy:
VILLA 1: 31.05.2022, VILLA 2:
31.07.2022, VILLA 6: 30.11.2021
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• Mieszkania przy ul. Dąbrowskiego FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Fama Jeżyce FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Masterm Investment
Budynek: OPTI, mieszkanie dwupoziomowe z ogrodem, metraż 7083 mkw. Zakończenie budowy: OPTI
1-5: 30.09.2022
Ceny od 5400 zł/mkw., balkon/ogródek w cenie mieszkania. Miejsca parkingowe na osiedlu w cenie.
Atuty: Lokalizacja inwestycji
tuż przy Puszczy Zielonce – blisko 10 000 hektarów zieleni, wiele
ścieżek pieszych i rowerowych, jeziora w zasięgu przejażdżki rowerem. Lokalizacja inwestycji, która zapewnia dobrą komunikację
z miastem: pociągiem w 25 minut, samochodem w 30 minut,
komunikacją miejską w 30 minut.
Własny ogródek, taras lub balkon
przy każdym mieszkaniu. Możliwość wykończenia mieszkania
pod klucz, pełna infrastruktura:
drogi osiedlowe, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie, place zabaw na osiedlu. Wybrane budynki zasilane pompą ciepła, która wspomagana jest przez panele
fotowoltaiczne.

REKLAMA 34122426

Biuro sprzedaży: Jet Office ul. Piątkowska 163, 60-650 Poznań, 798
748 503, 516 140 159
www.dabrowskiego58.pl, dabrowskiego58@masterm.pl
Dąbrowskiego58
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 58
Budynek wielorodzinny, 133 lokale mieszkalne o metrażu od około
25 mkw. do 111 mkw.
Cena od 8200 zł/mkw., balkon,
taras, ogródek w cenie mieszkania.
Miejsca postojowe znajdują
się w hali garażowej, poziom -1:
standardowe miejsce postojowe
kosztuje 45 000 zł; pakiet rodzinny (2 miejsca postojowe, w tym
jedno zależne) – 60 000 zł. Komórki lokatorskie: poziom -1 cena 4500 zł/mkw., na kondygnacji
cena 4800 zł/mkw.

Monday
Biuro sprzedaży: ul. J.H. Dąbrowskiego 81/85, Poznań, 61 678 51
07, famajezyce@monday.pl www.
famajezyce.pl
Fama Jeżyce
ul. J.H. Dąbrowskiego 81/85 Poznań.

To rozległy teren za charakterystycznym biurowcem przy ulicy Dąbrowskiego z neonem WIEPOFAMA. Dotąd niedostępny dla większości poznaniaków dziś na stałe włączy się
w krajobraz Jeżyc. Inwestor: Fama
Development. Sprzedaż mieszkań
prowadzi Monday Development należący do grupy Unidevelopment.
Inwestycja Fama Jeżyce docelowo
liczyć będzie ponad 2000 mieszkań
realizowanych etapami. W pierwszych dwóch budynkach o wysokości
7 pięter powstaje łącznie 251 mieszkań. Wybierać można pomiędzy
większym budynkiem oferującym
dużą różnorodność układów lokali
oraz mniejszym, odpowiednim dla
osób ceniących kameralność i podwyższony standard wykończenia.
Oba połączy ciekawie zaprojektowany dziedziniec z placem zabaw i miejscem do wypoczynku mieszkańców.
Aktualnie w sprzedaży znajdują
się ostatnie mieszkania z pierwszego etapu osiedla, którego budowa
zakończy się już pod koniec bieżącego roku. Wybierać można spośród 3-, 4- oraz 5-pokojowych lokali o powierzchni od 58 do 102 mkw.
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W przygotowaniu oferta kolejnego etapu Famy Jeżyce. Na terenie inwestycji znajduje się podziemna hala garażowa z miejscami postojowymi, miejscem do ładowania samochodów elektrycznych, przestronną rowerownią
oraz samoobsługową stacją serwisu rowerów.
Atuty: W samym sercu Jeżyc
oprócz budynków mieszkalnych powstaną nowe drogi, skwery, atrakcyjny deptak z miejscem do wypoczynku i rekreacji. Będzie to ciekawa przestrzeń stworzona z myślą
o niepowtarzalnym klimacie dzielnicy. Realizacja I etapu rozpoczęła
się w północnej części działki, znajdującej się najbliżej popularnej ulicy
Kościelnej, prowadzącej wprost do
pięknego parku Sołackiego.
BOOKOWSKA 18
Biuro sprzedaży: ul. Piątkowska
116, Poznań, 61 678 51 33 e-mail:
bookowska18@monday.pl www.
bookowska18.pl
ul. Bukowska 18
Ta wyjątkowa inwestycja powstaje na działce pomiędzy ulica-

