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“inwestowanie w nieruchomości jest nie tylko najlepszym,
nie tylko najszybszym i nie tylko najskuteczniejszym,
ale jest jedynym sposobem, by stać się bogatym”
Theodore Roosevelt
-------------------------------------------------------------

Popularna maksyma rynkowych spekulantów mówi, że nie
istnieją lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy, niż giełda
i nieruchomości. Ktoś, kto w 2003 roku zainwestował
w nieruchomości, zarobił na tym ok. 17% więcej niż gdyby
kupił wtedy akcje – wynika z analizy Home Broker. Zaletą
długoterminowych inwestycji w nieruchomości jest także
fakt, że zmienność cen mieszkań jest znacznie mniejsza niż
w przypadku indeksów giełdowych.
Rynek nieruchomości coraz częściej staje się atrakcyjną
alternatywą do lokowania kapitału dla inwestorów.
Mieszkanie pod wynajem może przynieść nawet dwa
razy więcej niż lokata w banku. Mała satysfakcja z lokat
skłania do inwestycji w nieruchomości, szczególnie że jak
oceniają eksperci, ich wartość będzie wzrastała.
Więcej jest też terenów i obiektów, z tzw. potencjałem
– doskonale zlokalizowanych i przez to gwarantujących
pewniejszy zysk. W naszym Raporcie poruszamy także
nowość na polskim rynku – condohotele.
Rentowność takiej inwestycji sięga nawet do 10% rocznie.
Na czym polegają system inwestycji typu condo? Na to
i wiele innych pytań odpowiemy w naszym Raporcie.
Prezentujemy szerokie spojrzenie na rynek nieruchomości
w Polsce. Zawarte w Raporcie informacje i porady mogą
być pomocne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Mamy nadzieję, że dzięki zawartej w nim wiedzy naszych
ekspertów, przewodnik stanie się przydatnym narzędziem w
planowaniu własnych inwestycji.
Zapraszam do lektury
Iwona Polok
Redaktor Naczelna
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Zysk z wynajmu mieszkania wyższy niż z lokaty

Ile przedsiębiorca może zarobić na wynajmie?
Condohotele
Bezpieczne i zyskowne inwestycje z najmu
Odwrócona hipoteka czy to się opłaca?
Jak za granicą wspiera się najem?
Jak wybrać mieszkanie pod inwestycję?
Ulgi podatkowe dla inwestorów

Jakie mieszkania sprzedają Polacy?

Mieszkania kompaktowe - najpopularniejsze pod wynajem
Opłacalność wynajmu mieszkań na rynkach regionalnych
Condohotel a aparthotel – czym się różnią?
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Zysk z wynajmu mieszkania
wyższy niż z lokaty

Wzrost cen mieszkań w Łodzi i Warszawie sprawia, że miasta te tracą na atrakcyjności dla
osób, które chciałyby kupić tam nieruchomość na wynajem, bo za cenami nie idą stawki
najmu. Nie zmienia to faktu, że średnia oczekiwana rentowność najmu nadal znacząco
przewyższa zyski z bankowych depozytów.

rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem
w największych miastach – wynika z najnowszego
raportu Domiporta.pl oraz Home Brokera. Z siedmiu
badanych miast najlepiej wypada Gdańsk, gdzie
oczekiwana stopa zwrotu wynosi 5,21 proc. Wartość

------------

4,21 proc. netto w skali roku wynosi oczekiwana

ta jest zależna głównie od ceny zapłaconej za
mieszkanie oraz stawki najmu uzgodnionej z najemcą.
Nie należy jednak zapominać o innych czynnikach,
takich jak stawka czynszu, nakłady poniesione na
przygotowanie nieruchomości oraz czas potrzebny na
znalezienie najemcy.

Przeciętna rentowność najmu netto w okresie maj 2010 – maj 2015
4,8%

4,6%

4,4%
4,21%
4,2%

4,0%

3,8%

3,6%

Źródło: ceny transakcyjne Home Broker i Open Finance z maja 2015 r.; oferty najmu z serwisu Domiporta.pl z maja 2015 r. obniżone o 5 proc.
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W najnowszym raporcie Gdańsk pozostaje jedynym
badanym miastem, w którym przeciętna oczekiwana
rentowność najmu przekracza 5 proc. netto.
Przeciętnie za metr kwadratowy mieszkania w tym
mieście należy zapłacić 5 242 zł, zaś mediana stawki
najmu to 34,64 zł za mkw. Po uwzględnieniu czynszu,
podatków i faktu, że 100-proc. obłożenie mieszkania
jest mało prawdopodobne, oczekiwana rentowność
takiej inwestycji to 5,21 proc. netto w ujęciu rocznym.
To oznacza, że nieruchomość zwróci się po 19 latach
i 2 miesiącach. Ale Gdańsk to bardzo zróżnicowany
rynek nieruchomości. Lokale w prestiżowej okolicy
(Starówka) czy nad morzem kosztują krocie (często
ponad 10 tys. zł za mkw.), a jednocześnie mieszkania

---------------------------------------------

Zyskowny Gdańsk
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przeznaczone do remontu zlokalizowane w mniej
atrakcyjnej okolicy to czasami wydatek poniżej 3 tys.
zł za mkw.
26 lat oczekiwania na zwrot z inwestycji
Na przeciwny biegunie rentowności są Kraków,
Gdynia i Poznań, gdzie oczekiwana stopa zwrotu
wynosi 3,7-3,8 proc. w skali roku. To oznacza, że
zwrot z inwestycji nastąpi po 26-27 latach. Należy
jednak pamiętać, że zakup mieszkania na wynajem
może procentować nie tylko poprzez zarobek od
najemcy, uwzględnić należy także możliwy wzrost
wartości samej nieruchomości. Tu oczywiście
trudno przewidywać, jak zachowywać się będą ceny
na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu lat,
aczkolwiek obserwacje dojrzałych rynków pokazują,
że w długim terminie ceny mieszkań rosną 1-2 punkty

Rentowność najmu mieszkań w poszczególnych miastach w maju 2015 roku

Miasto

Średnia cena
zakupu mkw.

Średnia stawka
najmu (za mkw.)

Rentowność
brutto

Rentowność
netto

Gdańsk

5 242 zł

34,64 zł

5,80%

5,21%

Gdynia

5 212 zł

27,27 zł

4,34%

3,88%

Kraków

6 280 zł

31,67 zł

4,15%

3,70%

Łódź

4 134 zł

23,75 zł

4,58%

4,07%

Poznań

5 107 zł

26,60 zł

4,29%

3,83%

Warszawa

7 445 zł

42,47 zł

4,86%

4,35%

Wrocław

5 722 zł

33,93 zł

4,97%

4,44%

Źródło: ceny transakcyjne Home Broker i Open Finance z maja 2015 r.; oferty najmu z serwisu Domiporta.pl z maja 2015 r. obniżone o 5 proc.

ma oczywiście fakt, w jakim momencie koniunktury
nieruchomość zostanie nabyta. Zakup na szczycie
hossy sprawi, że samo odrobienie strat zajmie wiele
lat.
Warszawa, największy i najbardziej dynamiczny
rynek nieruchomości w kraju, niezmiennie przyciąga
inwestorów. Ostatnie wzrosty cen (przeciętna cena
transakcyjna metra kwadratowego wzrosła od
początku roku z 7,1 do ponad 7,4 tys. zł) obniżyły
jednak nieco średnią rentowność inwestycji w lokal
na wynajem. Kilka miesięcy temu było to ponad
4,8 proc. rocznie, dziś stawka ta wynosi 4,35 proc.
Podobnie jest w Łodzi, gdzie od początku roku wzrost
cen przekroczył 15 proc. (to efekt m.in. niskiej bazy),
co doprowadziło do spadku rentowności najmu z 5 do
niewiele ponad 4 proc. rocznie.

----------------------------------------

procentowe ponad inflację. Przy czym znaczenie

Nie każdy zarobi tyle samo
Badanie rentowności najmu opiera się na medianach
cen transakcyjnych oraz stawek ofertowych najmu
pomniejszonych o 5 proc. Oczywiście nie każdy zarobi
tyle co rynkowa średnia. Wśród mieszkań na wynajem
są bardziej i mniej zyskowne.
Najlepiej oprocentowana lokata roczna na wyższą
kwotę (np. 100 tys. zł – to wyklucza promocje, które
często dotyczą maksymalnie kilku tys. zł) to obecnie
niespełna 2,3 proc. netto. Jakby na to nie patrzeć,
nawet najlepsza lokata daje dziś znacznie niższy zysk
niż mieszkanie na wynajem w każdym z badanych
miast. Należy jednak pamiętać, że nieruchomość taka
to więcej zachodu niż założenie depozytu, które można
załatwić w kilka minut, nie odchodząc od komputera.
Na dodatek w lokacie od razu wiadomo ile wyniesie
zysk, podczas gdy z mieszkaniem na wynajem sytuacja
jest bardziej skomplikowana i nieprzewidywalna.
Rynkowe średnie dają jednak podstawy by wierzyć, że
jest to korzystne rozwiązanie.
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– Z analizy danych popytowych w naszym
serwisie wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy
odnotowaliśmy 8-proc. wzrost liczby zapytań
o mieszkania na wynajem w siedmiu badanych
lokalizacjach – zauważa Maciej Górka z Domiporta.
pl. – Stanowią one prawie 23 proc wszystkich zapytań
o najem w skali całego kraju – dodaje. Oznacza to,
że rośnie zainteresowanie najmem, na co wpływ ma
m.in. rosnąca mobilność młodych osób migrujących
po kraju za pracą. Obszary aglomeracyjne absorbują
coraz większą liczbę ludności poprzez generowanie i
udostępnianie nowych miejsc pracy. – Jednocześnie
obserwujemy znaczny, bo prawie 12-proc. spadek

------------------------------

Rośnie zainteresowanie najmem

Maciej Górka

Ekspert ds. nieruchomości
www.domiporta.pl

zainteresowania mieszkaniami do sprzedaży,
co może wynikać z
początku wzrostu cen

Jak liczona
jest rentowność najmu?

w ostatnich miesiącach
– komentuje ekspert z
Domiporta.pl. Według
analiz portalu największym
zainteresowaniem cieszą się
mieszkania 2-pokojowe w
przedziale cenowym 1,7
-2,0 tys. zł za miesiąc,
które stanowią 37
proc wszystkich
zapytań.

