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LICZBA DNIA 

1200 
mkw. ~ Takct powierzchni~ ma najwi~ksza 
w kraju perfumeria Douglas- Douglas House 
of Beauty, otwarta 3 grudnia w centrum 
handlowym Arkadia w Warszawie. [MASJ 

Kadry 
Awanse 
wSegro nwes 
Bo:i:ena Krawczyk 
Awansowata na stanowisko dy
rektora inwestycyjnego na Eu
rop~ Centralnct. B~dzie odpo
wiadata za zakupy i sprzedai: 
obiekt6w oraz teren6w inwesty
cyjnych w Polsce, Czechach 
i na W~grzech. W Segro pracuje 
od 2006 r. Ma trzynastoletnie 
doswiadczenie w brani:y nieru
chomosci komercyjnych. 

PawetSapek 
Zostat dyrektorem ds. rozwoju 
na Europ~ Centralnct. B~dzie za
rzctdzat nowymi projektami Se
gro w regionie. Ma czternasto
Letnie doswiadczenie w zarzct
dzaniu nieruchomosciami i in
westycjami budowlanymi. 

Stanistaw Zysek 
Zostat dyrektorem technicznym 
Segro na Europ~ Centralnct. 
Do jego obowictzk6w b~dzie na
Lei:ato zarzctdzanie i nadz6r 
nad procesami budowlanymi, 
a taki:e dostosowywanie istnie
jctcej powierzchni do potrzeb 
i wymagan najemc6w. Do ze
spotu Segro dotctczyt w 2008 r. 

Waldemar Witczak 
Obejmie stanowisko dyrektora 
regionalnego. B~dzie odpowia
dat za rozw6j, Leasing, 
obstug~ klient6w i zarzctdzanie 
inwestycjami dewelopera. 
Z firmct jest zwictzany od 2008 r. 
Dotychczas zarzctdzat jej 
projektami w lodzi, Strykowie 

Zyski z wynajn1u 
sq por6wnywalne 
z lokatq bankowq 
Marta 
Sieliwierstow 

W eo inwestowac 
na rynku nieruchomosci? 
Eksperci radz~ kupowac 
mieszkania do remontu 
w starych kamienicach 
i lokale ustugowe. 

Warto inwestowac w nieru
chomosci ze wzgl~du na przy
szle zyski z wynajmu i wzrost 
wartosci lokali i grunt6w. 
Na szybkie dochody nie ma 
jednak co liczyc. Inwestycje 
w nieruchomosci to dlugoter
minowe przedsi~wzi~cia. 

Polowanie na okazje 
- Mieszkania do remontu 
w starych kamienicach w cen
trach miast to najwi~ksza oka
zja. Takie oferty szybko jed
nak znikajq z rynku- twierdzi 
Marcin Janczuk z firmy Me
trohouse Nieruchomosci. 

- Na przyklad na duzym 
osiedlu mieszkaniowym, gdzie 
raczej nie jest trudno o klien
ta. Dodatkowym plusem jest 
mozliwosc zawarcia dlugoter
minowej umowy najmu. Za
zwyczaj to transakcje pi~cio-, 
szescioletnie - podkresla 
Marcin J anczuk. 

Wedlug niego alternatywq 
dla takich nieruchomosci Sq 
grunty, a zwlaszcza dzialki re
kreacyjne na wypady waka
cyjne lub weekendowe. Cz~sto 
mozna je kupic w atrakcyj
nych cenach. 

lm mniejszy, tym lepszy 
Zyski z wynajmu mieszkaiJ. Sq 
por6wnywalne z wynikami 
osiqganymi na lokacie banko
wej czy obligacjach skarbo
wych. Ponadto, im mniejszy lo
kal, tym wi~ksza rentownosc. 

i Poznaniu. [MASJ ~Stabilna lokata: Dobrct inwestycjqjest kupno Lokali ustugowych. Dodatkowym plusem 

Jego zdaniem rentownosc 
takich inwestycji zalezy od 
koszt6w adaptacji nierucho
mosci. Okazjq jest r6wniez 
kupno lokali uslugowych, ale 
warunkiem udanej transakcji 
to dobra lokalizacja. 

