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NADMORSKIE KURORTY WALCZĄ O TURYSTÓW
Sezon wakacyjny nad polskim morzem jest wyjątkowo krótki.  
Aby przyciągnąć turystów, trzeba zadbać o bogatą bazę hotelową  
i rozrywkową.  � MARTA SIELIWIERSTOW

Kryteria wyboru nieruchomości na wakacje nad morzem — domu, 
apartamentu czy hotelowego pokoju — są od lat niezmienne: blisko 
plaży, w miejscu z wieloma atrakcjami i udogodnieniami jak korty te-
nisowe, spa, fitness, restauracje. Niemniej ważny jest dogodny dojazd 
z największych miast. Dlatego między nadmorskimi miejscowościami 
są duże różnice w popularności wśród turystów, w jednych w sezonie 
wakacyjnym nie ma gdzie szpilki wcisnąć, a w innych toczy się walka 
o gości.

— Deweloperzy najchętniej budują apartamenty wakacyjne  
w uznanych kurortach i tylko najlepszych lokalizacjach. Takie po-
dejście nie dziwi, bo  z punktu widzenia inwestora indywidualnego 
tylko w takich miejscach warto rozważyć zakup apartamentu. 
Nad morzem pod tym względem liczą się Kołobrzeg, Świnoujście, 
Władysławowo, Jurata, Hel, Jastarnia, Ustka. O ile w przypadku 
każdej nieruchomości bardzo ważne jest  położenie, o tyle przy 
apartamentach wakacyjnych czynnik ten ma szczególne znacze-
nie — podkreśla Jędrzej Kruszyński, analityk rynku nieruchomości 
portalu RynekPierwotny.com.

Liderzy w regionie
Najwięcej turystów przyciągają Świnoujście, Kołobrzeg i Sopot. Naj-
dłuższy sezon jest w uzdrowiskowym Kołobrzegu, a najwięcej gości 
spa & wellness oraz imprez konferencyjnych przyciąga Sopot. Duży 
potencjał drzemie w Świnoujściu, które wielkością jest porównywal-
ne do Kołobrzegu, ale bazę noclegową, a szczególnie hotelową, ma 
dużo uboższą. Dodatkowo jest położone tuż przy granicy niemieckiej, 
gdzie znajduje się lotnisko z regularnymi połączeniami z dużymi 
niemieckimi miastami.

— Biorąc pod uwagę wszystkie atuty Świnoujścia, zdecydowaliśmy 
się na budowę kompleksu hotelowo — apartamentowego z aquapar-
kiem i własnym molo — Baltic Park Molo właśnie w tym mieście  
— mówi Jan Wróblewski, członek zarządu Zdrojowa Invest.
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Na klifie.
 Z okien wszystkich 

apartamentów Boule-
vard Ustronie Morskie 

będzie się rozpościerał 
widok na Bałtyk. Domy 

będą położone na 
350-metrowym klifie, 

w samym centrum 
nadmorskiego kurortu.

Jesienią spółka planuje rozpocząć budowę pierwszych budynków. 
Będzie to jeden z dwóch hoteli (w planach są dwa obiekty: cztero- 
i pięciogwiazdkowy) albo pierwsze budynki z apartamentami waka-
cyjnymi. Cała inwestycja potrwa do 2017 r. Jej szacowana wartość to 
250 mln zł. Poza hotelami i apartamentami, w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego z miastem deweloper wybuduje molo.

Szanse, aby stać się całorocznymi kurortami mają Darłowo-Darłów-
ko, Ustka i Łeba z dosyć dobrze rozbudowaną infrastrukturą i cieka-
wą architekturą. Inne mniejsze, ale znaczące turystycznie miejscowo-
ści, np. Międzyzdroje, Rewal, Ustronie Morskie czy Jurata, są bardzo 
popularne głównie w wakacje, święta i długie weekendy.

 
Trudności małych
Mniejsze miejscowości tętniące życiem przede wszystkim w sezonie, 
który w Polsce jest bardzo krótki i trwa zaledwie 2-3 miesiące, poza 
nim są opustoszałe i trudno zachęcić inwestorów do zainwestowania 
w nich pieniędzy.

— Praktycznie wszystkie małe miejscowości nadmorskie poza sezo-
nem wakacyjnym są opustoszałe i nie zarabiają, a żeby inwestycja  
w apartament wakacyjny była opłacalna, musi mieć szanse na wyna-
jem przez cały rok. Konieczna jest więc odpowiednia infrastruktura, 
której małe miejscowości nie mają i długo się nie dorobią. Miasto po-
winno dysponować co najmniej kilkoma hotelami czy apartamentow-
cami na wynajem (aparthotelami), restauracjami, klubami nocnymi, 
kasynem, klubem fitness, kinem, parkiem wodnym, nowoczesnym 
centrum medycznym, rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych,  
a nawet molem — radzi Jędrzej Kruszyński.

Deweloperzy w nadmorskich miejscowościach wcale nie mają 
łatwiejszego życia niż budujący w miastach w innych regionach 
kraju. Również tutaj brakuje miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, a lokalne społeczność niejednokrotnie sprzeciwiają 
się kolejnym budowom nad samym morzem.

— Nieprecyzyjne przepisy dotyczące możliwości zabudowy  
utrudniają inwestycje. Jednak bardzo profesjonalne i przychylne 
podejście części samorządów pomaga rozwiązać ten problem. Nadal 
jest dużo do zrobienia, ponieważ często ustalenia trwają zbyt długo, 
a współpraca dotycząca wspólnej promocji turystycznej mogłaby być 
sprawniejsza — podsumowuje Jan Wróblewski. &
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