Oczekiwana rentowność z inwestycji w mieszkanie na
wynajem liczona jest na podstawie cen transakcyjnych
mieszkań (z transakcji dokonanych przez klientów Home Broker i
Open Finance) oraz ofert na wynajem zamieszczonych na stronach
portalu Domiporta.pl. Stawki ofertowe najmu zostały do obliczeń
obniżone o 5 proc. W wyliczeniach uwzględniano dane z siedmiu
rynków nieruchomości: Gdańska, Gdyni, Krakowa, Łodzi, Poznania,
Warszawy i Wrocławia. Pod uwagę bierzemy medianę, która urealnia
dane zmniejszając wagę ofert znacząco odstających od przeciętnych.
Rentowność netto uwzględnia 10,5-miesięczny okres wynajmu
mieszkania, 5 PLN za metr miesięcznego czynszu dla administracji
płaconego przez właściciela (6 PLN w Krakowie i Wrocławiu oraz
7 PLN w Warszawie) oraz podatek ryczałtowy od przychodów z
wynajmu w wysokości 8,5 proc.
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Ile

przedsiębiorca może zarobić

na wynajmie?

bankowych inwestycje w wynajem mieszkań stają
się coraz bardziej popularne. Perspektywa kolejnej
redukcji stóp procentowych NBP dodatkowo
zwiększa zainteresowanie najmem. W obecnych
warunkach alternatywy dla bankowych depozytów
szukają również firmy. Zatem warto sprawdzić,
które z krajowych miast zapewnia przedsiębiorcom
największą rentowność wynajmu.

W metropoliach zyski z najmu są
znacznie wyższe
Przedsiębiorcy, którzy rozważają prowadzenie
najmu na terenie jednego z dużych miast powinni
przeanalizować poniższą tabelę. Została w niej
porównana szacunkowa opłacalność wynajmu
mieszkania deweloperskiego (M1 oraz M2).
Zaprezentowane kalkulacje prócz opłat notarialnych
i kosztów wykończenia nowego lokalu uwzględniają
wydatki związane z naprawami i czynszem dla
wspólnoty mieszkaniowej. Dla celów obliczeniowych
przyjęto, że wynajmujący płaci podatek dochodowy na
zasadach ogólnych i amortyzuje kupione mieszkanie
(stawka amortyzacyjna: 1,5%/rok). Uwzględniony
sposób rozliczeń z fiskusem jest dostępny także
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
(w przeciwieństwie do ryczałtu ze stawką 8,5%).
W kontekście podatków warto przypomnieć, że
firmy prowadzące wynajem lokali mieszkalnych

----------------------------------------------------------------

Ze względu na bardzo niskie oprocentowanie lokat

nie mogą rozliczać VAT-u ze względu na zwolnienie
przedmiotowe (patrz art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o
VAT).
Po sprawdzeniu wyników zamieszczonych w
poniższym zestawieniu okazuje się, że najlepszym
wyborem dla inwestora są krajowe metropolie. Wśród
nich przoduje Warszawa. W trakcie pierwszych pięciu
lat przykładowy zysk z wynajmu stołecznej kawalerki
przekracza 35 000 zł. Wynik obliczony dla mieszkania
dwupokojowego jest wyższy o jedną trzecią. Pod
względem zysków z inwestycji wyróżniają się również
takie ośrodki miejskie jak:

n Gdańsk
n Gdynia
n Katowice
n Kraków
n Lublin
n Poznań
n Szczecin
n Wrocław
Trzeba zwrócić uwagę, że Łódź to jedyne większe
miasto, które nie gwarantuje ponadprzeciętnych
zysków z wynajmu. W przypadku tej lokalizacji
dodatkowym problemem są niekorzystne procesy
demograficzne. Z prognoz GUS-u wynika, że stolica
województwa łódzkiego do 2020 r. może stracić nawet
4% - 5% mieszkańców. Depopulacja Łodzi z pewnością
negatywnie wpłynie na poziom czynszów.
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Porównanie zysków z wynajmu nowego mieszkania (M1, M2) w największych miastach kraju

Lokalizacja

Białystok

Średni
Średni
miesięczny
miesięczny
Średnia cena Suma kosztów Suma kosztów
Średnia cena
czynsz za M1 o czynsz za M2 o
Zysk z wynajmu Zysk z wynajmu
nowego M1 o nowego M2 o wynajmu M1 wynajmu M2
powierzchni 30 powierzchni 45
M1 w okresie 5 M2 w okresie 5
powierzchni 30 powierzchni 45 w okresie 5 lat w okresie 5 lat
mkw. (dobry
mkw. (dobry
lat
lat
mkw.**
mkw.**
***
***
standard
standard
lokalu)*
lokalu)*

3 333 zł

-1 314 zł

870 zł

1 120 zł

151 086 zł

212 629 zł

Bydgoszcz

900 zł

1 200 zł

154 658 zł

214 560 zł

4 734 zł

2 320 zł

Gdańsk

1 330 zł

1 700 zł

186 450 zł

258 910 zł

24 556 zł

25 469 zł

Gdynia

1 130 zł

1 630 zł

164 348 zł

228 510 zł

15 238 zł

21 902 zł

Gorzów Wielkopolski

680 zł

970 zł

95 874 zł

159 329 zł

-5 982 zł

-8 798 zł

Katowice

1 150 zł

1 580 zł

132 175 zł

223 202 zł

15 705 zł

19 575 zł

Kielce

930 zł

1 160 zł

138 176 zł

210 655 zł

5 864 zł

463 zł

Kraków

1 350 zł

1 770 zł

206 444 zł

286 328 zł

25 728 zł

28 996 zł

Lublin

1 190 zł

1 620 zł

149 037 zł

207 848 zł

17 737 zł

21 172 zł

Łódź

1 070 zł

1 450 zł

185 864 zł

222 631 zł

12 822 zł

13 704 zł

Olsztyn

970 zł

1 090 zł

129 394 zł

192 976 zł

7 550 zł

-2 932 zł

Poznań

1 120 zł

1 540 zł

195 906 zł

273 080 zł

15 213 zł

18 444 zł

Rzeszów

980 zł

1 350 zł

146 402 zł

219 561 zł

8 230 zł

9 153 zł

41 400 zł

52 650 zł

Szczecin

1 170 zł

1 560 zł

149 037 zł

217 236 zł

16 835 zł

18 592 zł

Warszawa

1 550 zł

2 150 zł

227 727 zł

333 794 zł

35 035 zł

46 775 zł

Wrocław

1 360 zł

1 800 zł

191 514 zł

258 603 zł

25 977 zł

29 975 zł

Zielona Góra

980 zł

1 100 zł

102 900 zł

151 258 zł

7 643 zł

-3 044 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RynekPierwotny.pl oraz Trovit.pl

dla wspólnoty mieszkaniowej nie uwzględnia
kosztu mediów, które w całości pokrywa najemca,
wynajmujący opłaca podatek dochodowy na zasadach
ogólnych (stawka 18%), mieszkanie jest wynajmowane
przez 11 miesięcy w roku, czynsze płacone przez
najemcę podlegają waloryzacji o inflację.
**- Założenia: średnie ceny ofertowe za ukończony
lokal w stanie deweloperskim zostały obniżone o
rabat negocjacyjny (3%), doliczono koszty notarialne
wynoszące 0,6% wartości mieszkania (M1) lub 0,5%
wartości mieszkania (M2).

-----------------------------

*- Założenia: podana stawka z wliczonym czynszem

***- Założenia: na koszty wynajmu składa się czynsz
dla wspólnoty mieszkaniowej (miesięczna stawka: 8
zł/mkw.), który jest waloryzowany o inflację, koszt
wykończenia (stawka: 800 zł/mkw. dla M1 i 750 zł/
mkw. dla M2) oraz koszt napraw i remontów (100 zł/
mkw.). Koszty wykończenia oraz koszty notarialne
powiększają wartość początkową mieszkania, które
jest amortyzowane (stawka roczna: 1,5%). Wydatki na
czynsz dla wspólnoty mieszkaniowej oraz remonty i
naprawy zostają wliczone bezpośrednio do kosztów
uzyskania przychodu.
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Wyniki zaprezentowane w powyższej tabeli pozwalają
na obliczenie rentowności analizowanych inwestycji
w wynajem. Po wyznaczeniu średniorocznej stopy
zwrotu okazuje się, że największy procentowy
zysk osiągnie właściciel warszawskiej kawalerki.
Przykładowa rentowność inwestycji w wynajem
stołecznego M1 to 2,90%.
Dla mieszkania dwupokojowego szacunkowy zysk jest
niewiele niższy (2,66%). Warto pamiętać, że podane

Roczna rentowność najmu
3,0%

wartości w przeciwieństwie do oprocentowania lokat

------------------------------

Wynajem kawalerki zapewnia
nawet 2,90% „czystego” zysku

bankowych uwzględniają inflację oraz opodatkowanie
zysków.
Prócz Warszawy dobrą lokalizacją dla inwestycji
w najem może być jedno z następujących miast:

n Gdańsk
n Katowice
n Kraków
n Lublin
n Szczecin
n Wrocław

Porównanie rentowności wynajmu nowego mieszkania (M1,M2)
w największych miastach kraju

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

-0,5%

-1,0%
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Lokalizacja

Średnioroczna stopa zysku z najmu nowego M1 (za okres 5lat)

Średnioroczna stopa zysku z najmu nowego M2 (za okres 5lat)
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--------------------------------Kawalerki w prawie wszystkich lokalizacjach
zapewniają znacznie wyższą rentowność najmu.
To istotna wskazówka dla każdego inwestora.
--------------------------------Na terenie każdego z wymienionych ośrodków
miejskich przykładowa inwestycja w M1 lub M2
rocznie zapewnia więcej niż 2,00% „czystego” zysku.
W przypadku Gdańska i Wrocławia obliczona
rentowność przekracza nawet 2,50%/rok.

Andrzej Prajsnar

Ekspert ds. nieruchomości
RynekPierwotny.pl

----------------------------------------------------------------------
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Condohotele

– czy to dobry pomysł na inwestycję?

Geneza condohoteli, tak jak niemal wszystkiego
co dotyczy nieruchomości, wywodzi się ze Stanów
Zjednoczonych, a dokładnie z Florydy. Tam właśnie
ponad ćwierć wieku temu miały miejsce pierwsze
transakcje zakupu apartamentów hotelowych
przez inwestorów indywidualnych w celu wynajmu
ich turystom. Tego typu pomysł szybko znalazł
naśladowców w różnych częściach świata, w tym także
w Europie, głównie w krajach śródziemnomorskich,
skąd przywędrował już prostą drogą do Polski.

Na czym polega system condo?
Inwestycja polega na zakupie od dewelopera

--------------------------------------------------------------

Inwestowanie w nieruchomości
to jedna z bardziej popularnych,
ale też bezpiecznych form
lokowania kapitału. Z kolei z
wielu sposobów pomnażania
majątku poprzez segment
nieruchomościowy coraz
większą popularnością w
Polsce cieszą się inwestycje w
apartamenty wakacyjne, czyli
tzw. condohotele.

luksusowego apartamentu lub pokoju hotelowego,
zlokalizowanego w specjalnie dedykowanym,
inwestorom indywidualnym, obiekcie hotelowym.
Przez pierwsze 2 do 3 lat właściciel tego typu lokalu
osiąga zagwarantowany, stały zysk. Zazwyczaj jest to
5-8 % rocznie od zainwestowanego kapitału. Potem
zyski są już bezpośrednio zależne od popularności
miejsca oraz kreatywności operatora, który zarządza
condohotelem starając się o jego jak najbardziej
efektywne dochodowo wykorzystanie (obłożenie)
przez gości. Oprócz zysków z wynajmu, właściciel
condoapartamentu może liczyć także na wzrost
wartości nieruchomości w czasie.
Oczywiście inwestycje nieruchomościowe w systemie
condo są adresowane nie tylko do inwestorów
indywidualnych, ale także do firm posiadających
nadwyżki finansowe, które chcą je efektywnie, ale
jednocześnie także bezpiecznie zainwestować.