mi Grunwaldzką i Bukowską, na tyłach zabytkowej Willi Flora, w sąsiedztwie prestiżowego Liceum im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
W ramach inwestycji powstają dwa kameralne czteropiętrowe
budynki mieszkalne. Projekt zakłada budowę łącznie 170 lokali
o powierzchni od 32 do 99 mkw.
z balkonami, tarasami lub ogródkami, w zależności od kondygnacji. Na parterze od strony ulicy
Bukowskiej zaplanowano dodatkowo pięć lokali handlowo-usługowych z przynależnymi do nich
zewnętrznymi miejscami postojowymi. Zakończenie budowy inwestycji planowane jest na koniec
bieżącego roku.
Zachowana część starego drzewostanu, a także nowo nasadzona
zieleń, wypełnią dziedziniec oraz
przestrzeń parkową przy Willi Flora, stając się integralnym elementem kompleksu. Elewacja budynków od ul. Bukowskiej w dużej części pokryta zostanie klinkierem, co
korespondować będzie z pobliską
historyczną zabudową.
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Na terenie inwestycji znajduje się
podziemna hala garażowa z miejscami postojowymi oraz boksami
rowerowymi. Nie zabraknie także
punktu do ładowania samochodów elektrycznych.
Atuty: Lokalizacja w centrum
miasta. Niemalże po sąsiedzku
mamy Stare Zoo, w pobliżu Palmiarnię, piękny park, popularny
rynek Jeżycki, a także Międzynarodowe Targi Poznańskie. W zasięgu krótkiego spaceru znajdują się trzy teatry oraz filharmonia. Blisko stąd do kluczowych
poznańskich uczelni. Od zgiełku
miasta oddzielać mieszkańców
będzie kameralny park przy inwestycji. Mieszkańcy, w ramach
sąsiedzkiej wymiany, będą mogli korzystać z biblioteczek wypełnionych ciekawymi książkami, zlokalizowanych w częściach
wspólnych inwestycji.

Nexity
Biuro sprzedaży: ul. Milczańska 1,
61-131 Poznań, 61 333 30 00, maltapoint@nexity.pl
Malta Point
ul. Brneńska, Rataje
Budynek wielorodzinny, inwestycja powstanie w trzech etapach.
W pierwszym etapie 98 mieszkań, windy obecne, tarasy, balkony oraz ogródki. Są tu: garaż
podziemny oraz miejsca postojowe naziemne.
Cena od 8100 zł/mkw.
Atuty: W ramach osiedla powstaną place zabaw, stojaki rowerowe,
garaż podziemny, przestronne balkony, duże okna doświetlające po-
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• Nautic Park FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Osiedle Goplana FOT. MATERIAŁY PRASOWE

mieszczenia. Prestiżowa lokalizacja tuż przy Galerii Posnania, dostęp do komunikacji miejskiej, bogate zaplecze edukacyjno-oświatowe w najbliższej okolicy. W pobliżu funkcjonują ośrodki rekreacyjne, pływalnie, kluby fitness oraz boiska sportowe.
Bliski Marcelin
ul. Jeleniogórska 14
Biuro sprzedaży: ul. Milczańska 1,
61-131 Poznań, +48 61 333 30 00, bliskimarcelin@nexity.pl
Budynek wieloro dzinny,
139 mieszkań, szlaban przy wjeździe, windy obecne, tarasy, bal-

• Malta Point FOT. MATERIAŁY PRASOWE

kony oraz ogródki. Garaż podziemny oraz miejsca postojowe
naziemne
Cena: mieszkania brutto od
7100 zł.
Miejsce garażowe 30 tys. zł.
Atuty: Kameralna inwestycja
(1 budynek), monitoring, ochrona
na osiedlu oraz szlaban na wjeździe, mieszkania z tarasami, parking podziemny, stojaki na rowery, lokal usługowy w ramach inwestycji, część mieszkań z oddzielną kuchnią. Mieszkania na
parterze zaprojektowane z możliwością adaptacji dla osób niepełnosprawnych i starszych. Lokali-

zacja w pobliżu Lasku Marcelińskiego, łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, szybki wyjazd na
ul. Grunwaldzką. Duże zaplecze
edukacyjne: żłobki, przedszkola
oraz szkoły

