B12
NIERUCHOMOŒCI
GRUPA

Luty 2008

20/2008

biuletyn informacyjny

artyku³ tygodnia
Jeœli inwestowaæ, to w nowe projekty

article of the week
Investing in new projects advisable

nasze oferty : str 2,3
Specjaliœci radz¹, by w celach inwestycyjnych wybieraæ
nowe lokale, tak¿e w miejscowoœciach turystycznych.
Na najszybszy zysk mo¿na liczyæ, kupuj¹c luksusowe
apartamenty. (...)
Polski rynek nieruchomoœci najwiêksze zwy¿ki
cen ma ju¿ za sob¹ i nieprêdko powtórz¹ siê zyski w
wysokoœci 70 proc., a nawet wy¿sze w skali roku. Nie
oznacza to jednak, ¿e w nieruchomoœci nie warto
inwestowaæ. Trzeba tylko wiedzieæ, w jakie. Tym
bardziej ¿e sytuacja na gie³dzie i rynkach finansowych
sk³ania do poszukiwania alternatywnych form
inwestowania.
(...) Inwestowanie w ziemiê poleca tak¿e wielu innych
analityków. Atrakcyjnie po³o¿ona, po zmianie
przeznaczenia z rolnego na budowlane mo¿e zyskaæ na
wartoœci kilka, a nawet kilkadziesi¹t razy.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê dzia³ki o
powierzchni od 1000 do 1500 mkw., w odleg³oœci nie
wiêkszej ni¿ 15 20 km od centrum miasta. Istotny jest
tak¿e dobry dojazd, dostêpnoœæ œrodków komunikacji
zbiorowej czy sposób zagospodarowania okolicy (...).
Atrakcyjnych dzia³ek jest jednak na rynku coraz mniej, a
sytuacjê pogarsza to, ¿e od kilku miesiêcy w³aœciciele
wstrzymuj¹ siê ze sprzeda¿¹ w nadziei na uzyskanie
znacznie wy¿szej ceny w póŸniejszym terminie. (...)

Specialists advice to choose new apartments while
investing, also in tourist resorts. Fast income is the most
possible when investor buys luxury apartments. (…)
Polish real estate market his highest revenues
has already had and not very fast there will recur 70%
profit again, and even higher per annum. But it doesn't
mean that it is not worth to invest in real estates. The
problem is to know in what kind of real estates. The
more the situation on the stock-exchange market and
financial markets induce for seeking alternative forms of
investing.
(…) Investing in ground is recommended also by many
analytics. Attractive located plots, after transformation
into site may become several times more worthy or
even several dozen times worthy.
The most popular are 1000 to1500 sqm sized plots, in
the distance not further than 15-20 km from the city
center. Important is also good access, availability of
means of public transport or the possibility of
surrounding development. (…) The true is that there
are less attractive plots on the market, and the situation
is becoming even worse because of the sluggishness of
the landlords, who are expecting gaining higher price
in the future. (…)

Dziœ trudno jest znaleŸæ pod Warszaw¹ dobr¹ dzia³kê w
cenie poni¿ej 300 z³ za mkw., a nierzadko mo¿na
spotkaæ nawet grunty dro¿sze ni¿ 600 z³ za mkw.
Jeszcze kilkanaœcie miesiêcy temu podobne dzia³ki
kosztowa³y od 50 do 200 z³ za mkw. Analogiczna
sytuacja wystêpuje na rynku domów. Jesieni¹ 2006 r.
zakup gotowego segmentu w stanie surowym, z
niedu¿¹ dzia³k¹, na obrze¿ach Warszawy czy Krakowa
wi¹za³ siê z wydatkiem rzêdu 350 400 tys. z³.

Nowadays it is difficult to find an attractive plot near
Warsaw under 300 z³/sqm, and even often there occur
plots more than 600 z³/sqm expensive. Several months
ago similar plots cost 50 to 200 z³/sqm. Analogical
situation exists on the houses market. In the autumn
2006 purchase of the new house in the raw state, with
not very big plot, in the suburbs of Warsaw and
Cracow was connected with expense of 350-400 000
z³.

Prawdopodobnie taka sytuacja utrzyma siê a¿ do
ca³kowitej równowagi rynkowej, kiedy to relacje
cenowe pomiêdzy mieszkaniami a ziemi¹ wróc¹ do
poziomu sprzed dwóch lat.

Probably such situation will remain till the total
equilibrium of market, when the prices relation
between apartments and a ground will come back to
the situation from before two years.

Ÿród³o: Rzeczpospolita
source: Rzeczpospolita magazine
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dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
Krowodrza/Fieldorfa Nila
przeznaczenie: apartamenty
powierzchnia dzia³ki : 0,43 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia :
10000 PUM
cena: 1500/mkw PUM netto
umowa warunkowa mo¿liwa

location:
Krowodrza/Fieldorfa Nila
destination: apartment building
Area of the plot: 0,43 ha
Zoning decision (WZ) in progress
predictable surface of apartments
10000 sqm
price: 1500/sqm of usable
space +VAT
preliminary contract

lokalizacja:
Bie¿anów/Jerzmanowskiego
przeznaczenie: budownictwo
wielorodzinne
powierzchnia dzia³ki : 0,61 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia :
8100 PUM
cena: 1100/mkw PUM brutto
umowa warunkowa mo¿liwa