Dlaczego condohotele?
W Polsce systematycznie rośnie popularność
inwestowania w apartamenty wakacyjne typu
condo, a wraz z nią oferta wyspecjalizowanych w
tym segmencie nieruchomości firm deweloperskich.
Tego typu obiekty powstają w najbardziej znanych
kurortach i miejscowościach wypoczynkowych
położonych nad morzem, nad jeziorami i w górach.
Są wyposażone w szereg atrakcji takich jak baseny,
centra SPA&Wellness, restauracje, sale konferencyjne,
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mogą liczyć na zainteresowanie gości przez cały rok.
Dużą zaletą oraz meritum inwestycji w condohotele
jest powierzenie zarządzania nimi specjalistycznej
firmie – operatorowi, który dokonuje wszelkich
czynności związanych z funkcjonowaniem obiektu.
W związku z tym właściciele apartamentów nie są
absorbowani jakimikolwiek czynnościami związanymi
z nadzorowaniem najmu czy też zapewnieniem
odpowiedniej liczby gości. Jest więc to inwestycja
dedykowana zwłaszcza osobom, które nie chcą
bądź nie mogą poświęcać większej uwagi oraz
czasu inwestycjom nieruchomościowym, tak jak ma
to miejsce w przypadku zarabiania na wynajmie
tradycyjnym.
Innym istotnym plusem inwestycji typu condo jest
możliwość spędzenia w nim urlopu przez samego
właściciela, na co ma on zarezerwowany w każdym
roku określony w umowie okres. W ten sposób nie
ponosi on standardowych kosztów pobytu w hotelu, z
którego wszystkich atrakcji może korzystać.
Poszukując odpowiedniej inwestycji typu condo
należy zwracać szczególną uwagę, tak jak zresztą w
przypadku wszelkiego rodzaju nieruchomości, na
lokalizację. Najlepiej jeśli będzie to powszechnie znany
i popularny kurort, jak choćby Zakopane czy Karpacz
w górach, a nad morzem przykładowo Władysławowo
czy Międzyzdroje. Tego typu miejscowości są
chętnie odwiedzane przez turystów przez cały rok,
a powstające tu obiekty hotelowe wyposażone w
szereg atrakcji, które pobyt w nich w istotnym stopniu
uniezależniają od stanu pogody czy pory roku.

Perspektywiczny rynek
Krajowy rynek nieruchomości typu condo od kilku lat
rozwija się bardzo dynamicznie, mimo to jest to wciąż
młody rynkowy segment, znajdujący się dopiero na
początku swej drogi. Obok apartamentów czy pokoi

-------------------------------------------------------------------------------

obiekty sportowe, kluby bilardowe itp., dzięki czemu

hotelowych pojawiły się już pierwsze oferty typu
condo dotyczące tradycyjnego rynku mieszkaniowego.
Należy zatem oczekiwać w najbliższych latach wysypu
kolejnych ofert deweloperskich i wzrostu podaży
inwestycji condo w odpowiedzi na rosnący z roku na
rok popyt oraz zainteresowanie inwestorów.

--------------------------------Należą one bowiem do najbardziej pewnych i
bezpiecznych z jednej strony, z drugiej zapewniają
zyski wyraźnie wyższe od tradycyjnych lokat
bankowych, zwłaszcza w dobie spadających do
historycznie niskich poziomów stóp procentowych.

--------------------------------Oczywiście tak jak każdą inwestycję na rynku
nieruchomości także zakup w systemie condo należy
starannie przemyśleć, przeanalizować i przygotować.
Duże znaczenie ma klasa i doświadczenie dewelopera,
a także treści umów jakie przygotowuje on dla swoich
klientów. Podstawowym warunkiem powodzenia
inwestycji zawsze jednak będzie znalezienie
odpowiedniej klasy obiektu hotelowego typu condo
wybudowanego w optymalnej, modnej lokalizacji
turystycznej. Jeśli to się uda satysfakcjonujące zyski z
takiej inwestycji są praktycznie zagwarantowane.

Jarosław
Jędrzyński
Ekspert ds.
nieruchomości

RynekPierwotny.pl
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Bezpieczne i zyskowne
inwestycje z najmu
jest bardzo niskie, a z kolei inwestowanie na rynku
akcji dosyć ryzykowne, inwestorzy rozglądają się za
sposobami, by osiągnąć godziwy i bezpieczny zysk.
Czy to możliwe? Jak osiągnąć satysfakcjonujący
zwrot z inwestycji, mając jednocześnie pewność zysku
zarówno w bliższej, jak też i dalszej perspektywie?
Nową i opłacalną propozycją na naszym rynku,
sprawdzoną w innych krajach Europy Zachodniej, jest
inwestycja polegająca na kupnie pokoju hotelowego
i pobieraniu czynszu składającego się ze stałej opłaty
i udziału w zyskach.

Rynek hotelowy w Polsce
W naszym kraju jest już kilka tysięcy hoteli, a co roku
przybywa kolejnych kilkadziesiąt. Rozwój turystyki
oraz rosnąca liczba wizyt biznesowych sprawiają, że
rynek usług hotelarskich dynamicznie się rozwija.
Według publikacji Jones Lang LaSal-le Hotels „Polska
oceniana jest jako kraj o dużym potencjale rozwoju
rynku hotelowego”. W szczególności przybywa hoteli

------------------------------------------------

W czasach, gdy oprocentowanie lokat bankowych

ze średniej półki, oferujących gościom dobrą jakość
w rozsądnej cenie. W Europie takie właśnie hotele
uzyskują najwyższe oceny satysfakcji odwiedzających
i - według raportu Market Metrix „hotele
midmarketowe - z powodzeniem rywalizują o względy
gości z obiektami z segmentów wyższych”.
Młody i bardzo rozwojowy polski rynek inwestycji
w pokoje hotelowe sprawia, że wciąż jeszcze łatwo
o dobre okazje. Bo sukces przedsięwzięcia zależy
przede wszystkim od wyboru jak najlepszego hotelu
– gwarantującego licznych gości, a co za tym idzie –
duże zyski.

Jak to działa
Inwestycja w apartamenty i pokoje hotelowe
przypomina modne jakiś czas temu inwestycje
w apartamenty wakacyjne, z tą różnicą, że hotele
biznesowe nie są tak zależne od sezonu urlopowego,
zwłaszcza te, które obsługują gości korporacyjnych.
Tym samym rentowność inwestycji w apartamenty
i pokoje hotelowe jest większa i mniej zależna od
mody i koniunktury.
Bezpieczny zysk w wysokości 6-8 proc. nie działa
może od razu na wyobraźnię, ale jeśli porówna się go
z zyskiem od lokat, które są o połowę mniejsze
i na dodatek obłożone 19 proc. podatkiem Belki – robi
wrażenie. Dodajmy, że zryczałtowany podatek od
najmu wynosi tylko 8,5 proc. Mało tego, im lepsza
koniunktura, tym zysk będzie wyższy.
Inwestycja wygląda tak: w konkretnym hotelu
kupujemy wybrany apartament lub pokój
(z wydzieloną dla niego księgą wieczystą), a potem co
miesiąc otrzymujemy wypłaty wynikające
z naszego udziału. Co istotne - całością obsługi
zajmuje się zarządca hotelu. To z pewnością duży atut

------------------------------------------------------------ 14 -

mieszkań czy domów. Nie musimy interesować się
szukaniem klientów, dbaniem o stan techniczny
nieruchomości, prowadzeniem rozliczeń i wszystkimi
innymi niezbędnymi procedurami.

Finanse
Inwestycja w wynajem lokali hotelowych zacząć
się może – w przypadku pokoju jednoosobowego
– od 144 000 zł netto (w hotelu ComfortExpress
Świebodzin) lub 199 000 zł netto
(hotel ComfortBiznes Pruszków).
Ile można na tym zarobić? Czynsz gwarantowany
w przypadku hotelu ComfortExpress to 699
zł miesięcznie, a dodatkowy zysk (zależny od
przychodów hotelu) wahać się może między 360
a 2500 zł. A zatem miesięczny dochód może wynieść
między 1000 a 3200 zł! W przypadku hotelu
ComfortBiznes czynsz gwarantowany to 995 zł,
a dodatkowy zysk – od 270 a 2200 zł. Tutaj
miesięczny dochód również może sięgnąć 3200 zł.
Jednocześnie pamiętając, że cały czas jesteśmy
właścicielem tej konkretnej nieruchomości, którą
możemy komuś sprzedać – przy uwzględnieniu faktu,
że nieruchomości komercyjne cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem i rosną na wartości, podczas gdy na
rynku mieszkaniowym od lat panuje stagnacja.

Hotele
Proponowana wyżej inwestycja dotyczy dwóch
hoteli, prowadzonych przez spółkę Innova
Group. Są to: ComfortBiznes w podwarszawskim
Pruszkowie i ComfortExpress w Świebodzinie.
Wymienione tutaj hotele notują wzrosty przychodów
i obłożenia(odpowiednio 15 proc. i 42 proc. rok
do roku, już w drugim roku działalności pod tym
zarządcą). Decydując się bowiem na tę nowatorską
formę inwestycji należy wybrać takie obiekty, które
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tego rodzaju inwestycji w porównaniu z wynajmem

nie są przysłowiową “dziurą w ziemi” i których
zyskowność można łatwo sprawdzić na podstawie
raportów obłożenia z dotychczasowej działalności.

Lokalizacja
Wszyscy działający na rynku nieruchomości wiedzą, że
lokalizacja odgrywa kluczową rolę. Również
w przypadku wymienionych hoteli ta cecha przesądza
o sukcesie inwestycji.
ComfortBiznes w Pruszkowie jest położony blisko
węzła autostrady A2 oraz dwóch pruszkowskich
stacji: Szybkiej Kolei Miejskiej i Warszawskiej Kolei
Dojazdowej. Do centrum Warszawy jest zaledwie
25 km. Pruszków jest poza tym ważnym ośrodkiem
sportowym (m.in. znajduje się tu jedyny w tej części
Europy kryty tor kolarski). Jednocześnie przy samym
hotelu usytuowany jest piękny i zadbany miejski park,
ze stawami i pomnikami przyrody.
ComfortExpress w Świebodzinie również ma
doskonałą komunikację z autostradą A2; znajduje się
tuż przy trasie Poznań-Berlin i przy drodze łączącej
Zieloną Górę z Gorzowem Wielkopolskim. Świebodzin
to miejsce postoju i noclegu, z którego bardzo chętnie
korzystają podróżujący do Niemiec. W sąsiedztwie
znajduje się wiele atrakcji turystycznych, w tym jeziora
Pojezierza Lubuskiego.
Wydaje się, że inwestycja w pokoje hotelowe jest
dobrą alternatywą na rynku najmu ze względu na
stabilność, przewidywalność i godziwą rentowność.