Novum Plus
Biuro sprzedaży: www.novum-plus.
pl; 61 652 23 35, sprzedaz@novum-plus.pl, ww.osiedle-rozalin.pl.
Osiedle Rozalin
ul. Agawy 3, Lusówko
Budownictwo jednorodzinne, liczba domów w sprzedaży: 6, liczba
domów ogółem: 240. Powierzchnie od 106 do 241 mkw.

Cena 5284 – 8506 zł/mkw. Balkon,
taras, ogród w cenie, garaż w cenie.
Atuty: Osiedle Rozalin łączy
w sobie wygodę, nowoczesną architekturę oraz staranne wykonanie budynków. Miejsce to jest
wymarzoną przestrzenią dla ludzi ceniących ciszę i spokój, rodzinną atmosferę, bliskość natury i piękny krajobraz. Znajduje się
ono w bezpośrednim sąsiedztwie
lasu, nieopodal jeziora, a jednocześnie jedynie 20 minut od centrum Poznania, dzięki rozbudowanej sieci dróg. Osiedle jest w pełni zurbanizowane i ma bogatą infrastrukturę.

1 PO
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Nautic Park
ul. Słowiańska 21, Darłówko
Budownictwo wielorodzinne.
68 mieszkań. Powierzchnie od
45 do 68 mkw.
Cena mieszkania od 14 900 zł /
mkw.
Miejsce parkingowe znajduje się
w hali garażowej – 49 000 zł brutto
Atuty: Widok na morze z każdego apartamentu. Zielone patio, mała architektura, rowerownia, basen
zewnętrzny, wygodne lobby, strefa
fitness, sauny przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców. Dodatkowo
cały obiekt będzie monitorowany
24 h/dobę.

• Tarasy Wilczak FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Trico

• Na Polance FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Rynek Wschodni FOT. MATERIAŁY PRASOWE

1 PO

Novaform Koninko

Proxin

Biuro sprzedaży: ul. Tylne Chwaliszewo 23 Poznań
Osiedle Koninko ko
ul. Operowa/Sceniczna Koninko
Domy jednorodzinne i jednorodzinne dwulokalowe 27 domów
i 32 mieszkania; powierzchnie 57110 mkw
Cena 293-489 tys. zł; ogród i taras w cenie
Garaż naziemny przed budynkiem, w cenie inwestycji
Atuty inwestycji to szybki
dojazd do Poznania, atrakcyjna
przyjazna architektura, ogrody, tarasy.

Biuro sprzedaży: 61 671 18 05,
sprzedaz@nowe-ogrody.pl
Nowe Ogrody 6.0
ul. Meissnera 1
Budownictwo wielorodzinne. 62 mieszkania. Powierzchnie od 85 do 98 mkw.
Cena mieszkania od 7740 zł /
mkw.
Miejsce parkingowe znajduje
się w hali garażowej – 30.000,00 zł
brutto
Atuty: Plac zabaw, mała architektura, schowki lokatorskie, boks
rowerowy, windy od -1, oświetlenie na balkonach, wideodomofony, szklane balustrady. Dodatko-
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wo cały obiekt będzie monitorowany 24 h/dobę.

wo cały obiekt będzie monitorowany 24 h/dobę.

Nowe Ogrody 7.0
ul. Meissnera 6
Budownictwo wielorodzinne.
130 mieszkań. Powierzchnie od
25 do 90 mkw.
Cena mieszkania od 7450 zł /
mkw.
Miejsce parkingowe znajduje się
w hali garażowej – 39 000 zł brutto
Atuty: Plac zabaw na dziedzińcu, mała architektura,
schowki lokatorskie, boksy
rowerowe, windy od -1, oświetlenie na balkonach. Dodatko-

Słowackiego 7
ul. Słowackiego 7
Budownictwo wielorodzinne.
61 mieszkań. Powierzchnie od 25 do
98 mkw.
Cena mieszkania od 12 800 zł /mkw.
Miejsce parkingowe znajduje się
w hali garażowej – 50 000 zł brutto
Atuty: Zielone patio, mała architektura, schowki lokatorskie,
boks rowerowy, wózkarnia, windy od -1, wideodomofony. Dodatkowo cały obiekt będzie monitorowany 24 h/dobę.