- Dwupokojowe mieszka
nie o powierzchni 45 mkw. 
w Krakowie, kupione za oko
lo 6,5 tys. zl za mkw., mozna 
wynajmowac za jakies 1,2 tys. 
zl miesi~cznie co najmniej 
przez rok- ocenia Witold Za
morski z dzialu analiz rynku 
nieruchomosci firmy P6lnoc 
Nieruchomosci. 

jest moi:Liwosc zawarcia dtugoterminowej umowy najmu- podkresla Marcin Janczuk z firmy 

'~----------'' Metro House. [FOT. ss] 

Jego zdaniem, po odj~
ciu 8,5 proc. podatku od wy-

Koszty transakcji U nas si~ optaca 
inwestowac w nieruchomosci 
Polska jest jednym 
z najtanszych na swiecie 
panstw pod wzgl~dem 
opodatkowania przy sprzedai:y 
nieruchomosci. 
Firma Taxand przeanalizowata 
dane z 23 panstw. 
Okazato si~. ie Polska 
znajduje si~ na trzecim 
miejscu, po Rumunii i Cyprze, 
jesli chodzi o wysokosc 
podatk6w przy sprzedai:y 
nieruchomosci. 
Wynoszct one u nas tylko 
4,28 proc. wartosci 
nieruchomosci komercyjnych, 
a w innych sektorach 

• 

od 2,7 do prawie 4 proc. 
Na te wartosci sktada si~ 
podatek dochodowy 
od zysku sprzedajctcego, 
podatek od nieruchomosci 
i podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych. 
Taxand nie Liczyt podatku VAT, 
poniewai: w inwestycjach 
komercyjnych podlega on 
w Polsce zwrotowi. 
Dla por6wnania: w niekt6rych 
krajach VAT-u od inwestycji si~ 
nie zwraca i np. w Kanadzie 
podatki od wynajmu 
nieruchomosci komercyjnych 
si~gajq w sumie ai: 53,85 proc. 

catkowitego dochodu 
ze sprzedai:y. Stawki 
podatkowe w Kanadzie sct 
o ponad 12 proc. wyi:sze nii: 
w Stanach Zjednoczonych, 
kt6re sct na drugim miejscu 
pod wzgl~dem wysokosci 
opodatkowania nieruchomosci. 
Na trzecim miejscu jest 
Norwegia. 
Polska wypada taki:e 
szczeg6Lnie atrakcyjnie 
przy wynajmie nieruchomosci 
komercyjnych. Catkowity 
udziat podatk6w w cenie 
takiego wynajmu stanowi 
u nas tylko 15,7 proc. [AZAJ 

• 
c1er I 
najmu okazjonalnego oraz 
koszt6w rocznej amortyza
cji mieszkania mozna osi(}
gnqc rentownosc rz~du 4,16 
proc. 

- To mniej wi~cej tyle, ile 
wynosi przeci~tna lokata 
bankowa: okolo 4 ,3 proc. 
netto, ale nieco mniej niz in
westycja w 10-letnie obliga
cje skarbowe, gdzie zysk to 
okolo 4,9 proc.- dodaje eks
pert. 

Wedlug niego bardziej 
oplacalne jest kupno kawa
le rki - jej cena jest nizsza, 
a stawki najmu podobne jak 
wprzypadku mieszkan dwu
pokojowych i r6wnie stabil-

ne, zwlaszcza w miastach uni
wersyteckich. 

- W tym przypadku ren
townosc przekracza 5,5 proc. 
Inwestycja wwi~ksze miesz
kanie automatycznie zmniej
sza oplacalnosc przedsi~wzi~
cia- sumuje Witold Zamor
ski. 

To si~ teraz optaca 
Eksperci od rynku nierucho
mosci radzq r6wniez kupno 
tzw. nieruchomosci wakacyj
nych w g6rach, nad morzem 
lub jeziorami. 

