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DOBRZE MIESZKA!
Mieszkania"

Na wynajem tylko atrakcyjne
Ubieg!y ro" by! trudny dla w!a#cicieli 
miesz"a$, ale najemcom pozwoli! na ob-
ni%enie "osztów lub popraw& warun"ów 
miesz"aniowych. Ja! b"dzie w najbli#-
szych miesi$cach i latach?

Jacek Kulesza

Rynek najmu najbardziej ucierpia! 
z powodu epidemii koronawirusa. 
Wielomiesi"czny zakaz #wiadczenia 
us!ug hotelowych uderzy! w najem 
krótkoterminowy, zarówno w ubie-
g!ym, jak i w tym roku. A praca zdal-
na spowodowa!a, $e spad!o zainte-
resowanie najmem mieszka%.

Mimo to inwestorzy nadal wi-
dz& w nim du$y potencja!. Dlatego 
w mieszkania na wynajem inwestu-
j& zarówno osoby prywatne, wyco-
fuj&c pieni&dze z banków, jak te$ de-
weloperzy (obok sprzeda$y miesz-
ka% chc& je masowo wynajmowa') 
oraz fundusze inwestycyjne.

Skutki epidemii 
koronawirusa
Wielu w!a#cicieli mieszka% wynaj-
mowanych turystom, gdy musia!o 
wstrzyma' dzia!alno#', postanowi-
!o nieco si" przebran$owi'. I zaofe-
rowa!o swoje lokale „zwyk!ym” na-
jemcom. To spowodowa!o zwi"ksze-
nie oferty na rynku najmu d!ugo-
terminowego, a wi"c wi"ksz& kon-
kurencj". I to w sytuacji, gdy i tam 
pojawi!y si" k!opoty.

Mocno uby!o bowiem osób za-
interesowanych najmem. Studen-
ci przeszli na nauk" zdaln&, a wiele 
innych osób na prac" online. Jedni 
i drudzy mogli wi"c wróci' do ro-
dzinnych miejscowo#ci. Wyjecha!o 
te$ wielu Ukrai%ców pracuj&cych 
we Wroc!awiu. A trzeba pami"ta', 
$e lokale z najmu krótkoterminowe-
go stanowi& du$& konkurencj", po-
niewa$ s& !adnie urz&dzone i w pe!-
ni wyposa$one.

Spowodowa!o to oczywi#cie spa-
dek cen. Niektórzy najemcy na tym 
skorzystali – za te same pieni&dze 
mogli przeprowadzi' si" do lokali 
wi"kszych czy lepiej urz&dzonych. 
Albo zaoszcz"dzi'.

Wkrótce to jednak znów mo$e 
si" zmieni'. – Sytuacja na rynku naj-
mów znacznie si" poprawi!a w sto-
sunku do okresu sprzed kilku mie-
si"cy. I diametralnie lepiej wygl&da 
w porównaniu do ubieg!ego roku – 
ocenia Katarzyna Paw!owska, spe-
cjalista ds. rynku najmu/wynajmu 
w Grupie WGN.

Przewiduje, $e sytuacja powoli 
b"dzie d&$y' do normalno#ci, mi-
mo $e studenci nadal ucz& si" on-
line: – Wracaj& tury#ci weekendo-
wi, a wraz z nimi odradza si" oferta 
apartamentów na wynajem krótko-
terminowy, co wi&$e si" z uszczu-
pleniem poda$y mieszka% na wy-
najem d!ugoterminowy.

Katarzyna Paw!owska uwa$a, 
$e ten trend si" utrzyma: – Wraz 
z otwarciem hoteli b"dzie przyby-
wa!o turystów w du$ych miastach. 
Ludzie s& spragnieni wyjazdów. 

Trzeba zadba# o wysoki 
standard mieszkania
Co roku na rynek najmu we Wro-
c!awiu trafia kilka tysi"cy mieszka%, 
które kupowane s& jako inwesty-
cje, a potem w wi"kszo#ci oferowa-
ne najemcom. Mimo to ekspertka 
z WGN nie obserwuje, $eby rynek 
si" przegrza! z powodu du$ej licz-
by nowych lokali: – Ich ceny s& ró$-
ne, niekiedy nawet mocno zawy$o-
ne, ale i tak si" wynajmuj&.

Nowe mieszkania zwykle s& wy-
ko%czone w wysokim standardzie 
i nowocze#nie wyposa$one. Stano-
wi& wi"c du$& konkurencj" dla tych 
starych, które nie przesz!y liftingu. 
Wielu po#redników nieruchomo-
#ci mówi, $e lokale w tzw. kiedy# 
standardzie studenckim jest bar-
dzo trudno wynaj&', nawet po ni-
skiej cenie.