Biuro sprzedaży: ul. Wilczak 16 A, 61
222 47 90, sprzedaz@trico.com.pl
Tarasy Wilczak
ul. Wilczak 16 A
Budynki wieloro dzinne,
421 mieszkań od 27-72 mkw
Cena 7700 – 8500 zł/mkw. Balkon, taras, ogródek w cenie.
Garaż to dwukondygnacyjna hala garażowa pod budynkiem, koszt
29 900 zł
Atuty: bliskość centrum Poznania.
Mimo dobrego skomunikowania Tarasy Wilczak są oddalone od hałasu
generowanego przez ruch miejski,
tworząc enklawę spokoju dla wszystkich mieszkańców tego ustronnego
zakątka. To idealne lokalizacja dla
miłośników aktywnego trybu życia –
w pobliżu znajdują się liczne obiekty
sportowe – basen Posnania, korty tenisowe, kluby fitness – Fabryka Formy, Body Lab One, drogi rowerowe.
Bliskość Cytadeli. Mieszkania mają
przemyślane rozkłady.
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TK Invest Sp. z o..
Biuro sprzedaży: 533 322 322; 61
842 22 90; mateckiego@tk-invest.
pl; biuro@tk-invest.pl
Mateckiego 19
ul. Mateckiego 19 60-689 Poznań
Budownictwo wielorodzinne: jeden budynek, 42 mieszkania, powierzchnia 36-115 mkw.
Cena od 7300 – 7800 zł/mkw; balkony w cenie mieszkania; skrytka
lokatorska 4000 zł/mkw.
Garaż naziemny i podziemny
27 000 zł
Atutem inwestycji jest atrakcyjna
lokalizacja. Z jednej strony gwarantuje znakomity dojazd do śródmieścia, z drugiej – nie trzeba opuszczać
miasta, by korzystać z uroków zieleni. Entuzjaści zielonych terenów,
spacerów czy wycieczek rowerowych, znajdą w sąsiedztwie malownicze lasy, Rezerwat Przyrody „Żurawiniec” oraz „Meteoryt Morasko”.
W okolicy inwestycji znajdują
się także liczne centra handlowo-usługowe, placówki służby zdrowia, przedszkola, szkoły, basen oraz
kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Quadro Development
Biuro sprzedaży: ul. Daleka 14 oraz
ul. Główna 39; 721 550 501 oraz 724
555 505. sprzedaz@rynek-wschodni.pl; www.rynek-wschodni.pl
Rynek Wschodni
ul. Smolna/Główna
Budownictwo wielorodzinne,
48 mieszkań o pow. 29 – 73 mkw.
Cena 7100 – 8900 zł brutto, balkony i tarasy i ogródki bez dodatkowych opłat.

REKLAMA 34124645
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Miejsca parkingowe w hali garażowej w cenie 30 000 zł, miejsca zewnętrzne w cenie 20 000 zł.
Atuty: Bliskość Starego Miasta,
bardzo dobre połączenie komunikacją miejską, w pobliżu pełna infrastruktura: markety, szkoła podstawowa, przedszkola, apteki, poczta, przychodnia, dworzec PKP Poznań
Wschód, tereny zielone, Wartostrada.

KM Building
Biuro sprzedaży: ul. Poznańska 60,
62-035 Kórnik, 519 101 401, 502
612 120, biuro@kmbuilding.pl
Zalasewo Park
ul. Kórnicka 194, 62-020 Zalasewo,
gmina Swarzędz
Inwestycja składa się z dwóch gotowych budynków wielorodzinnych,
a także jednego, który jest aktualnie w budowie. Gotowe etapy liczą 48 mieszkań oraz 24 apartamenty z antresolą na drugim piętrze. Budynek nr 3 składać się będzie z 24 mieszkań oraz 12 apartamentów. Razem inwestycja liczy 72 mieszkania oraz 36 apartamentów.
Cena 5600 zł brutto/mkw. Balkony w cenie apartamentów.
Darmowe miejsca postojowe
przed budynkiem. Cena miejsca
w podziemnej hali garażowej to
15 tys. zł.
Atuty: inwestycja zlokalizowana pod Poznaniem, blisko zlokalizowane przystanki komunikacji
miejskiej oraz żłobki i przedszkola, otoczenie pól i lasów, otwarty
charakter osiedla z całodobowym
monitoringiem, udogodnienia: podjazd dla wózków, winda, wideodomofon, lustra drogowe przy wyjazdach z podziemnej hali garażowej,