Filip Wierzchowski
Licencjonowany

Pośrednik w Obrocie
Nieruchomościami

tel. +48 501 777 878

www.lokalznajemca.pl
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Odwrócona hipoteka

czy to się opłaca?
Odwrócona hipoteka to nie jedyny sposób na wyższą
emeryturę. Co jeszcze można zrobić z nieruchomością,
żeby po zakończeniu aktywności zawodowej mieć
więcej?
Kokosów z tego nie będzie. Wprawdzie odwrócona
hipoteka da więcej niż ostatnia, zapowiedziana,
podwyżka emerytur, jednak nadal będą to pieniądze
stosunkowo niewysokie. Alternatywą może być
samodzielna sprzedaż dotychczasowego i kupno
mniejszego mieszkania, a kwotę uzyskaną z nadwyżki
sprzedaży umieścić na lokacie.
Taki wariant przyjęliśmy to zastosowanych wyliczeń.

Drogie mieszkanie, niskie
świadczenie
Zanim jednak o tym, przyjrzyjmy się, ile może
otrzymać emeryt korzystający z odwróconej hipoteki
w Warszawie, gdzie przeciętne ceny mieszkań są
najwyższe. Z danych serwisu domiporta.pl wynika, że
za pięć pokoi trzeba tam zapłacić 850 tys. zł. Dużo?
Owszem. I dlatego posiadacz takiego mieszkania może
liczyć na jakieś 1 tys. zł dodatkowych dochodów przez

-------------------------------------------------------

Jak mieć więcej na emeryturze?

pierwszych osiemnaście lat swojej emerytury.
Dlaczego osiemnaście? To nieco więcej niż według
GUS wynosi przewidywana średnia długość życia ludzi
w wieku 65 lat. Co stanie się po upływie tego czasu?
Emeryt będzie nadal mieszkał w lokalu, ale pieniądze
przestaną płynąć.
Porównanie ceny mieszkania i wysokości świadczenia
może szokować. Nie powinno. Bank, który udziela
odwróconego kredytu hipotecznego musi na transakcji
zarobić. Ponieważ na pieniądze będzie musiał czekać
kilkanaście lat (odzyska je, gdy po śmierci klienta
sprzeda mieszkanie), oprocentowanie będzie zapewne
wyższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów (dziś
około 4,5 proc. w skali roku, w wyliczeniach przyjęto 8
proc.). Do tego dochodzi prowizja (około 2 proc.) i inne
dodatkowe opłaty pobierane przez bank.
- nie znamy jeszcze szczegółowej oferty banków, ale
już wiadomo, że swojego produktu kredytowego nie
będą oferowały na 100% wartości nieruchomości,
a jedynie na 40%-50%. Wynika to z faktu, że bank
chce zarobić w bezpieczny sposób na odsetkach, bez
obawy straty z powodu znacznego spadku wartości
kredytowanej nieruchomości na przestrzeni lat. –
mówi Maciej Górka z Domiporta.pl
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Trzeba przy tym pamiętać o tym, że nie każdy emeryt
ma pięć pokoi do sprzedania. Według danych GUS
przeciętne mieszkanie w stolicy to M4. Wyceniane
średnio na 600 tys. zł. Przy takiej cenie emeryt
dostanie co miesiąc 723 zł.
Czy jednak na pewno? Z ogłoszeń publikowanych
w serwisie domiporta.pl wynika, że w niektórych
dzielnicach ceny są znacznie niższe. Trzy pokoje w
wielkiej płycie na Ursynowie wyceniane są przeciętnie
na 440 tys. zł. W takim wypadku emeryt otrzyma 550
zł miesięcznie. O ile bank nie wyceni jego mieszkania
niżej. W końcu to, czego oczekuje sprzedawca wcale
nie musi być równe rzeczywistej wartości lokalu.

Im taniej, tym gorzej
W innych miastach sytuacja jest jeszcze mniej
korzystna. W Poznaniu posiadacz typowego dla tego
miasta, trzypokojowego mieszkania w dzielnicy Jeżyce
może liczyć na 486 zł dodatku. We Wrocławiu emeryt,
który dorobił się podobnego lokalu, dostanie nieco
więcej, bo 405 zł. Nieco lepiej jest w Krakowie, gdzie
odwrócona hipoteka za mieszkanie w popularnej
dzielnicy Bronowice da 449 zł miesięcznie.
Na kwoty w granicach 300 zł mogą liczyć właściciele
typowych, trzypokojowych mieszkań w Katowicach
czy Łodzi. Im niższe ceny na rynku, tym niższe
wypłacane co miesiąc kwoty, co oznacza, że w małych
miastach odwrócona hipoteka może przynieść co
najwyżej 200-300 zł miesięcznie.

Alternatywa dla hipoteki
W tym miejscu pojawia się pytanie: jak wygląda
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Typowi dostaną jeszcze mniej

alternatywa? Przecież, jak łatwo policzyć, 300 zł
wypłacane co miesiąc emerytowi z Łodzi da, po 18
latach, 72 tys. zł. Resztę tego, co można by uzyskać za
mieszkanie, a więc nawet 200 tys. zł weźmie bank. Czy
nie byłoby lepiej, gdyby także te pieniądze pracowały
na rzecz emeryta?
Żeby się przekonać, czy rzeczywiście tak jest, warto
rozważyć inny scenariusz: sprzedaż dotychczasowego
mieszkania i kupno innego, mniejszego i tańszego.
Taka opcja dostępna jest jednak tylko dla tych, którzy
mogą za swój lokal uzyskać odpowiednią cenę.
Emeryt, który już teraz mieszka w dwóch pokojach,
raczej na tym nie zyska.

Opcja bardziej egalitarna
Co innego ktoś, kto ma duży lokal. Znowu, najwięcej
wyciągnąć mogą warszawiacy. Posiadacz mieszkania
pięciopokojowego, który zamieni je na kawalerkę, a
uzyskane w ten sposób pieniądze wpłaci na lokatę
dającą 2 proc. ponad inflację, będzie mógł cieszyć
się przez osiemnaście lat dodatkiem do emerytury
na poziomie 3 tys. zł. Ktoś, kto sprzeda mieszkanie
czteropokojowe i przeniesie się do dwupokojowego
zyska 1,5 tys. miesięcznie.
Ważna sprawa: w przypadku sprzedaży mieszkania
i przenosin do mniejszego różnice między
poszczególnymi miastami nie są tak duże. Dlaczego?
Bo przy podobnych cenach za m2 dla danego miasta
możliwe do uzyskania kwoty także są zbliżone.
W Krakowie emeryt, który zamieni cztery na dwa
pokoje, otrzyma nawet więcej niż w stolicy – 1,7 tys.
zł. W Katowicach, gdzie ceny mieszkań są wyjątkowo
niskie, po przeprowadzeniu takiej samej operacji
miesięcznie powinno trafiać na konto 1,2 tys. zł.
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Dodatkową korzyścią, którą odnosi emeryt, jest
ograniczenie wydatków na utrzymanie mieszkania.
Mniejszy lokal łatwiej ogrzać, wiele opłat ustalanych
na podstawie metrażu także jest mniejszych.
Z drugiej strony taka operacja nie obędzie się bez
kosztów. Sprzedaż i kupno mieszkania wymagają
pewnych wydatków. Prowizja dla pośrednika,
podatek od czynności cywilno-prawnych, taksa
notarialna mogą w sumie wynieść 5-7 proc. wartości
nieruchomości. Dodatkowo, od zysków z lokaty czy
innej inwestycji trzeba zapłacić podatek Belki.
Emeryt mieszka jednak w swoim mieszkaniu. Może
je zostawić bliskim budując ich bezpieczeństwo
finansowe.
- ustawa przewiduje prawo pierwokupu przez
spadkobierców beneficjenta przez okres 12
miesięcy od zakończenia umowy lub śmierci.
Jeżeli spadkobiercy nie będą zainteresowani spłatą
zobowiązań to bank po zlicytowaniu nieruchomości
odda im nadwyżkę ze sprzedaży po zaspokojeniu
swoich roszczeń- mówi Maciej Górka z Domiporta.pl
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Dodatkowe koszty przy kupnie/
sprzedaży

A więc?
Czy to oznacza, że odwrócona hipoteka to zły pomysł?
To zależy od tego, co zaproponują banki. Jeśli ich
oferta będzie atrakcyjna, emeryci mogą chętniej
korzystać z nowego rozwiązania. W przeciwnym
razie pozostaje im szukać dodatkowych dochodów
dysponując mieszkaniami na własną rękę.

Banki mogą nie być w ogóle zainteresowane
udzielaniem kredytów w tym modelu, ponieważ
oferowane przez potencjalnych beneficjentów
nieruchomości nie będą atrakcyjne pod względem
popytowym, przez co bank nie podejmie takiego
ryzyka. Przykładem takim może być gospodarstwo
rolne w małej wsi, która się wyludnia. Sprzedaż
takiej nieruchomości po cenie rynkowej będzie
po prostu trudna. Na większą przychylność
banków mogą liczyć posiadacze nieruchomości w
atrakcyjnych lokalizacjach.

– mówi Maciej Górka z Domiporta.pl

------------------------------------------------------------

Trzy
przykładowe
scenariusze na

Przykład 1:
Częstochowska Północ jest dzielnicą, jakich wiele
powstawało w Polsce pod koniec lat 70 i na początku
80. Wielu spośród prawie 30 tys. mieszkańców zbliża
się do wieku emerytalnego. Może być zainteresowana

podstawie realnych ogłoszeń

odwróconą hipoteką.

w serwisie domiporta.pl.

W serwisie domiporta.pl znaleźć można oferty
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osiemdziesiątych blokach. Za cztery pokoje o pow.
około 70 m2 trzeba zapłacić około 210-250 tys. zł.
Gdyby emeryt zdecydował się na odwrócony kredyt
hipoteczny zaciągnięty na 18 lat, otrzymałby
dodatkowo miesięcznie około 253 zł.
Emeryt może także sprzedać swoje mieszkanie i
przenieść się do innego, mniejszego. Na tym samym
osiedlu kupi pokój z kuchnią za 95 tys. zł. W takiej
sytuacji jego dodatkowy dochód będzie nieco wyższy i
wyniesie około 566 zł.