– Mieszkania z epoki PRL-u to 
produkt niszowy – potwierdza Ka-
tarzyna Paw!owska. – Brakuje na nie 
ch"tnych, gdy$ standard i wyposa-
$enie z lat 70. trudno dzi# uzna' za 
kultowe. Gdy pojawiaj& si" w ofer-
cie, ka$dy po#rednik wie, $e b"dzie 
mia! powa$ny problem ze znalezie-
niem lokatora. Mimo $e cena jest 
niekiedy bardzo atrakcyjna.

– Meblo#cianki z lat 90. i za-
niedbane lokale powoli odchodz& 
do przesz!o#ci – potwierdza Da-
riusz Pawlukowicz, cz!onek zarz&-
du Vantage Development. – Z na-
szych bada% konsumenckich, ana-
liz rynkowych, ale równie$ rozmów 
z klientami jasno wynika, $e najem-
cy oczekuj& dzi# mieszka% wyko%-
czonych i urz&dzonych we wspó!-
czesnym standardzie.

T!umaczy: – To w jakim wn"trzu 
sp"dzamy czas, odpoczywaj&c, pra-
cuj&c i ucz&c si", ma du$y wp!yw na 
nasze samopoczucie. W zwi&zku 
z tym klienci s& gotowi wi"cej za-
p!aci' za wy$szy standard samego 
mieszkania, ale równie$ jako#' wy-
ko%czenia budynku.

Wed$ug osobistych 
preferencji
Dariusz Pawlukowicz opowiada, 
$e mieszkania wynajmuj& przede 
wszystkim ludzie m!odzi, single lub 
pary: – Najcz"#ciej to studenci, ale 
równie$ osoby pracuj&ce. Ch"tnie 
poszukuj& i wybieraj& mieszkania 
jedno- lub dwupokojowe.

Im lepszy standard mieszkania 
i budynku, tym lepiej. Ale general-
nie lokale na wynajem powinny 
spe!nia' te same warunki co bu-
dowane na sprzeda$. Czyli przede 
wszystkim dobra lokalizacja: blisko 
centrum, uczelni i miejsc pracy, ale 
te$ terenów zielonych i rekreacyj-
nych, szkó! czy centrów handlo-
wych. Wa$na jest dost"pno#' ko-
munikacyjna, co w zakorkowanym 
Wroc!awiu oznacza przede wszyst-
kim blisko#' linii tramwajowych, 
ewentualnie kolejowych.

Katarzyna Paw!owska podkre-
#la jednak, $e istotne s& indywidu-
alne preferencje poszczególnych 
osób: – Dla niektórych znaczenie 
ma lokalizacja, skomunikowanie 
z miejscem pracy lub blisko#' cen-
trum miasta. Dla innych za# wa$ny 
b"dzie standard lokalu, presti$ bu-
dynku, bezpieczne s&siedztwo. Trze-
ba si" do nich dopasowa' i znale(' 
optymalny lokal.

Równie$ Dariusz Pawlukowicz 
zastrzega, $e atrakcyjna lokalizacja 
dla ka$dego klienta mo$e oznacza' 
co# innego: – Rodziny z dzie'mi b"-
d& zwraca' uwag" przede wszyst-
kim na blisko#' parków, placów za-
baw czy placówek edukacyjnych. 
Studenci natomiast chc& szybko 
dojecha' na uczelni" lub na rynek, 
aby korzysta' z miejskich rozry-
wek, jakie oferuje Wroc!aw. Za# pra-
cownicy korporacji ceni& sobie bli-
sko#' do miejsca pracy, sklepów 
oraz punktów us!ugowych i innych 
udogodnie%, które oferuje im naj-
bli$sza okolica.

Mieszkaniowi hurtownicy
Vantage Development zamierza 
wybudowa' w Polsce 10 tys. miesz-
ka% na wynajem, a potem nimi za-
rz&dza' pod mark& Vantage Rent. 
Najwi"cej z nich planowanych jest 
we Wroc!awiu.

Nie jest jedyny. Budynki z miesz-
kaniami pod wynajem wybudowa-
!o u nas te$ Echo Investment, naj-
wi"kszy polski deweloper, który wy-
najmuje je pod szyldem Resi4Rent. 
Jest tak$e kilka innych firm, w tym 
w!a#ciciele prywatnych akademi-
ków. O inwestowaniu w mieszka-
nia na wynajem mówili te$ przed-
stawiciele innego wroc!awskiego 
dewelopera – Develii (dawniej LC 
Corp), która gotowa jest sprzeda' 

Sky Tower, by mocniej zainwesto-
wa' w rynek mieszkaniowy. Jest te$ 
Fundusz Mieszka% na Wynajem, b"-
d&cy projektem pa%stwowego Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, który 
we Wroc!awiu ma budynki przy ul. 
D&browskiego i Zak!adowej.