Trzeba si~ jednak liczyc 
z wydatkiem rz~du od 300 
tys. do nawet ponad 1 mln zl. 

W tym przedziale cenowym 
mozna kupic np. apartamen
ty w nowym kompleksie Bo
ulevard w kurorcie Ustronie 
Morskie. 

Inwestycja sp6lki Zdrojo
wa Invest ruszywiosnq 2011 r. 
Na klifie, tuz nad morzem, 
powstanq luksusowe aparta
menty. Zainteresowanym 
kupnem, inwestor gwaran
tuje stale zyski z wynajmu. 

R6wnie luksusowe nieru
chomosci powstanq na Ma
zurach. W20llr. wMikolaj
kach rozpocznie si~ budowa 
czterogwiazdkowego condo
hotelu z 89 apartamentami 
i marinqjachtowq. To kolej-

Finisz tygodnia Osiedle Violin a gotowe 
do zamieszkania 
Firma Eko-Park zakonczyta bu
dow~ osiedla Violino na war
szawskim Mokotowie. W jednym 
budynku o zr6i:nicowanej wyso
kosci (od 4 do 8 kondygnacji) 
znajdujct si~ 172 mieszkania 
i apartamenty o powierzchni 
od 27 do 311 m kw. Pod budyn
kiem powstat parking podziemny 
ze 198 miejscami postojowymi 
i 180 kom6rkami Lokatorskimi. 
Autorami projektu sct architekci 
z pracowni Kurytowicz & Asso
ciates. Generalnym wykonawcct 
byta firma SPS Construction. 
Osiedle jest ogrodzone i strzei:o
ne przez catct dob~. [MASJ 

na inwestycja tr6jmiejskiego 
dewelopera INPRO. Pierw
SZq byl Do m Zdrojowyw Ja
starni na P6lwyspie H el
skim, odda ny do uzytku 
w2005r. 

Podobne inwestycje po
wstajq tez w du:lych miastach. 
W stolicy, w sqsiedztwie ulic 
Pulawskiej i Poleczki, w niedu
zej odleglosci od lotniska, po
wstaje trzygwiazdkowy hotel 
Pulawska Residence w syste
mie condohotel. Do nabycia 
jest Sq apartamenty o po
wierzchni od 20 do 60 mkw. 
z an eksem kuchennym. 
W obiekcie b~dq r6wniez pod
ziemny garaz, fitness i spa. 

- Oplacalnosc inwestycji 
w apartamenty wakacyjne 
i condohotele b~dzie zaleza
la od trzech czynnik6w: lo
kalizacji obiektu, jego stan
dardu i ceny. Baza hotelowa 
w Polsce jest o wiele mniejsza 
niz na zachodzie Europy. 
U nas na lO tys. mieszkaiJ.c6w 
przypada okolo 20 pokoi ho
telowych, a dla kraj6w za
chodnioeuropejskich to oko
lo 200 pokoi, dlatego per
spektywy rynku Sq optymi
styczne. Wraz ze wzrostem 
sily nabywczej Polak6w b~
dzie r6wniez r6sl popyt 
na miejsca noclegowe- oce
nia KrzysztofNowak z dzia-

lu badan i analiz firmy Em
merson. 

J ego zdaniem polskie ho
tele pi~cio- i czte rogwiazd
kowe nie odbiegajqjuz stan
dardem od zachodnioeuro
pejskich. Przyciqgni~cie 

wi~kszej liczby gosci z za 
granicy, zwlaszcza w kontek
scie zblizajqcych si~ mi
strzostw Euro, w duzej mie
rze zalezy od postrzegania 
naszego kraju. 

- J ezeli kibice, kt6rzyod
wiedzq Polsk~ podczas Eu
ro 2012 zabiorq ze sobq pozy
tywne wspomnienia, b~dq 
chcieli wr6cic tu za rok- su
muje ekspert. 