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
£agiewniki/Tischnera-Turowicza
przeznaczenie: biurowiec
powierzchnia dzia³ki : 0,97 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia
:32100 PU
cena: 1500/mkw PU netto
umowa warunkowa mo¿liwa

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

location:
Bie¿anów/Jerzmanowskiego
destination: apartments
Area of the plot: 0,61 ha
Zoning decision (WZ) in progress
Expected usable space: 8100
sqm
price: 1100/sqm of usable
space
Possibility of preliminary contract

location:
£agiewniki/Tischnera Street
destination: office building
Area of the plot : 0,97 ha
Zoning decision (WZ) in progress
Expected usable space :

32100 sqm
price:

1500/sqm of usable space +VAT

Possibility of preliminary contract

Kamienica / Tenement House
Lokalizacja:
Podgórze/ Limanowskiego
Przeznaczenie: zabudowa
wielorodzinna
pow. dzia³ki: 0,1 ha
Prawomocne WZ
Przewidywany PUM: 2500 mkw
Cena: 3200 000 PLN brutto
Mo¿liwoœæ rozliczenia 90%
kwoty zakupu w
mieszkaniach w dowolnej
lokalizacji !!!

Location:
Podgórze/Limanowskiego
Destination: Apartments
Area of the plot: 0,1 ha
Zoning decision
Expected usable space 2500 sqm
Price: 3200 000 PLN
Possibility to effect 90%
settlement in apartments
in every location !!!

www.b12.pl
dodatkowych informacji na temat ofert udziela:
for more information call :
Katarzyna Nowakowska
dzia³ komercyjno-inwestycyjny

lokalizacja:
Debniki/Zdunska
Mo¿liwoœæ adaptacji pod
biurowiec/hotel/apartamenty
Powierzchnia u¿ytkowa: 352 mkw
Liczba kondygnacji: 3+poddasze
do adaptacji
pow. dzia³ki: 0,0466 ha
Cena : 3 000 000 PLN brutto
Mo¿liwoœæ zakupu dwóch
s¹siaduj¹cych kamienic
(1000mkw, dzia³ka 10ar)

location:
Debniki/Zdunska
Possibility of adaptation to office
building/hotel/apartments
Usable space: 352 sqm
Number of floors: 3+ attic
Area of the plot: 0,0466 ha
Price:3000 000 PLN
Possibility of purchasing two
neighboor tenement houses
(1000sqm, plot 0,1 ha)
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dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

Lokalizacja:
Mogila/Klasztorna
Przeznaczenie: zabudowa
szeregowa i blizniacza
Powierzchnia dzialki: 0,8900 ha
Prawomocne WZ / pozwolenie na
budowe w trakcie
Przewidywany PUM: 3800 m2
Cena: 1700 pln + Vat

Location:
Mogila/Klasztorna
Destination: terraced houses and
semidetached houses
Area of the plot: 0,8900 ha
Zoning decision (WZ) / building
permition in progress
Expected usable space: 3800 sqm

Lokalizacja:
Skotniki/Dzialowskiego
Przeznaczenie: zabudowa
szeregowa
Powierzchnia dzialki: 0,8700 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
Przewidywana inwestycja: 14
domów w zabudowie szeregowej
Cena: 2100 000 pln
Umowa warunkowa do momentu
uzyskania pozwolenia na budowe

Location:
Skotniki/Dzialowskiego
Destination: terraced houses
Area of the plot: 0,8700 ha
Spatial development plan
Expected kind of investment: 14
terraced houses
Price: 2100 000 pln
Possibility of preliminary contract

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

Price: 1700 pln + vat

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
Kurdwanów/Wy¿ynna
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: domy w
zabudowie bliŸniaczej
2 bliŸniaki (4 domy)
powierzchnia dzia³ki : 0,16 ha
WZ na ukoñczeniu
przewidywana powierzchnia :
600 PUM
cena: 400 000 PLN brutto
umowa warunkowa mo¿liwa

location:
Kurdwanów/Wy¿ynna
Attractive plot for investment
destination: semi-detached houses
4 houses
plot's surface : 0,16 ha
WZ almost ready
surface of houses :
600 sqm
price: 400 000 PLN
preliminary contract

lokalizacja: Szwedzka
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: apartamenty
powierzchnia dzia³ki : 0,1 ha
otoczenie: budynki XI
kondygnacyjne
cena: 1 200 000 PLN brutto
umowa warunkowa mo¿liwa

lokalizacja: Szwedzka Street
Attractive plot for investment
destination: apartments
plot's surface : 0,1 ha
neighbourhood: 11 floor
buildings
price: 1 200 000 PLN
preliminary contract

Inne oferty/ Other Offers
£u¿ycka 6000 mkw PUM
WZ w trakcie
umowa warunkowa
Cena: 1000 PLN/mkw PUM
Modlnica 50ar-2ha
dzia³ka w nowym studium
bud. jednorodzinne
media
cena: 25 000PLN/ar

www.b12.pl

Powstañców 67 ar
WZ w trakcie
4800 PUM
cena 600PLN/mkw PUM

dodatkowych informacji na temat ofert udziela:
for more information call :
Katarzyna Nowakowska
dzia³ komercyjno-inwestycyjny
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