W Polsce inwestuj& równie$ mi"-
dzynarodowe koncerny i fundusze. 
Na przyk!ad w maju og!oszono, $e 
szwedzka firma Heimstaden Bostad 
(z sektora nieruchomo#ci na wyna-
jem) za 1,4 mld z! kupi!a 2500 miesz-
ka% od polskiej spó!ki Budimex Nie-
ruchomo#ci. A docelowo chce ich 
mie' w naszym kraju 4000, rów-
nie$ we Wroc!awiu.

„Ro#nie liczba firm, zarówno 
dzia!aj&cych ju$ w Polsce, jak i tych 
rozwa$aj&cych dopiero dzia!alno#' 
w naszym kraju, które inwestowa-
nie w polski rynek najmu uwa$aj& 
za atrakcyjn& alternatyw"” – oce-
niaj& eksperci JLL, firmy dorad-
czej specjalizuj&cej si" w rynku nie-
ruchomo#ci.

Jednak Dariusz Pawlukowicz 
podkre#la, $e na rynku dominuj& 
przede wszystkim prywatni w!a-
#ciciele nieruchomo#ci: – Wi"c na-
wet po realizacji naszych planów 
(i konkurencji) oferta instytucjo-
nalna wci&$ stanowi' b"dzie nie-
wielki, cho' z roku na rok rosn&-
cy, odsetek ogó!u dost"pnych lo-
kali na wynajem.

Mieszkania z najmu instytu-
cjonalnego oferowane s& zwykle 
na 12 miesi"cy, ale te okresy mog& 
by' d!u$sze. W Vantage Rent na-
wet 10 lat.

Pawlukowicz: – D!ugo#' trwa-
nia umowy zale$y od preferencji 
klienta. Inne potrzeby b"dzie mia!  

Rynek najmu b!dzie stale 
si! rozwija". Potrzeby 

mieszkaniowe i styl 
#ycia m"odych Polaków 

zmieniaj$ si! na korzy%& 
sektora najmu

• W mieszka-
nia na wyna-
jem inwestuj! 
zarówno oso-
by prywatne,  
jak i dewe-
loperzy oraz 
fundusze 
inwestycyjne 
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Dobrze mieszka!

Jak"si#"mieszka"we"Wroc$awiu

Pandemia zmieni$a 
mieszkania
Wiele osób spodziewa!o si", #e epide-
mia $oronawirusa zatrzyma wzrost cen 
miesz$a%. Zmieni!a ona wroc!aws"i ryne" 
miesz"aniowy, ale cen nie po"ona!a.

Jacek Kulesza

11 proc. u deweloperów i niewiele 
mniej na rynku wtórnym – o tyle 
w 2020 roku podro!a"y we Wroc"a-
wiu mieszkania. Tak wynika z naj-
nowszego raportu firmy Emmer-
son Evaluation.

Najpopularniejsze we Wroc"awiu
Wiele lat temu najpopularniejsze 
by"y osiedla na Wielkiej Wyspie 
(zw"aszcza Biskupin i S#polno) 
oraz Krzyki i Borek na po"udniu. 
Nadal maj$ wielu fanów, ale po 
wielkiej powodzi z 1997 r. wi#k-
szo%& osób chcia"a !y& na bezpiecz-
nym (ale te! po"o!onym w miar# 
blisko centrum) po"udniu Wroc"a-
wia, st$d popularno%& O"taszyna, 
Wojszyc i Partynic. Gdy tam zro-
bi"o si# drogo i ciasno (zarówno 
na osiedlach, jak i drogach dojaz-
dowych), na popularno%ci zyska" 
zachód Wroc"awia (np. Ma%lice 
i Stab"owice) oraz pó"noc (zw"asz-
cza Kar"owice i Ró!anka).

Niskie ceny gruntów i programy, 
takie jak „Mieszkanie dla m"odych”, 
zach#ca"y deweloperów do budo-
wania dalej od centrum (Le%nica), 
a wiele osób wola"o tam zamiesz-
ka& równie! dlatego, !e w takich lo-
kalizacjach mo!na kupi& wi#cej me-
trów w tej samej cenie lub w ogóle – 
dzi#ki niskim cenom – mo!na naby& 
co% na w"asno%&. A! przysz"a moda 
na powrót do centrum, której sym-
bolem jest bardzo popularna K#-
pa Mieszcza'ska, ale te! zrewita-
lizowane Nadodrze i poprzemys"o-
wa cz#%& Kleczkowa, gdzie wyros"o 
nowe osiedle.

– Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat obserwujemy w%ród dewelope-
rów wzmo!one zainteresowanie re-
jonami Jagodna, Wojszyc oraz Ma-
%lic – opowiada Rafa" Pó"torak, pe"-
nomocnik zarz$du spó"ki DOM.de-
veloper. – W centrum Wroc"awia naj-
wi#ksz$ popularno%ci$ ciesz$ si# od 
niedawna: kwarta" mi#dzy mostami 
Pomorskim i Sikorskiego ze sztanda-
row$ ul. Ksi#cia Witolda, pozosta"a 
cz#%& K#py Mieszcza'skiej oraz no-
wa tkanka %ródmiejska, tj. Prome-
nady Wroc"awskie.

Tu pomóg" tak!e wzrost zamo!-
no%ci Polaków, dzi#ki czemu dewe-
loperzy mog$ sobie pozwoli& na ta-
kie inwestycje jak gruntowna mo-
dernizacja starych, zabytkowych bu-
dynków, równie! przemys"owych 
czy poszpitalnych. Te lokale, cz#sto 
loftowe, kupowane s$ dla siebie lub 
pod wynajem.

Z dobrym dojazdem
W ko'cu wielkie wroc"awskie korki 
zach#ca"y do kupowania mieszka' 

wzd"u! linii tramwajowych, dzi#ki 
czemu zabudowa"y si# m.in. ul. Gra-
biszy'ska i Legnicka.

– Dogodny dojazd do pracy czy 
szko"y jest jednym z wa!niejszych 
czynników wp"ywaj$cych na decy-
zje zakupowe – potwierdza Bartosz 
Ku(niar, prezes Lokum Deweloper.

– Dost#pno%& linii tramwajowej, 
autobusowej lub kolejowej w przy-
padku inwestycji skrajnie peryfe-
ryjnych jest jednym z kluczowych 
czynników warunkuj$cych zakup 
mieszkania – mówi Rafa" Pó"to-
rak. – Dotyczy to zarówno osiedli 
w zabudowie %ródmiejskiej, jak 
i tych zlokalizowanych na subur-
biach Wroc"awia.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. 
sprzeda!y i marketingu na War-
szaw# i Wroc"aw w Robyg, mówi, 
!e zauwa!alne jest wi#ksze zainte-
resowanie osiedlami po"o!onymi 
blisko zieleni, w spokojnych okoli-
cach. Ale i ona zastrzega, !e bardzo 
wa!nym aspektem jest doskona"a 
i szybka komunikacja z centrum 
oraz innymi dzielnicami miasta: – 
Dlatego klienci ch#tniej wybieraj$ 
inwestycje na obrze!ach miast, ale 
nie na typowych przedmie%ciach.

Wszystko musi by! blisko
Prezes Ku(niar dodaje, !e wa!na sta-
"a si# tak!e infrastruktura na tere-
nie inwestycji, ale i ca"ego osiedla: – 
Aby placówki edukacyjne czy sklepy 
spo!ywcze znajdowa"y si# w bliskim 
otoczeniu, z mo!liwo%ci$ dotarcia 
do nich spacerem lub na rowerze. 
Dzi#ki temu nie jest konieczny czaso-
ch"onny dojazd samochodem przez 
najbardziej ruchliwe cz#%ci miasta.

– Pandemia spowodowa"a, !e 
mieszka'cy unikaj$ du!ych obiek-
tów i zat"oczonych miejsc, a jak naj-
wi#cej spraw chc$ za"atwi& w po-
bli!u miejsca zamieszkania – mó-
wi dyr. Chojecka. Dodaje, !e wszyst-
ko, co zapewnia komfortowe !ycie 
(sklepy, centra fitness, przedszkola, 
!"obki, galerie handlowe, restaura-
cje), powinno by& o kilka kroków od 
domu. A na terenie inwestycji rów-
nie! strefy rekreacyjne, miejsca do 
grillowania, place zabaw, si"ownie 
zewn#trzne, strefy fitness z saunami 
wewn#trznymi czy przestrzenie co-
workingowe i place zabaw dla dzieci.

– Single czy pary bezdzietne py-
taj$ o klub, si"owni#, paczkomat czy 
sklep w osiedlu – mówi Sebastian 
Bie'kowski, dyrektor ds. projek-
tów w Eiffage Immobilier Polska.