Przykład 2:
Na emeryturę mogą także wybierać się ci, którzy
w latach osiemdziesiątych wprowadzali się na
warszawski Ursynów. Część z nich zapewne
wyprowadziła się z bloków pamiętających czasy
serialu Alternatywy 4, jednak wielu zostało.
Na co może liczyć właściciel trzypokojowego
mieszkania o pow. 58 m2 z 1985 roku? W serwisie
domiporta.pl znaleźć można ogłoszenia, w których
cena ofertowa to 380 tys. zł.
Jeśli zdecyduje się sprzedać mieszkanie, może
przenieść się na przykład do Ursusa, gdzie kupi dwa
pokoje o pow. 32 m2 za 195 tys. zł. Może też wybrać
rynek pierwotny – w Białołęce za dwa pokoje o pow.
35 m2 zapłaci 185 tys. zł.
Biorąc odwrócony kredyt hipoteczny otrzymałby
miesięcznie 458 zł. W przypadku sprzedaży
mieszkania i kupna mniejszego – 922 zł.

--------------------------------------------------------------------------------

sprzedaży mieszkań w wybudowanych tam w latach

Przykład 3:
Nie wszyscy emeryci mieszkają w wielkiej płycie. Wiele
osób przeniosło się w ostatnich dwudziestu pięciu
latach na przedmieścia – do własnych domów. Trend
widać w szczególności pod Poznaniem. O ile z samego
miasta wyprowadziło się od 1995 roku około 31 tys.
ludzi, to do okalającego je powiatu wprowadziło się ich
ponad sto tysięcy.
W Swarzędzu dom o powierzchni 130 m2
wybudowany w 2000 roku kosztuje 629 tys. zł. Z kolei
za mieszkanie o pow. 34 m2 w dzielnicy Podolany
(blok z 2013 roku) trzeba zapłacić184 tys. zł.
Na ile mógłby liczyć emeryt, który zdecydowałby
się na odwróconą hipotekę? Średnio, bo 758 zł
miesięcznie. Nie musiałby też przenosić się do
mieszkania w mieście. W drugim scenariuszu miałby
miesięcznie 2265 zł dodatkowego dochodu.

Maciej Górka

Ekspert ds. nieruchomości
www.domiporta.pl
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Jak za granicą

wspiera się najem?
(FMnW) ma udostępnić najemcom pierwsze lokale.
Zgodnie z planami rządu ta instytucja zakupi od
deweloperów aż 20 000 nowych mieszkań. Lokale
z zasobów FMnW zostaną wynajęte po cenie
niższej od rynkowej. Taka forma interwencji na
rynku mieszkaniowym budzi liczne wątpliwości.
Kilka innych państw podjęło bardziej przemyślane
próby wspierania najmu. Rządowe programy, które
zostały wprowadzone w tych krajach zamiast popytu
stymulują podaż mieszkań na wynajem

Francuski rząd proponuje
wynajmującym ulgi podatkowe
Ciekawe pomysły na wspieranie najmu ma kilka
krajów. Wśród nich zdecydowanie wyróżnia się
Francja. Nad Sekwaną obecnie funkcjonują dwa
programy związane z wynajmem mieszkań (Loi
Pinel oraz Loi Duflot). We Francji konsekwentna
polityka wspierania najmu jest prowadzona już od
dłuższego czasu. Tamtejsze władze traktują wynajem
jako równoprawny sposób zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych. Warto też pamiętać, że francuskie
rodziny nie mają oporów przed długoterminowym
najmem.
Zgodnie z danymi Eurostatu pod koniec 2012 r.
w wynajmowanym lokum mieszkało ponad 36%

-------------------------------------------------------------

Jeszcze w tym roku Fundusz Mieszkań na Wynajem

Francuzów. Najem jest szczególnie popularny w
miastach, które odznaczają się bardzo wysokimi
cenami 1 mkw. mieszkań (np. Paryżu i Bordeaux).
We wrześniu b.r. francuski rząd uruchomił najnowszy
program wspierania najmu (Loi Pinel). Za jego
wdrożenie odpowiada Sylvia Pinel, minister równości
terytorialnej i mieszkalnictwa w rządzie Manuela
Vallsa. Jej poprzedniczka, Cécile Duflot opracowała
program Loi Duflot, który działa od stycznia 2014 r.
Obydwa wymienione programy (Loi Duflot oraz
Loi Pinel) zapewniają ulgi podatkowe dla osób
prowadzących długoterminowy najem. Inwestor
uczestniczący w Loi Duflot może pomniejszyć
swój podatek dochodowy o 18% kosztów zakupu
mieszkania. Roczny limit odliczenia w dziewięcioletnim
okresie wynajmu to 2% ceny lokalu (do 6000
euro). Program Loi Pinel zapewnia wynajmującym
większe korzyści finansowe. Jego uczestnicy zapłacą
podatek niższy o 12%, 18% lub 21% ceny kupionego
mieszkania. Wysokość odliczenia zależy od długości
zadeklarowanego okresu wynajmu (6 lat, 9 lat albo
12 lat). Maksymalna suma oszczędności podatkowych
dla uczestnika Loi Pinel to 63 000 euro.
Preferencje podatkowe w ramach programów Loi
Duflot oraz Loi Pinel są zarezerwowane dla osób,
które prowadzą wynajem na terenie większych miast
(powyżej 50 000 mieszkańców). Dodatkowy warunek
jest związany z maksymalnymi stawkami czynszu.
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od 8,69 euro/mkw. do 16,72 euro/mkw. Uczestnicy
programu Loi Duflot muszą też przestrzegać
ograniczeń dotyczących ceny kupowanego mieszkania
i dochodów najemcy.
Francuskie programy wspierania najmu jako przejaw
interwencjonizmu państwowego budzą zrozumiałe
kontrowersje. Trzeba jednak przyznać, że sposób
działania Loi Duflot i Loi Pinel jest przejrzysty oraz
przemyślany. Rząd Manuela Vallsa wybrał zachęty
podatkowe, które w mniejszym stopniu destabilizują
rynek mieszkaniowy niż bezpośrednie inwestycje
publiczne.

Na Antypodach też opracowano
ciekawe rozwiązanie
Jeden z wielu innych przykładów wspierania
wynajmujących można znaleźć na drugiej stronie
globu. Mowa o australijskim programie NRAS
(ang. National Rental Affordability Scheme). Został
on wdrożony, aby złagodzić mieszkaniowe problemy
klasy niższej i średniej. W ramach opisywanej
inicjatywy Australijczycy osiągający niskie lub
umiarkowane dochody mogą wynająć lokum za
preferencyjny czynsz. Jego stawka jest przynajmniej
o 20% niższa od rynkowej średniej. Wynajmujący,
którzy obniżyli czynsz do odpowiedniego poziomu
otrzymują od rządu bezpośrednią premię.
Alternatywny wariant polega na przyznaniu
inwestorowi ulgi podatkowej. Właściciele
wynajmowanych domów i lokali dodatkowo mogą być
premiowani przez władze poszczególnych stanów.
Program NRAS ma wspierać długoterminowy
wynajem. Dlatego finansowe premie są przyznawane
inwestorowi przez 10 kolejnych lat. Podobnie jak w
przypadku francuskich inicjatyw (Loi Pinel, Loi Duflot)

-------------------------------------------------------------------------------

W zależności od lokalizacji miesięczne limity wynoszą

na pomoc mogą liczyć osoby wynajmujące nowe
lokum. W niektórych przypadkach program NRAS
obejmuje też mieszkania po kompleksowym remoncie.

Podobne programy trudno
będzie wprowadzić w Polsce...
Program, który jest podobny do wymienionych
inicjatyw (Loi Pinel, Loi Duflot, NRAS) można
uruchomić również w Polsce. Na razie taki scenariusz
wydaje się jednak mało prawdopodobny. Działania
związane z masowym zakupem lokali na wynajem
są już zaawansowane. Ich zmiana na rok przed
wyborami parlamentarnymi oznaczałaby spore ryzyko
polityczne dla rządu. Trzeba również wziąć pod
uwagę kontrowersje, jakie może wywołać program
zwiększający podaż lokali na wynajem. W polskich
warunkach taka inicjatywa raczej nie zostałaby dobrze
przyjęta. Wiele osób mogłoby zarzucać rządowi, że
bezpośrednio wspiera tylko przedsiębiorców, a nie
najuboższych obywateli. Z punktu widzenia polityków
działania, które obecnie prowadzi FMnW są korzystne
wizerunkowo i mniej ryzykowne.

Andrzej Prajsnar

Ekspert ds. nieruchomości
RynekPierwotny.pl
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Jak wybrać
mieszkanie pod 		
				 inwestycję
czy tak jest na pewno? Pierwsza
myśl jaka się nasuwa to tak jak

u każdego nabywcy „kupujemy

tanio”, okazję, ofertę „spod lady”

i już intratna inwestycja gotowa!
Kupując mieszkanie w celach inwestycyjnych, należy
kierować się rentownością przyszłej inwestycji, jak
w przypadku każdego innego dobra mającego za
zadanie pomnożenie naszego majątku. O rentowności
inwestycji w nieruchomość mieszkaniową w danym
okresie zdecydują: wzrost wartości nieruchomości,
uzyskane przychody z najmu oraz koszty utrzymania
lokalu.
Wbrew pozorom musimy zacząć od określenia
naszych działań, jakie podejmiemy już po zakupie
mieszkania. Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań
oferty należy zdecydować czy lokal taki będzie
wynajmowany, czy będziemy w nim mieszkać, a może
wyremontujemy i sprzedamy z zyskiem? Nasze dalsze
kroki zależne będą od wybranego wariantu.
Zakładając pierwsze rozwiązanie, czyli wynajmowanie
mieszkania, powinno się określić grupę docelową -

-----------------------------------------------------------

Odpowiedź wydaje się prosta, ale

?

naszego potencjalnego najemcę. I tak przy studentach
o sukcesie inwestycji zadecydują: miejsce dobrze
skomunikowanym z uczelniami w standardzie

Średnie ceny ofertowe za mkw mieszkania
do wynajęcia w podziale na miasta wojewódzkie (w zł)
Miasto