• Mieszkania przy ul. Słowackiego FOT. MATERIAŁY PRASOWE

system oddymiania, możliwość wykończenia „pod klucz”.
Rodzinny Zakątek
ul. Osiedle Przylesie 84/183, 62-035
Błażejewo, gmina Kórnik
Inwestycja składa się z czterech
gotowych etapów oraz z budowanego aktualnie etapu piątego domów w zabudowie szeregowej.
Etap piąty oferuje dwa typu domów: 74 i 92 mkw.
Cena: 5000 zł brutto/mkw. za
mieszkanie o powierzchni 74 mkw.;
4550 zł brutto/mkw. za mieszkanie o powierzchni 92 mkw. Balkony i ogródki w cenie domu.
Darmowe miejsca postojowe
przed budynkami.
Atuty: inwestycja zlokalizowana
na obrzeżach Poznania, spokojna
i zalesiona okolica, droga wewnętrzna z kostki brukowej, dwa place zabaw oraz sklep Żabka na terenie
osiedla, standard wykończenia oferujący: przygotowanie domów piątego etapu pod systemy fotowoltaiczne, wyposażenie domów w sys-

tem sterowania ogrzewaniem podłogowym dla każdego pokoju osobno, możliwość wykończenia „pod
klucz”, dostępne w sprzedaży domy,
które już niedługo (w tym kwartale)
zostaną oddane do użytku.

Grupa Inwest
Biuro sprzedaży: Czesława Niemena 5, 61-131 Poznań, 602 613 934,
882 818 848, mateusz.glema@
grupainwest.pl, jakub.chenafi@
grupainwest.pl
Horyzont Naramowice
ul. Czarnucha
W ramach całej inwestycji powstanie łącznie 159 lokali w zabudowie
wielorodzinnej. Powierzchnie: 25106 mkw.
Cena mieszkania od 7100 zł brutto/mkw.
Obligatoryjne w zakupie: 28 tys.
zł miejsce postojowe w hali garażowej, niezależne, 42 tys. zł miejsce
postojowe w hali garażowej, zależne rodzinne.
Opcjonalne w zakupie: 15 tys.
zł miejsce postojowe nadziemne
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niezależne, 10 tys. zł komórka lokatorska.
Atuty: deweloper przygotował
specjalną promocję – 3 procent rabatu od ceny regularnej na zakup
dowolnego lokalu, do zakupionego lokalu mieszkalnego deweloper
daje komórkę lokatorską gratis lub
drugie miejsce postojowe gratis. Nabywca może również zdecydować
się na rodzinne miejsce postojowe
na dwa auta w cenie 32 tys. zł brutto. Dodatkowo do mieszkań powyżej 65 mkw. Grupa Inwest gwarantuje miejsce na rower w hali garażowej zupełnie gratis. Lokalizacja
osiedla blisko terenów zielonych
i rzeki Warta.
Wilda Corner
ul. Czarnieckiego
60 mieszkań w budynku wielorodzinnym. Powierzchnie: 34-89 mkw.
Cena mieszkania od 9400 zł brutto/mkw.
Obligatoryjne w zakupie: 45 tys.
zł miejsce postojowe w hali garażowej, niezależne,
50 tys. zł miejsce postojowe w hali garażowej, zależne rodzinne.
Atuty: 3 procent rabatu od ceny regularnej na zakup dowolnego lokalu, kameralna zabudowa,
tylko 60 mieszkań, zupełnie nowa
inwestycja w modnej w Poznaniu
lokalizacji – Wilda jest blisko centrum, a jednocześnie terenów zielonych, np. park Jana Pawła II, Łęgi Dębińskie.
Nova Łacina
236 mieszkań w budynku wielorodzinnym. Powierzchnie: 25-75 mkw.
Cena mieszkania od 9100 zł brutto/mkw.
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Obligatoryjne w zakupie: 25 tys.
zł/38 tys. zł miejsce postojowe w hali garażowej, niezależne; 53 tys. zł
miejsce postojowe rodzinne w hali garażowej, zależne
Atuty: jest to jedna z najlepszych lokalizacji do zamieszkania w obrębie Poznania, sprawdzi się też w przypadku wyboru
dla klientów inwestycyjnych. Na
zakupy przyszli mieszkańcy będą mogli udać się choćby do Galerii Posnania, oddalonej 200 m
od inwestycji. To również lokalizacja z łatwym dostępem do prestiżowych poznańskich uczelni.
Bardzo nowoczesna zabudowa,
duża oferta mieszkaniowa.
More Place
Biuro sprzedaży: ul. Golęczewska,
Poznań – dom pokazowy w ramach
I etapu inwestycji Osiedle przy
Jeziorach, 794 111 794,
Osiedle przy Jeziorach
W ramach inwestycji powstają domy w zabudowie bliźniaczej, z ogrodami.
Łącznie powstanie 56 lokali w zabudowie bliźniaczej.
Powierzchnie: 111,47 i 110,44 mkw.
Cena od 5700 zł brutto/mkw.
Miejsca postojowe przed każdym lokalem są w cenie.
Atuty: szeroki pakiet opcji dodatkowych, w tym fotowoltaika,
wiaty garażowe, przemyślany projekt i klasyczna architektura ze spadzistym dachem, lokalizacja blisko 3 poznańskich jezior – Kierskiego, Kierskiego Małego i Strzeszyńskiego.