Mieszkania koniecznie 
z balkonem lub tarasem
T"umaczy, !e pandemia zdecydo-
wanie przewarto%ciowa"a potrzeby 

zakupowe Polaków: – Bez wzgl#du 
na to, czy kupuj$cym jest rodzina, 
para, singiel czy inwestor, widocz-
nie wzros"o zainteresowanie miesz-
kaniami z dost#pem do prywatnej 
zieleni. Cz#sto pierwszym wyborem 
staj$ si# lokale z przestronnymi ta-
rasami lub funkcjonalnymi balko-
nami. Podkre%la: – Najwyra(niej, 
maj$c w pami#ci czas twardego 
lockdownu, dostrzegli%my potrze-
b# blisko%ci natury. Obserwujemy 
wr#cz mod# na zielone i funkcjonal-
ne aran!acje tarasów i balkonów.

O modzie na balkony i tarasy mó-
wi$ wszyscy deweloperzy. Zacz#"a 
si# po ubieg"orocznym wiosennym 
lockdownie i spowodowa"a, !e teraz 
niemal nie projektuje si# mieszka' 
bez wygodnych balkonów. A im s$ 
wi#ksze, tym lepiej.

Zmieni"y si# te! wymagania co 
do samych lokali. Chojecka: – Kupu-
j$cy szukaj$ elastycznie zaprojek-
towanych i wygodnych mieszka', 
w których b#d$ mogli "$czy& !ycie 
codzienne z prac$ zdaln$.

Rafa" Pó"torak potwierdza wi#k-
sze zainteresowanie du!ymi metra-
!ami: – Kupuj$cy zacz#li te! przyk"a-
da& szczególn$ wag# do aran!acji 
cz#%ci wspólnych w budynku, któ-
re nierzadko determinuj$ ich decy-
zje zakupowe.

Bie'kowski: – Mo!liwo%& wydzie-
lenia obszaru do pracy zdalnej z do-
st#pem do szybkiego "$cza to dzi% 
kluczowe oczekiwanie szczególnie 
m"odych pracuj$cych.

Mieszkania z drugiej r#ki
Podobnie jest na rynku wtórnym. Tu 
jednak "atwiej jest o dobre lokaliza-
cje, cho& nie zawsze jest to po"$czo-
ne z wysokim standardem miesz-
ka' czy budynków. Cz#sto po zaku-
pie konieczne s$ wi#c remonty, ale 
za to takie lokale maj$ ni!sze ceny.

– Dla wielu osób jest to dodat-
kowy argument przy zakupie, gdy! 
wyko'cz$ mieszkanie wed"ug w"a-
snych potrzeb. Z uwagi na ogra-
niczenia finansowe remont mo-
g$ rozci$gn$& w czasie – mówi Zo-
fia Stobniak z biura Optimax Nie-
ruchomo%ci.

Je%li jednak trafi si# na mieszka-
nie w dobrym standardzie, to mo!-
na w nim szybko zamieszka& lub 
je wynaj$&. To zaleta ofert z ryn-
ku wtórnego.

Zofia Stobniak opowiada, !e naj-
cz#%ciej kupcami s$ inwestorzy wy-
cofuj$cy swoje oszcz#dno%ci z ban-
ków: – Drug$ grup# stanowi$ oso-
by kupuj$ce lokale mieszkalne dla 
swoich dzieci, ucz$cych si# lub roz-
poczynaj$cych !ycie zawodowe we 
Wroc"awiu. 

Dla osób ucz$cych si# czynnika-
mi decyduj$cymi o wyborze miesz-
kania jest lokalizacja: – Oznacza to 
niewielk$ odleg"o%& od uczelni lub 
miejsce z dobrym dojazdem %rod-
kami komunikacji miejskiej, rów-
nie! do centrum, które jest miej-
scem spotka' towarzyskich i kul-
turalnych.

Dodaje: – Znaczenie ma te! ce-
na sprzeda!y, standard wyko'cze-
nia, przyjazne otoczenie.

Z kolei inwestorzy decyduj$ 
si# na lokale, które daj$ najwi#k-
sz$ szans# na zwrot kapita"u. – 
W zwi$zku z tym w wi#kszo%ci wy-
bieraj$ mieszkania 2- lub 3-pokojo-
we, z dobr$ lokalizacj$ w pobli!u 
uczelni, centrum miasta i miejsc 

pracy ze stosownym standardem 
wyko'czenia – opowiada Zofia Stob-
niak.