1 pokojowe

2 pokojowe

3 pokojowe

Białystok

22

25

22

Bydgoszcz

24

25

22

Gdańsk

41

35

26

Gorzów Wielkopolski

23

23

24

Katowice

29

35

33

Kielce

21

23

20

Kraków

35

35

35

Lublin

25

34

24

Łódź

29

27

34

Olsztyn

19

25

17

Opole

20

25

19

Poznań

28

31

34

Rzeszów

32

26

31

Szczecin

31

27

31

Warszawa

51

52

51

Wrocław

42

37

44

Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych
w serwisie dom.gratka.pl (czerwiec 2015)
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Dla rodzin z małymi dziećmi ważna będzie
kondygnacja, bo kto chce wnosić wózek na czwarte
piętro, odległość do placu zabaw i przedszkola –
lokalizacja, ale nie tylko.
Mieszkanie „skrojone na miarę” przyszłego najemcy
pozwoli nam uzyskać lepszą pozycję do negocjacji
stawki najmu oraz szybciej znaleźć najemcę.
Z kolei jeżeli sami mamy zamiar zamieszkać w danej
inwestycji to kryterium będzie przede wszystkim cena.
W przypadku, gdy chcemy osiągnąć w miarę szybki
zysk z naszej inwestycji warto rozważyć zakup
mieszkania do remontu i jego dalszą sprzedaż. Musimy
jednak pamiętać o tym, że zakup musi być w dobrej
cenie a koszty remontu to nie tylko glazura, terakota
i drzwi, ale również robocizna, często przyłącza,
projekty i odbiory. Remontu nie można tez wykonać
„po kosztach” gdyż takie mieszkanie trudno będzie
zbyć, a potencjalni nabywcy rozpoznają materiały
kupione w super promocjach.
Jeśli już wiemy jakiego mieszkania szukamy to
możemy się zastanowić nad jego finansowaniem.
W tym miejscu ponownie trzeba przeanalizować czy
ma być to inwestycja długoterminowa np. wynajem
zabezpieczający naszą emeryturę czy zysk czerpany
ze sprzedaży nieruchomości. Oczywiście każdą z
tych transakcji możemy sfinansować posiłkując się
kredytem hipotecznym lub kupując za gotówkę.
Jednak przy chęci szybkiego zysku pamiętajmy o
kosztach bankowych takich jak marże, prowizje i inne
opłaty pomniejszające nasz dochód.
W perspektywie kilkuletniej obciążenia te nie będą
tak bardzo odczuwalne. Należy tu wspomnieć również
o podatkach związanych z dochodem czerpanym z
wynajmowania, jak i ze sprzedaży mieszkania przed

-----------------------------------------------------------------------------------

odpowiadającym tej grupie społecznej.

upływem pięciu lat od chwili nabycia – muszą one
zostać uwzględnione w naszej kalkulacji.
Decydując się na tego rodzaju inwestycję możemy
przyjąć, że w perspektywie kilkunastu lat wzrośnie
wartość samej nieruchomości, rata naszego kredytu
po uwzględnieniu inflacji może być mniej odczuwalna
lub nie będzie nas obciążać wcale, jeżeli dochód
czerpany z najmu pokryje jej wysokość, a sama
inwestycja jest bezpieczna.
Dla pewności warto skorzystać z usług
doświadczonego pośrednika w obrocie
nieruchomościami, który zapewni bezproblemową
transakcję a także podpowie, która oferta warta jest
zainteresowania i jaka jest dobra cena, bo nie zawsze
niska cena jest dobra.
Warto poszukać mieszkania w lokalizacji, w której
nieruchomości „trzymają cenę”. Przeważnie są to
dzielnice położone blisko centrum miasta, doskonale
skomunikowane z pozostałymi dzielnicami oraz
posiadające dostęp do pełnej infrastruktury handlowousługowej. Aby ocenić lokalizację nieruchomości pod
kątem jej atrakcyjności inwestycyjnej, warto zapoznać
się z historycznymi zmianami cen w danym rejonie.

Artur Osak

Business relationships
Specialist
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Ulgi podatkowe dla
inwestorów
Zwolnienie przedsiębiorców
z podatku od nieruchomości
przez gminę

terenie gminy swoją działalność,
może być zwolniony z płacenia
podatku od nieruchomości,

o ile spełnia wymogi określone
w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości muszą płacić wszyscy ci,
którzy są właścicielami, posiadaczami samoistnymi
oraz użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
Podatnikami podatku od nieruchomości są także
posiadacze nieruchomości lub ich części albo
obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego. To w jaki sposób podatek powinien
być płacony reguluje ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych oraz uchwały podjęte przez poszczególne
gminy, do których dana nieruchomość należy.
W ustawie zawarte zostały m.in. informacje na
temat podmiotowych i przedmiotowych zwolnień od
podatku od nieruchomości.

-------------------------------------------------------

Przedsiębiorca prowadzący na

Nieruchomości zwolnione
z podatku od nieruchomości
Zgodnie z zapisem w ustawie, zwolnieniu z opłaty
podatku od nieruchomości podlegają
m.in. nieruchomości bezpośrednio związane
z wytwarzaniem energii elektrycznej, grunty zajęte
pod zbiorniki retencyjne, budynki gospodarcze,
w których prowadzi się działalność rolną zgodnie
z przepisami o podatku rolnym lub działalnością leśną
oraz budynki, w których prowadzona jest działalność
oświatowa dla dzieci i młodzieży w zakresie
oświaty, wychowania fizycznego, nauki, techniki,
kultury fizycznej i sportu. Ponadto od podatku od
nieruchomości zwolnione są budynki
i grunty, które zostały wpisane do rejestru zabytków
pod warunkiem, że są właściwie utrzymywane oraz
konserwowane – zgodnej z przepisami o ochronie
zabytków (z wyjątkiem części zajmowanych na
prowadzenie działalności gospodarczej).
Wpływy z podatku od nieruchomości oraz innych
opłat lokalnych stanowią dochód budżetu gminy.
W dwóch przypadkach zwolnień wskazanych
w ustawie jednostkom samorządu terytorialnego
przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych
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podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione
na podstawie innych przepisów niniejszej ustawy
(art. 7 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą
ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, którzy prowadzą
działalność o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach określonych
w przepisach o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, w odniesieniu
do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych.
Gmina, która zwolni z podatku takie firmy może
ubiegać się o zwrot utraconych dochodów
z budżetu państwa.
Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzać
jeszcze inne zwolnienia z podatku od nieruchomości
ale jedynie o charakterze przedmiotowym
(czyli muszą dotyczyć jedynie określonych
kategorii nieruchomości). Gminy nie mogą jednak
wprowadzać zwolnień dotyczących określonych
podmiotów (podatników) ani zwolnień o charakterze
przedmiotowo--podmiotowym.

Zwolnienie z podatku od
nieruchomości, czy ulga?
Każda gmina na swoim terenie ma możliwość
wprowadzić jedynie zwolnienia z obowiązku płacenia
danego podatku lub opłaty lokalnej – nie może
natomiast wprowadzać ulg.
Mówiąc o „zwolnieniu” – mamy na myśli całkowity
brak obowiązku uiszczania danego podatku, czy opłaty
przez daną kategorię podatników. Ulga podatkowa,
to przewidziana w przepisach możliwość obniżenia
podstawy opodatkowania lub samego podatku.
Wszelkie ulgi podatkowe mogą być wprowadzane
jedynie w drodze ustawy.

-------------------------------------------------------------------------------

dochodów za przedmioty opodatkowania, które

Przykładem nieprawidłowego działania gminy
i jednocześnie przykładem nielegalnej ulgi jest
np. zmniejszanie o połowę podatku od nieruchomości
dla nowych firm przez jakiś okres czasu.

--------------------------------Gmina może zwolnić z płacenia podatku jedynie
takie obiekty jak: budynek, grunt, budowla
lub lokal.

--------------------------------Wszelkie zwolnienia z opłaty podatku od
nieruchomości wynikają z uchwał podejmowanych
przez gminy i przysługują wszystkim podmiotom
i przedsiębiorcom, którzy spełniają warunki zawarte
w uchwale.

Formalności
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze
zwolnienia z podatku od nieruchomości nie musza
składać żadnych odrębnych podań ani wniosków.
Są jedynie zobowiązani do złożenia w terminie
deklaracji w związku z podatkiem od nieruchomości.

Justyna Żarnowska
redaktor portalu Infor.pl
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Jakie mieszkania

sprzedają Polacy?
Polacy pragnący zamieszkać w mieście szukają przede

Struktura wiekowa mieszkań w Polsce

wszystkim mieszkań. Dla większości potencjalnych
nabywców ciągle podstawowym kryterium jest cena i
możliwość skredytowania nieruchomości przez bank.

Miasto

Mieszkania
wybudowane
przed rokiem
2000

Mieszkania
wybudowane
między latami
2000 - 2014

Według danych z serwisu dom.gratka.pl niezwykle

Białystok

78%

22%

istotnym kryterium jest również lokalizacja, a w

Bydgoszcz

72%

28%

Gdańsk

66%

34%

Gorzów Wielkopolski

70%

30%

Katowice

75%

25%

rozkład lokalu, dający możliwość maksymalnego

Kielce

77%

23%

wykorzystania jego powierzchni. Optymalne

Kraków

55%

45%

Lublin

78%

22%

Łódź

79%

21%

Olsztyn

65%

35%

schodzi na dalszy plan, pod warunkiem, że cena jest

Opole

86%

14%

okazyjna.

Poznań

65%

35%

Rzeszów

64%

36%

Szczecin

77%

23%

Warszawa

60%

40%

Wrocław

67%

33%

OGÓŁEM

66%

34%

szczególności dobra komunikacja z centralnymi
rejonami miasta, bliskość przystanków, infrastruktury
usługowo-handlowej oraz terenów zielonych.
Dla rodzin z dziećmi liczy się również funkcjonalny

parametry to 2-3 pokoje i łączna powierzchnia
mieszcząca się w przedziale 40-65 mkw.
Niechętnie są kupowane mieszkania na parterze oraz
na 3-4 piętrze bez windy. Stan mieszkania często

Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych

w serwisie dom.gratka.pl (maj 2015).
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oferowanych w I kwartale 2015 roku do sprzedaży,
miało ponad 13 lat, reszta to lokale wybudowane po
roku 2000. Najwięcej lokali ponad trzynastoletnich
jest proponowanych do sprzedaży – podobnie jak w
poprzednich kwartałach - w Opolu – 86 proc. całej
oferty rynkowej w tej lokalizacji. Warto zaznaczyć,
że liczba lokali w takim wieku wzrosła w Opolu o 1
proc. względem IV kwartału zeszłego roku. Podobne
ilości starszych lokali oferowano do sprzedaży w
Białymstoku, Łodzi i Lublinie.
Z drugiej strony – najwięcej mieszkań wybudowanych
w ostatnich trzynastu latach oferowano do sprzedaży
w Krakowie - 45 proc. całej oferty sprzedażowej
mieszkań na rynku wtórnym w tym mieście. Warto

--------------------------------

Około 66 proc. polskich mieszkań z rynku wtórnego,

zaznaczyć, że w porównaniu z IV kwartałem zeszłego
roku odsetek ten wzrósł o 2 proc.
Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży mieszkań ze
względu na liczbę pokoi to dominowały we wszystkich
analizowanych miastach mieszkania 2- i 3-pokojowe.
Najwięcej mieszkań jednopokojowych na rynku
wtórnym oferowano w Krakowie – 14 proc. całej
oferty kwartalnej w mieście. W Łodzi i Wrocławiu
oferowano najwięcej mieszkań 2-pokojowych
– odpowiednio 43 proc. i 41 proc. całej oferty
kwartalnej. W Lublinie oferowano najwięcej mieszkań
3-pokojowych – 43 proc. Lokale posiadające więcej
niż 3 pokoje najczęściej występowały w ofercie
szczecińskiej i gdańskiej – 20 proc.
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Struktura sprzedaży mieszkań ze względu na liczbę pokoi
1 pokojowe