Sky Investments
Biuro sprzedaży: ul. Chwaliszewo
72/2, 61-104 Poznań, 61 671 99 99
sprzedaz@rodzinnepodolany.pl
Rodzinne Podolany
Ul. Heleny Rzepeckiej
W ramach inwestycji powstają domy w zabudowie szeregowej z ogrodami i dwupoziomowe mieszkania
z tarasami na dachu. W ramach
całej inwestycji powstanie łącznie
99 lokali w zabudowie szeregowej.
Powierzchnie: 76, 78, 99, 105 mkw.
Cena mieszkania od 7025 zł brutto/mkw.
Miejsca postojowe przed każdym lokalem są w cenie.
Atuty: domy i mieszkania dwupoziomowe w granicach miasta Poznania, tarasy na dachu mieszkań
dwupoziomowych – powierzchnia 11,47 mkw., bezpieczne osiedle
w konwencji zamkniętej.
Nowy Gruszczyn
ul. Katarzyńska, Gruszczyn, gmina Swarzędz.
W ramach inwestycji powstaną domy w zabudowie bliźniaczej, z ogrodami.
Łącznie będzie 76 lokali w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnie:
141, 135 i 128 mkw.
Cena mieszkania od 4680 zł brutto/mkw.
Miejsca postojowe przed każdym
lokalem są w jego cenie.
Atuty: premierowy projekt dewelopera Sky Investments, domy aż do
141 mkw., lokalizacja: nieopodal inwestycji znajduje się także Jezioro
Swarzędzkie, a nieco dalej rozpoczynają się tereny Puszczy Zielonka, dużo przestrzeni dodatkowej –
kuchnia ze spiżarnią, pomieszczenie gospodarcze, dwie garderoby,
dostępne dodatkowe pakiety wykończeniowe,

Greenbud Development
1 PO

Biuro sprzedaży: ul. Dworcowa
4a/3, 62-020 Swarzędz, 577 127
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827, 577 077 119, biuro@greenbud.
com.pl
Nowy Jasin, etap III
ul. Wrzesińska, Jasin, gmina Swarzędz.
Zespół dwupoziomowych domów. W każdym budynku znajdą
się jedynie cztery lokale, dostępne
w dwóch wariantach powierzchni: 75,42 i 79,03 mkw. W etapie III
znajdzie się 12 lokali.
Cena mieszkania od 5 tys. zł brutto/mkw. Do każdego lokalu przynależy ogród.
Miejsca postojowe są w cenie
każdego lokalu.
Atuty: własny ogród, dwa miejsca postojowe w cenie, możliwość
wprowadzenia zmian na etapie projektu, wiaty rowerowe, duży plac
zabaw, pełna infrastruktura: drogi, podjazdy, oświetlenie, blisko
dwóch wielkopolskich miast – Poznania i Swarzędza, niska zabudowa w okolicy.
Młode Gwiazdowo, etap II
Zespół budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej. W II etapie inwestycji
znajdzie się 20 lokali, każdy o powierzchni 103,5 mkw.
Cena mieszkania 4 tys. zł brutto/mkw. Do każdego lokalu przynależy ogród, powierzchnia aż do
468,5 mkw.
Miejsca postojowe są w cenie
każdego lokalu.
Atuty: większy metraż, nowa lokalizacja, Gwiazdowo, gmina Kostrzyn, dom w cenie mieszkania
w budownictwie wielorodzinnym,
własny ogród aż do 468,5 mkw., pełna infrastruktura.