Dla osób pracuj$cych czynni-
ki decyduj$ce to: cena mieszkania, 
powierzchnia u!ytkowa, liczba po-
koi (osoby pracuj$ce zdalnie wy-
bieraj$ mieszkania z dodatkowym 
pokojem). Jak mówi po%redniczka, 
wybieraj$ oni lokalizacje w pobli-
!u miejsca pracy z uwagi na mniej-
sze koszty i czas dojazdu. Ale bio-
r$ te! pod uwag# przyjazne otocze-
nie, czyli tereny zielone i rekreacyj-
ne, szko"y, przedszkola itp. A tak!e 
stan techniczny budynku i standard 
wyko'czenia mieszkania.

– Natomiast dla osób starszych 
decyduj$cym czynnikiem jest bli-
skie s$siedztwo z rodzin$, dost#p 
do sklepów, przychodni, apteki, te-
renów rekreacyjnych, a w budynku 
winda, ma"y ogródek, taras – wy-
mienia Zofia Stobniak.

Du!a cz#%& mieszka' na ryn-
ku wtórnym znajduje si# w kamie-
nicach sprzed II wojny %wiatowej 
i w budynkach z czasów PRL-u. 
Pierwszych najwi#cej jest w )ród-
mie%ciu, a tych drugich na Starym 
Mie%cie oraz na po"udniu i zacho-
dzie miasta.

– Kamienicami zainteresowani 
s$ koneserzy, którzy doceniaj$ po-
wierzchni# i wysoko%& mieszkania, 
oryginalno%& architektoniczn$, ale 
tak!e bliskie s$siedztwo centrum, 
unikatow$ lokalizacj# – opowiada 
Zofia Stobniak. – Kupuj$ je równie! 
inwestorzy, przede wszystkim ze 
wzgl#du na dogodn$ lokalizacj# i ce-
n# sprzeda!y. Po"o!enie tych nieru-
chomo%ci daje du!$ szans# na zna-
lezienie najemcy.

Co dalej?
– S$dzimy, !e rynek nieruchomo%ci 
mieszkaniowych w ci$gu najbli!-
szych dwóch lat b#dzie si# stabil-
nie rozwija" – mówi Joanna Cho-
jecka. – Nadal popyt b#dzie lek-
ko przewy!sza" poda! ze wzgl#-
du na wymogi proceduralne i ad-
ministracyjne wprowadzania no-
wych inwestycji.

Dzia"aj$cy we Wroc"awiu dewe-
loperzy skar!$ si# jednak, !e w mie-
%cie brakuje nowych terenów pod 
inwestycje. Cz#%&, jak np. du!y ob-
szar za Dworcem )wiebodzkim, za-
rezerwowana jest pod projekty rz$-
dowe. Wiele ma inne przeznacze-
nie. Kolejnym problemem s$ wspo-
mniane przewlek"e sprawy admini-
stracyjne – inwestycja trwa %rednio 
pi#& lat, z czego niespe"na dwa zaj-
muje sama budowa.

– Wiele terenów nie jest obj#tych 
miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego, a uzyska-
nie decyzji o warunkach zabudowy 
trwa wiele lat, co niestety ogranicza 
poda! na atrakcyjnych terenach 
i zmniejsza wybór klientom oraz 
podnosi koszty wytworzenia miesz-
ka' – t"umaczy prezes Ku(niar.

Rafa" Pó"torak uwa!a, !e du!y 
potencja" jest np. w terenach po-
przemys"owych i pokolejowych. l

Pandemia spowodowa!a,  
"e mieszka#cy unikaj$ 

du"ych obiektów 
i zat!oczonych miejsc, 

a jak najwi%cej spraw chc$ 
za!atwi& w pobli"u miejsca 

zamieszkania.  
Wszystko, co zapewnia 

komfortowe "ycie, powinno 
by& o kilka kroków od domu

• Osiedle Nowe %erniki   FOT. KRZYSZTOF !WIK " AGENCJA GAZETA
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Dobrze mieszka!

Popularno"!#mieszka$#i#domów#pod#Wroc%awiem#ro"nie

Daleko od centrum 
Przestrze! do "ycia i pracy, 
warunki do relaksu, a do tego 
#wietna lokata oszcz$dno#ci – 
takie aspekty doceniaj% ku-
puj%cy mieszkania i domy na 
obrze"ach Wroc&awia lub poza 
miastem. Deweloperzy buduj% 
takich inwestycji coraz wi$cej.