2 pokojowe

3 pokojowe

Więcej niż
3 pokojowe

Białystok

11%

35%

38%

16%

Bydgoszcz

8%

40%

40%

12%

Gdańsk

6%

38%

36%

20%

Gorzów Wielkopolski

8%

32%

42%

18%

Katowice

9%

34%

40%

17%

Kielce

9%

38%

37%

16%

Kraków

14%

39%

34%

14%

Lublin

7%

32%

43%

19%

Łódź

11%

43%

35%

11%

Olsztyn

9%

40%

34%

17%

Opole

6%

36%

40%

18%

Poznań

10%

40%

35%

15%

Rzeszów

9%

36%

40%

16%

Szczecin

8%

34%

38%

20%

Warszawa

8%

35%

38%

19%

Wrocław

8%

41%

38%

13%

Wrocław

10%

36%

36%

18%

Miasto

Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie dom.gratka.pl(maj 2015)

Artur Osak

Business relationships Specialist
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zaprasza do współpracy inwestorów chętnych do
wspólnego zrealizowania inwestycji uzbrojenia terenu
budowlanego na Osiedlu Europejskim, budowy
domów i zarządzania tym osiedlem po wybudowaniu.
Zapewniamy zysk od 8% rocznie, a przewidujemy
osiągnięcie poziomu nawet do 150% po roku od
rozpoczęcia prac. To bezpieczny sposób na ulokowanie
kapitału. Teren położony jest w miejscowości
turystycznej Morzyczyn, w otoczeniu obszaru Natura
2000, w bezpośredniej bliskości jez. Miedwie i otulinie
lasu sosnowego. Położenie pozwala na dogodny
dojazd do aglomeracji miejskich znajdujących się w
pobliżu – 10km do Stargardu Szczecińskiego i 15km
do Szczecina. Na terenie inwestycji wydzielono 127
działek, na których powstaną domy jednorodzinne
energooszczędne i pasywne dzięki współpracy

-----------------------------------------

Deweloper Domy
Nad Miedwiem

z renomowanymi firmami budowlanymi z Polski
i zagranicy. W części osiedla zbudowane zostanie
Rodzinne Osiedle Seniora powstałe z 40 domów,
zapewniające bezpieczeństwo, a przede wszystkim
stałą opiekę pielęgniarską Pensjonariuszom. Osiedle
Europejskie zakłada wykonanie pełnego uzbrojenia
we wszystkie media, oświetlenie ulic, wyłożenie
chodników kostką brukową, utwardzenie drogi,
a także ogrodzenie całego terenu wraz z furtkami
wyjściowymi w kierunku jeziora z kontrolą dostępu.
Dopuszczamy możliwość sprzedaży całego projektu
inwestycyjnego w atrakcyjnej cenie.
Więcej informacji o inwestycji i jej realizacji znajdą
Państwo na stronie internetowej Dewelopera:
www.domynadmiedwiem.pl

Więcej informacji o inwestycji i jej realizacji znajdą
Państwo na stronie internetowej Dewelopera:
www.domynadmiedwiem.pl

nad j. Miedwie
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Mieszkania kompaktowe

- najpopularniejsze pod wynajem
na spadki cen są małe mieszkania, dlatego cieszą
się zainteresowaniem. Skoro ich ceny najmniej się
zmieniają, to dla nabywców gwarancja, że na takim
zakupie nie stracą. Osoby, które kupują mieszkanie z
myślą o zyskach z jego wynajmowania, decydują się
zazwyczaj na zakup lokalu o niewielkim metrażu bo
doświadczenie uczy, że takie lokale wynajmują się
najszybciej.
Największym zainteresowaniem cieszą się
obecnie mieszkania kompaktowe, czyli takie o jak
najmniejszym metrażu przy zakładanej liczbie pokoi.

-------------------------

W większości dużych miast - najmniej podatne

Główną zasadą jest to, aby pomieścić jak najwięcej
pokoi na niewielkiej powierzchni. W przypadku
lokali dwupokojowych mowa o powierzchniach
rzędu maksymalnie 40-45 m. kw. Dla mieszkań
trzypokojowych będzie to odpowiednio ok. 55 m. kw.
Na takim metrażu zazwyczaj mieści się salon, osobna
łazienka i kuchnia oraz jedna lub dwie sypialnie, a więc
dokładnie tyle, ile potrzeba do szczęścia.
W małym mieszkaniu praktyczny jest styl
minimalistyczny. Ograniczona liczba mebli zapewni ład
i porządek nawet na kilkumetrowej powierzchni.
Pokoje nie będą ciasne, jeśli pozbędziemy się ścian
działowych. Najpopularniejsze to łączące pokój

dla tych, którzy kochają miejski styl życia
WYBIERZ MIESZKANIE Z SZEROKIEJ OFERTY
SOFT LOFT
Mieszkania usytuowane na parterze
Z ogródkami o powierzchni
nawet do 200 m²
Wysokość mieszkań 370 cm
Ponadstandardowa wysokość okien

OPTIMA

APARTAMENT

Mieszkania usytuowane
na piętrach 1–5
Z przeszklonymi loggiami
lub balkonami
Wysokość mieszkań 265 cm

Mieszkania usytuowanena 6 piętrze
Z dwupoziomowymi
tarasami o powierzchni do 170 m²
Wysokość mieszkań
285 cm

800 800 900
- 30 -

sprzedaz@wolalibre.pl
www.wolalibre.pl
SledzWole

jednakową podłogę we wszystkich pomieszczeniach,
a częstym trikiem optycznie zwiększającym wnętrza
to również montaż luster. W takich aranżacjach
sprawdzają się zabudowy i szafy przesuwne, dzięki
którym można wykorzystać każdy kąt i wnękę.
Dzięki temu zabiegowi na małej powierzchni można

---------------

dzienny z kuchnią. Spójność zyskamy stosując

oddzielić na przykład sypialnię od części dziennej
mieszkania, co mimo mniejszego komfortu może być i
tak lepszym wyjściem niż zakup kawalerki.

Iwona Polok

Dziennik Przedsiębiorcy

------------------------------------------------------------

W inwestycjach, które obecnie posiadamy
w sprzedaży, każdy znajdzie coś dla siebie.
Dysponujemy ofertą mieszkań od

bo musi się tam zmieścić jak najwięcej osobnych
pomieszczeń.

----------------

Od kilku lat obserwujemy rosnącą
popularność mieszkań kompaktowych.
Wydaje się że może to być rozwiązanie
dla rodzin, które nie chcą się nadmiernie
zadłużać, a pragną komfortu i
intymności. Czy w ramach swojej
inwestycji posiadacie państwo taką
ofertę?

Jaki oferujecie państwo metraż i czy
pomagacie w aranżacji?
W swojej ofercie posiadamy mieszkania od 24 – 124
m2. Zatem dla każdego coś miłego.
Mieszkania kompaktowe są dużym wyzwaniem,
zaprojektowanie wygodnego mieszkania na małej
powierzchni jest rzeczywiście trudne, ale i satysfakcja
z udanego projektu również jest duża.
Przy opracowywaniu planów mieszkań

lokali typu studio po apartamenty z

– jeszcze na wczesnym etapie

dwupoziomowym tarasem. Zawsze

inwestycji rozmawiamy na temat

bacznie analizujemy potrzeby naszych

rozkładu każdego z lokali. W zespole

klientów, którzy odwiedzają biura

w swojej dziedzinie. Zwracamy uwagę

W obu naszych inwestycjach stawiamy

na wszystko: czy jest miejsce na szafę,

na mieszkania kompaktowe, które

czy drzwi do pomieszczeń znajdują się

rzeczywiście cieszą się bardzo dużym

w miejscu umożliwiającym wygodną

zainteresowaniem.

Co wyróżnia mieszkania
kompaktowe na tle innych?
W czym tkwi ich sukces?

aranżację pomieszczenia w przyszłości,

Wojciech Smolak

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

oferowana jest różnorodność funkcji. A wszystko za
stosunkowo niższą cenę niż takie samo mieszkanie o
kilka metrów większe. Do tego dochodzi niższy koszt
aranżacji oraz opłat i podatków.
W mieszkaniach kompaktowych liczy się każdy metr,

będzie wygodne, etc. To proces, w
którym każde z mieszkań ogląda się
kilka razy przez kilka osób po to, aby

---------------

W wygodzie i niskich kosztach. Na małej przestrzeni

czy korzystanie z grzejnika w łazience

ostatecznie ten, kto w nim zamieszka, był zadowolony.
A że tak jest widać po tym, że w naszych projektach
nie ma zbyt wielu propozycji zmian lokatorskich ze
strony klientów.
Przy aranżacji mieszkań w naszej inwestycji pomaga
firma zewnętrzna; doradcy pełnią dyżury w naszym
biurze sprzedaży.
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PORADA EKSPERTA

BPI posiadamy cały sztab specjalistów

sprzedaży w Warszawie i w Gdańsku.

Opłacalność 		

		

wynajmu mieszkań na
		 rynkach regionalnych
które nabywa się w celach inwestycyjnych. Środki
lokowane w ten sposób na długi okres uznaje się za
bezpieczną inwestycję.
To ceny najmu mieszkań na odpowiednim poziomie
sprawiają, że opłacalność inwestycji w nieruchomości
mieszkaniowe występuje. Jeśli nabywane mieszkanie
ma zostać przeznaczone na wynajem, koniecznie
należy sprawdzić rentowność inwestycji pod
względem wysokości czynszu dla danej lokalizacji.
Należy także pamiętać o kosztach utrzymania
nieruchomości.
Bardzo ważną informacją będzie także popyt na
mieszkanie najmowane w danym mieście, a nawet
w konkretnej dzielnicy czy ulicy. Dopiero wówczas
można decydować się na zakup mieszkania, które
odpowiada zbadanemu popytowi. Trzeba pamiętać,
że w niektórych lokalizacjach mieszkania są chętniej
poszukiwane niż w pozostałych. Wynika to m.in.:
ze specyfiki okolicy i sezonowości. Dla przykładu,
mieszkanie nabyte w bliskiej odległości od uczelni
wyższej, będzie miało największy popyt wśród
studentów poszukujących niedrogich mieszkań
w średnim standardzie wykończenia.
Wraz z oddalaniem się od centrum miasta, czynsze
najmu spadają wolniej niż koszt zakupu lokalu.
Wyższy zarobek można osiągnąć przy niskich
kosztach utrzymania nieruchomości oraz optymalizacji
obciążenia podatkowego.