ponad 1000 smart apartamentów o zróżnicowanym metrażu,
19-51 mkw. W II etapie, który aktualnie jest budowany, powstaną
224 lokale (18-51 mkw.), w standardzie deweloperskim. Do lokali
na Nadolniku dostępne są balkony, tarasy i ogródki. Większe smart
apartamenty, o powierzchni ponad 30 mkw. posiadają też antresolę. Miejsca parkingowe znajdują się w podziemnej hali garażowej
oraz przed budynkiem.
Cena mieszkania od 7515 zł netto/mkw. (istnieje możliwość odliczenia VAT, nie tylko dla firm).
Miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej są w cenie od
24 600 brutto.
Atuty: kompaktowy metraż
i przystępna propozycja cenowa,
możliwość odliczenia podatku VAT,
dobra propozycja inwestowania
w nieruchomości, lokalizacja bardzo blisko ronda Śródka, liczne udogodnienia – podziemna hala garażowa, boksy rowerowe, miejsca rekreacji, zaplecze handlowo-usługowe. l
Zebrała Agata Błaszczyk
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REWELACYJNA CENA od 399 000 zł

(brutto)

KDM Deweloper
Biuro sprzedaży: ul. Pszeniczna 2,
Nowe Miasto nad Wartą, 515 915
515, 660 777 153, biuro@kdm-deweloper.pl
Osiedle Poznań Malarska
ul. Malarska, Szczytniki, gmina
Kórnik
Zarówno budownictwo wielorodzinne, jak i zabudowa szeregowa.
Docelowo inwestycja będzie liczyć
ponad 400 mieszkań i domów oraz
27 lokali usługowych. W I etapie powstanie 38 lokali w zabudowie szeregowej. Wśród nich będą 4 domy
po 4 – lokale każdy. W tej zabudowie będą dostępne powierzchnie od
108,54 do 109,99 mkw. oraz większy
o powierzchni 145,27 mkw. Wszystkie
będą dwupoziomowe. Kolejną ofertą
jest szereg z 22 mieszkaniami o powierzchni od 60,54 do 94,81 mkw.
Cena 3700 zł brutto/mkw. W zależności od wyboru konkretnego
mieszkania ofertę uzupełni ogródek – dla lokali na parterze lub przestronny taras – przy mieszkaniach
na piętrze. Są one w cenie lokalu mieszkalnego.
Miejsca postojowe są w cenie lokalu mieszkalnego. Do większości
domów przynależą również garaże.
Atuty: nowa lokalizacja w Szczytnikach, zaplecze rekreacyjne w postaci boiska do piłki nożnej, placu
zabaw oraz parku do street workoutu, możliwość wykończenia „pod
klucz”, wsparcie eksperta finansowego podczas procesu zakupu,
zróżnicowana oferta – od niedużych
mieszkań po przestronne dwupoziomowe domy.

BLIŹNIAK 80 m2, działka 300 m2
UROKLIWA LOKALIZACJA.
Dojazd w 15 minut od centrum Poznania
LOKALIZACJA:
1. Rokietnica ul. Szkolna – 399 000 zł
tel. 602 735 543
2. Kórnik ul. Krauthofera – 399 000 zł
tel. 602 483 511
3. Sierosław ul. Pokrzywnicka – 399 000 zł tel. 602 188 074
4. Robakowo ul. Nowina – 399 000 zł
tel. 606 475 447
5. Swarzędz ul. Olszynowa – 399 000 zł
tel. 606 183 523

Grupa Partner
Biuro sprzedaży: ul. Nadolnik 8,
Poznań, 517 493 963, 512 843 849,
sprzedaz@projektnadolnik.pl
Nadolnik Compact Apartments
W inwestycji Nadolnik Compact
Apartments finalnie znajdzie się

www.domy-future.pl
REKLAMA 34123090
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