Ilona Nieba%

W ci!gu ostatniego roku znacz!-
co wzros"a popularno#$ domów 
i mieszka% poza centrum Wroc"a-
wia i w ma"ych miejscowo#ciach. 
Kupuj!cy nadal cz&sto pracuj! 
w trybie home office, co pozwala 
im na zakup nieruchomo#ci z da-
la od centrum. 

Ziele$, przestrze$  
i… "wiat%owód
– Bardziej ni' lokalizacja liczy si& 
w tej chwili wielko#$ ogrodu, tara-
su lub balkonu, blisko#$ terenów 
zielonych. Kupuj!cy preferuj! nie-
ruchomo#ci o wi&kszej powierzch-
ni. W ich wymaganiach cz&sto po-
jawia si& równie' dodatkowy po-
kój, który mogliby zagospodaro-
wa$ na np. gabinet. Ka'dy poszu-
kuje przestrzeni, w której komfor-
towo móg"by 'y$ i pracowa$ na wy-
padek kolejnych lockdownów – mó-
wi Kinga Andryszczak, specjalista 
ds. sprzeda'y nieruchomo#ci w Biu-
rze Sprzeda'y Nieruchomo#ci Pla-
ce 4 You we Wroc"awiu. 

Znacznie wzros"o zainteresowa-
nie domami i zabudow! szeregow!. 
Bardziej atrakcyjne sta"y si& nieru-
chomo#ci o wi&kszej powierzchni, 
cz&sto na parterze, z ogródkiem i ta-
rasem, które wcze#niej by"y tymi 
mniej interesuj!cymi nabywców. 
Wzros"o równie' zainteresowanie 
zakupem dzia"ek. – Ostatni rok to 
wr&cz skokowy wzrost popularno-
#ci domów, co wida$ zarówno w od-
niesieniu do inwestycji we Wroc"a-
wiu, jak i miejscowo#ci o#ciennych, 
czyli np. Siechnic. Bezwzgl&dnie 
najpilniejsz! potrzeb! sta" si& w"a-
sny ogród czy taras i o to w"a#nie 
klienci pytaj! najcz&#ciej. Wida$, 
'e kosztem wyd"u'enia czasu do-
jazdu do pracy w centrum poszu-
kuj! wi&kszej przestrzeni do 'ycia 
– mówi Marcin Smok, prezes za-
rz!du Scandi Home Grupy Dewe-
loperskiej.

Preferencje kupuj!cych podsu-
mowuje Maciej Ciszek, pe"nomoc-
nik zarz!du w Sanbet Development: 
– Ostatni rok to ci!g"y wzrost zain-
teresowania miejscami poza gra-
nicami Wroc"awia. Na zwi&kszo-

ny ruch klientów poszukuj!cych ta-
kich lokalizacji jak: Kobierzyce, K!-
ty Wroc"awskie czy Sobótka wp"yw 
ma kilka czynników. Pierwszy: pra-
ca zdalna, a wi&c mniejsze przy-
wi!zanie do siedziby pracodawcy, 
co oznacza wi&ksz! swobod& wy-
boru w"asnego mieszkania. Dru-
gi czynnik: ch&$ bycia bli'ej natu-
ry poza obszarami g&sto zaludnio-
nymi. Spokój i cisza, bardzo cz&sto 
we w"asnym ogródku – to bezcenne 
w przypadku, gdy ca"a rodzina mo-
'e zosta$ uwi&ziona w mieszkaniu.

Wybór nieruchomo#ci spe"nia-
j!cych takie warunki jest bardzo 
du'y, a deweloperzy prze#cigaj! 
si& w udogodnieniach podnosz!-
cych jako#$ 'ycia. Przyk"ady? Pro-
dim Developer kusi przestrzeni! – 
sprzedaje domy o powierzchniach 
od 96 do 143 m kw. w dwóch inwe-
stycjach: (wierkowe Bielany w Bie-
lanach Wroc"awskich oraz Nowe 
Karwiany w Karwianach. Sogo na 
osiedlu Przyjaznym w Lutyni pro-
ponuje mieszkania o powierzchni 
72 i 128 m kw. z ogródkiem. W obu 
przypadkach w cenie nieruchomo-
#ci s! dwa miejsca postojowe. San-
bet Development w K!tach Wro-
c"awskich, w bezpo#rednim s!siedz-
twie Doliny Bystrzycy, zlokalizowa" 
S"oneczny Zak!tek z mieszkania-
mi o metra'ach od 31 do 69 m kw. 
West Star Development w zielonej 
cz&#ci Wroc"awia – Bie%kowicach 
– realizuje inwestycj& Green City, 
z której bardzo blisko jest do trzech 
parków – Bie%kowickiego, Na Skra-
ju i Brochowskiego. Lokale na par-
terze posiada$ b&d! w"asne ogród-
ki, te na wy'szych kondygnacjach 
– balkony. W mieszkaniach czte-
ropokojowych zaprojektowano po 

