
ot a tor 
i inwestycja 
wjednym 
Rynek nieruchoinosci 
w kurortach rosnie szybko 
Agnleszka 
Zlelldska 

Coraz willeeJ firm kupuje 
wakacyjne nieruchomo5ci. 
Zarabla.t. na ich wynajmie 
albo udost..,nlaJ~t 
pracownikom. 

W pi~ciogwiazdkowym con
dohotelu Zdrojowa Invest 
w Kolobrzegu sezon trwa 
przezcalyrok.Jesieniqizinut 
w5r6dgoSci przewaiajll cudzo
ziemcy. Wi05ru\i wwakacje do
minujll Polacy. Coraz wi~ks14 
~ wlaScicieli apartamen
t6w stanowil\ tinny. 

W paklecie 
- JuZprawiepolowaznajduj:r 
cych si~ u nas apartament6w 
jest wlasnosci~t przedsi~-

' biorstw. Wynajmujll,jeosobom 
prywatnym i innym finnom. 

Wiele udostf;pnia je swoim 
pracownikom w nagrod~ 
- m6wiJan Wr6blewski,czlo
nek zal"Zll(lu sp6lki Zdrojowa 
Invest 

Ten nowy trend zauwaiyli 
teideweloperzyinnychwaka
cyjnych obiekt6w. Kristensen 
Group przygotowalnawetspe
cjalnq ofe~ dla firm. 

- Ofemjemyprogram 4Te
ams, czyli sprzeda2 aparta
mentbwwakacyjnych tylko dla 
firm. W ramach tego progra
mu przedsi~biorcy mogll ku
pic w r6inych miejscowo
sciach pakiet apartament6w 
z mySI:towypoczynku praoow
nik6w-~a.SniaJacekTwar
dowski, dyrektor handlowy 
Kristensen Group. 

W ofercie tinny Sll cztery 
apartamenty wraz z obsluglt 
firmyZ3l'Zlldzajl\(:ej nierucho
moSciami KorzySci? 

- Pl"Zedsi~biorstwa, kt6-
re zdecyduj~t si~ na zakup, 

mog(\ m.in. odliczyc VAT 
- m6wi dyrektor Kristensen 
Group. 

W ramach programu moi
nakupic m.in. mieszkania wa
kacyjne w Karpaczu przy ul. 
Komuny Paryskiej. To osie
dle32dom6wg6rskich. WkaZ
dym SC\ dwa niezaleine apar
tamenty. Dost~pne Sll tez 
lokale w innych oJ;liektach 
sp6lk:i: Baltic Parkw Swinouj
Sciu iApartamentachBukowa 
G6rawW!Sle. 

- Warunkiemskorzystania 
z oferty jest zakup minimum 
czterech apartament6w. Ceny 
Sll ustalane indywidualnie 
po wyborze konkretnych 
mieszkail. Dotl\d apartamenty 
dla pracownik6w kupilo 18 
pracodawc6w-podkreslaJa
cek Twardowski. 

Gwarantowane zyskl 
Tie tinny m<>gl\ zarobic na wy
najmie? 

- Na pewno jest to bardziej 
oplacalne nii lokata w banku. 
Stopazwrotu z inwestycji mo
ie wynieSCod 5 do 7proc. rocz
nie - twierdzi dyrektor Kri
stensen Group. 

z wyliczeft tej finnywynika, 
iewnajpopulamiejszychmiej
scowoSciach wypoczynkowych 
przychodyzwynajmudwupo
kojowego apartamentu mogll 
wyniesc od okolo 25 tys. zl 
rocznie, trzypokojowego oko
lo 30 tys., a jednopokojowe
go 15-20 tys. zl. 

Zdaniem Jana Wr6blew
skiego zyski z wynajmu moina 
gwarantowaC. 

- W naszychobiektach ma
myprawie 50-procentoweob
loienie, eo jest dobrym wyni
kiem-m6wiJan Wr6blewski. 

Jednak wedlug Marcina 
Dwnani, czlonka7JU"l.<l(lufinuy 
Sun & Snow, zajmujq,cej si~ za
fZlldzaniem nieruchomoScia
mi wakacyjnymi, takie aparta-

menty majll nieco niisze ob
loienie. 

- Hotelelatwiej p~
ill duie firmy. Odbywajll si~ 
wnich r6ine imprezy, spotka
nia i konferencje. Tego nie ma 
w wakacyjnych apartamen
tach. w ich przypadku dobry 
wynik to obloienie okolo 40 
proc. Dochodowo5Cobuinwe
stycjijestjednak porownywal
na lub wypada na korzysc 
mieszkait wakacyjnych. bo za
kuphotelowego~entu 
jest drozszy nii mieszkania 
- uwaia MarcinDumania 

Jego zdaniem rynek nieru
chomoSci wakacyjnych szyb
koroSnie. 

- Mamyprzyrost podpisy
wanych um6w o niemal 50 
proc. rocznie -chwali sif; Mar
cinDumania. 

w umowachsprzedaiywa
kacyjnychapartament6wooraz 
c~sciej pojawiajll si~ zapisy 
gwarantujq,cewla.Scicielomta-

ll> Do wyboru: Flrmy mog'l 
kupowac mieszkanla wakacyj
ne nad morzem I w g6rach. 
Apartamenty w Karpaczu, 
Swinouj~iu i Wi~le buduje 
m.in. firma Kristensen Group. 
Na zdj~ciu Apartamenty Bu
kowa G6ra w Wi~Le. (FOT. ARC] 

kich mieszkait lub pokoi hote
lowych okreSlone zyski z wy
najmu. 

- Nawet je51i apartament 
z jakiego5 powodu nie ~e 
udostf;pniany w wysta.rczajll
cym stopniu turystorn, towlaS
ciciel i tak otrzyma rocinie 
konkrel:ru\, ustaloiU\ kwo~ 
- podkreSiaJacekTwardowski. 

Takie gwarancje obowi<lzu
ill m.in. w obiekcie Kristensen 
GroupwSwinoujSciui w Apar
tarnent:acll Bukowa G6ra w Wi
sle. Je5li zysk z wynajmu prze
kroczy gwarantowan'l kwot~, 
wla5ciciel dostaje takie nad
wyik~. 