-----------------------------------------------------------

Nieruchomości to jedne z bardziej popularnych dóbr,

Ile można obecnie zarobić na
wynajmie?
W Polsce średnio rentowność najmu mieszkań
o powierzchni 50 m kw. zbliżona jest do poziomu
4 proc. Jak wskazują analizy, rentowność najmu
w dużych miastach jest wyższa i średnia dla kraju
wynosi blisko 5 proc.
Z reguły średnia rentowność najmu na obrzeżach
miast jest wyższa od tej możliwej do osiągnięcia
w centrum. Dla przykładu, w stolicy, na pierwszy
rzut oka sytuacja jest odmienna. Tutaj przeciętna
rentowność w centrum miasta jest wyższa od tej
możliwej do osiągnięcia na obrzeżach. Należy jednak
zauważyć, że wyniki te są zaburzone strukturą podaży
mieszkań na wynajem. W centrum miasta najwięcej
mieszkań na wynajem znajduje się w najbardziej
prestiżowych okolicach. Zawyża to średnią cenę
ofertową najmu lokalu, a co za tym idzie przeciętną
szacunkową rentowność wynajmu w centrum.
Biorąc pod uwagę zarówno rynek wtórny jak
i pierwotny, najwięcej mieszkań kompaktowych
- jedno- lub dwupokojowych – czyli najczęściej
wybieranych na zakup jako inwestycja znajduje się
w Śródmieściu, Mokotowie, Pradze, Woli, Ursynowie
i Ochocie.
Zawsze jednak należy pamiętać, że powyższe
prawidłowości nie są uniwersalne, a kalkulacja
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przeprowadzona dla konkretnej nieruchomości.
Zdarzają się bowiem takie lokalizacje, w których
możliwe do osiągnięcia zyski znacznie przewyższają
przeciętną rynkową. Zazwyczaj jest to związane z
ograniczoną podażą lokali w danej okolicy.
Kupując mieszkanie na wynajem należy szczególną
uwagę zwrócić na koszty jego utrzymania. Będą one
bowiem obniżały comiesięczny przychód, a często
stanowią aż czwartą część otrzymywanych od najemcy
kwot.

Średnie ceny ofertowe za
m kw. mieszkania do wynajęcia
w podziale na miasta wojewódzkie (w zł)
Miasto

1 pokojowe

2 pokojowe

3 pokojowe

Białystok

21

25

23

Bydgoszcz

24

25

22

Gdańsk

41

35

26

Gorzów Wielkopolski

23

22

23

Katowice

29

37

33

Kielce

22

23

20

Kraków

36

35

36

Lublin

25

34

24

Łódź

30

27

33

Olsztyn

19

24

17

Opole

21

27

19

Poznań

28

31

34
31

32

27

Szczecin

31

28

31

Warszawa

52

52

50

Wrocław

42

38

44

Rzeszów

Źródło: opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie

dom.gratka.pl (III kwartał 2014)

Skuteczne zabezpieczenie najmu
Umowa najmu okazjonalnego skutecznie chroni
właściciela mieszkania, ale tylko pod warunkiem,
że zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego. Taka

-----------------------------------------------------------------------------------

rentowności najmu powinna za każdym razem zostać

umowa to najlepsza forma zabezpieczenia interesów
właścicieli nieruchomości. Umożliwia przede
wszystkim skuteczne i szybkie odzyskanie wynajętego
lokalu w sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu, jest
uciążliwym lokatorem, niszczy mieszkanie i nie chce
go dobrowolnie opuścić.
Jednak nie każdy może zawrzeć umowę o najem
okazjonalny. Mogą zawierać ją jedynie właściciele
nieruchomości, którzy są osobami fizycznymi, nie
prowadzą działalności gospodarczej w zakresie
wynajmowania lokali, a lokal, który objęty jest umową,
ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Dodatkowo, umowa jest ważna tylko w formie
pisemnej i musi zawierać wyszczególnione w ustawie
załączniki. Podstawowym załącznikiem do umowy jest
oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego,
w którym zobowiąże się on do opuszczenia
wynajmowanego mieszkania na podstawie umowy.
Konieczne jest także wskazanie przez najemcę innego
lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać
w przypadku obowiązku opuszczenia nieruchomości
oraz oświadczenie właściciela wskazanego lokalu lub
osoby posiadającej do niego tytuł prawny, o wyrażeniu
zgody na zamieszkanie w nim najemcy i osób z nim
zamieszkujących.
Ale żeby umowa najmu okazjonalnego funkcjonowała,
należy zgłosić ją do naczelnika właściwego urzędu
skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
najmu. Tym właściwym urzędem skarbowym, który
zajmie się sprawą, jest urząd znajdujący się
w miejscu zamieszkania wynajmującego. Zaniechanie
tego obowiązku spowoduje, że umowa nie będzie
funkcjonować w trybie okazjonalnym, przez co
wynajmujący będzie chroniony tak jak w przypadku
zwykłej umowy.

Artur Osak

Business relationships Specialist
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Condohotel
a aparthotel
czym się różnią?

środków na lokacie terminowej, które są pokłosiem
rekordowo niskich stóp procentowych, inwestowanie
w nieruchomości zyskuje coraz większą popularność.
W Polsce stosunkowo nowym trendem jest nabycie
pokoju lub apartamentu hotelowego z myślą o jego
wynajmie, które stanowi dla nas źródło dodatkowego
dochodu. Mowa tu o systemie condo oraz związanym
z nim condohotelem, który często, niestety błędnie,
zastępowany jest pojęciem aparthotel. Różnica może
wydawać się znikoma, ale detale odróżniające obie
formy mają ogromne znaczenie.
Sama idea zakupu apartamentu hotelowego z opcją
pod wynajem i czerpaniem zysku, podczas gdy zajmuje
się nim zarządca obiektu, pod nadzór którego oddano
lokal, zrodziła się w latach 80. XX wieku na Florydzie.
W Polsce system condo zaczął funkcjonować po 2000
roku. Do dzisiaj nie wypracowano jednej prawnej
zasady jego działania, jak również nie ustalono
konkretów w zakresie opodatkowania. Nie ma też
jednoznaczych definicji pojęć condohotel i aparthotel,
stąd często są one ze sobą utożsamianie nawet w
branży deweloperskiej.
W powszechnym przekonaniu ustalił się jeden, dość
ogólny, obraz działania systemu. Najprościej mówiąc
– na rynku pierwotnym kupujemy lokal o wysokim
standardzie (najlepiej zlokalizowany w miejscowości
turystycznej, górskiej czy w dużym mieście,

-------------------------------------------------------------

W dobie znikomych zysków z trzymania wolnych

atrakcyjnym pod względem lokowania biznesu lub
na poziomie rekreacyjno-rozrywkowym). Inwestycja
nie należy do najtańszych, bo wymaga posiadania
średnio 300 tys. zł. Zostajemy właścicielem pokoju
lub apartamentu, uzyskując wpis w odrębnej księdze
wieczystej. Jednocześnie zawieramy umowę z zarządcą
obiektu, który na jej mocy zajmuje się poszukiwaniem
najemców, remontami, serwisem i innymi kwestiami
związanymi z codzienną obsługą lokalu. W zamian
przez cały rok zarabiamy kilka procent (średnio 7-10
proc.) wartości nabytej nieruchomości. Zwykle
w początkowym okresie jest to stała stawka czynszu,
która z czasem zaczyna zależeć od obłożenia hotelu.
Pieniądze dostajemy co miesiąc przez cały okres
obowiązywania umowy. Po tym czasie (zwykle po 3, 5
lub 10 latach) możemy sprzedać lokal, zamieszkać
w nim lub przekazać go dzieciom.
Tyle teorii. W praktyce w ramach systemu condo
można zainwestować w condohotel lub aparthotel,
które łączy to, że są obiektami komercyjnymi.
Najistotniejszą różnicą między obiema formami
lokowania nadwyżki kapitału (zazwyczaj kupuje
się ją z wolnych środków, nie za pomocą kredytu
bankowego) jest sam charakter lokalu. Pierwszy mieści
się w skategoryzowanym hotelu (dokonuje tego Urząd
Marszałkowski w danym województwie), w którym
pokoje należą do wielu indywidualnych inwestorów.
Stajemy się właścicielem pomieszczenia, ale nie mamy
udziału w gruncie. Z kolei aparthotel jest hotelem
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apartament składający się z oddzielnego pokoju
dziennego, sypialni oraz kuchni/aneksu kuchennego.
Patrząc z tej perspektywy w przyszłość, w condohotelu
bedziemy raczej mogli tylko wypoczywać. Aparthotel,
dzięki posiadaniu aktu notarialnego i udziałowi w
gruncie, daje nam szansę zamieszkania w nim na stałe,
co może być ciekawą alternatywą, gdy po przejściu na
emeryturę będziemy chcieli zmienić mieszkanie lub
ułatwić dziecku start w dorosłe życie.

--------------------------------W przypadku condohotelu otrzymujemy pokój lub
apartament zaaranżowany zgodnie z koncepcją
zarządcy obiektu, natomiast w aparthotelu mamy
pełną dowolność w zagospodarowaniu nabytej
powierzchni. Decydując się na inwestycję w
pierwszy typ nieruchomości, nie mamy gwarancji,

------------------------------------

przedłużonego pobytu, w którym wynajmujemy

że będziemy mogli zatrzymać się w zakupionym
lokum, zwłaszcza w sezonie urlopowym. Wybierając
drugi sposób na pomnażanie kapitału, zwykle
możemy indywidualnie ustalić z zarządcą obiektu
możliwość dłuższego pobytu, w tym w trakcie
wakacji.

--------------------------------Kolejną różnicą między condo- a aparthotelem są
kwestie zarobkowe. Przy pierwszej opcji wysokość
dochodów może być uzależniona od zysków z danego
pokoju/apartamentu lub wynikać z obłożenia całego
obiektu, w drugiej – stawka wiąże się z obrotami
generowanymi przez konkretny lokal.
Odmiennie wygląda również podpisywanie umowy.
Jeśli chodzi o condohotel, współpraca nawiązywana
jest z operatorem obiektu, w którym nabyliśmy pokój,
natomiast apartamentem może zarządzać deweloper
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albo wynajęta przez niego zewnętrzna firma
zarządzająca.
Jeśli rozważamy zainwestowanie wolnych środków
w nieruchomość, condohotel i aparthotel będą
atrakcyjnym rozwiązaniem gwarantującym dobre
zyski (o ile nie postawimy na obiekt w złej lokalizacji
czy o charakterze jednosezonowym np. działa tylko
w okresie letnim), warto zastanowić się, na czym nam
najbardziej zależy. Gdy chodzi tylko o pomnażanie
kapitału, lepszy będzie condohotel. Jednak gdy

zamierzamy traktować
inwestycję jako “drugi dom”
czy zabezpieczenie przyszłości
dziecka, lepiej sprawdzi się
aparthotel.
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