dwa balkony – jeden dost&pny z sa-
lonu, drugi z sypialni. Lipowy Za-
k!tek, budowany przez Dream Ho-
use Developer, tworzy dziewi&$ do-
mów jednorodzinnych w zabudo-
wie bli)niaczej w Przewornie w po-
wiecie strzeli%skim. W tym przy-
padku odleg"o#$ od Wroc"awia re-
kompensuje jeszcze wi&cej zalet. 
– Jest to przestrze%, w której w"a-
#ciciel b&dzie móg" komfortowo 
mieszka$, pracowa$ oraz odpoczy-
wa$ jak na wakacjach. Bezpieczna 
okolica, w otoczeniu zieleni, z da-
la od miejskiego zgie"ku zapewni 
mieszka%com spokój, o jakim za-
wsze marzyli. Przemy#lany i funk-
cjonalny uk"ad pomieszcze% oraz 
w"asny gara' da w"a#cicielom pe"en 
komfort i rado#$ z mieszkania – za-
pewnia Kinga Andryszczak. Ka'dy 
z domów ma 121,2 m kw. i przyna-
le'e$ b&dzie do niego dzia"ka o po-
wierzchni oko"o 600 m kw. W ce-
nie nieruchomo#ci przewidziana 
zosta"a równie' wspó"praca z pro-
jektantem wn&trz. 

Poza mo'liwo#ciami odpoczynku 
i komfortu kluczowy jest jeszcze je-
den aspekt, na który zwraca uwag& 
Rafa" Kaczmarczyk, kierownik biu-
ra sprzeda'y Sogo. – Na przestrzeni 
ostatnich miesi&cy nauczyli#my si&, 
jak wiele prac mo'emy wykonywa$ 
zdalnie. Nie musimy by$ na miejscu 
w samym centrum Wroc"awia – wy-
starczy nam sprawny internet, o któ-
ry zadbali#my na naszych osiedlach. 
Zarówno w Lutyni, jak i w Smolcu 
dzia"a #wiat"owód.

Oszcz&dzanie z g%ow'
Zmieni"y si& preferencje co do lo-
kalizacji, ale ci!gle znacz!cy wp"yw 
na zakup nieruchomo#ci ma cena. 

Wiele osób decyduje si& na inwe-
stycj& z dala od centrum Wroc"a-
wia, nawet je#li jest to miejsce ich 
codziennej pracy. Co przekonuje 
kupuj!cych? – Kupuj!c dom lub 
mieszkanie we Wroc"awiu, nale'y 
liczy$ si& z kwot! 8-12 tysi&cy z"o-
tych za m kw., natomiast na obrze-
'ach miasta s! to ju' ceny w oko-
licach 5-7 tysi&cy z"otych za m kw. 
Osoby, które pracuj! i codziennie 
doje'd'aj! do stolicy Dolnego (l!-
ska, decyduj! si& na zakup nieru-
chomo#ci na obrze'ach miasta ze 
wzgl&du na ni'sze koszty zakupu, 
utrzymania domu, ale tak'e ni'-
sze koszty 'ycia – mówi Katarzyna 
Rawska, kierownik dzia"u sprze-
da'y w firmie Prodim Developer. 

Wi&ksze mieszkanie nie musi 
oznacza$ wi&kszego wydatku. So-
go mieszkanie o powierzchni prze-
kraczaj!cej 100 m kw. proponuje za 
3900 z"/m kw., podczas gdy 72 m 
kw. sprzedaje w cenie 5650 z"/m 
kw. – W cenie 40-metrowego miesz-
kania we Wroc"awiu mo'emy ku-
pi$ mieszkanie powy'ej 100 m kw. 
z ogrodem na naszym osiedlu Przy-
jaznym w Lutyni – podkre#la Rafa" 
Kaczmarczyk. Przed decyzj! pyta-
nia kupuj!cych dotycz! równie' 
przysz"ego czynszu czy op"at – ni-
skie op"aty comiesi&czne tak'e za-
ch&caj! do zakupu mieszkania. – 
Klienci coraz cz&#ciej szukaj! miesz-
ka% bezczynszowych – to znaczy, 
'e jedyne sta"e ponoszone koszty 
to rachunki za media. W"a#nie ta-
kie mieszkania oferujemy w Lutyni 
i w Smolcu – dodaje Kaczmarczyk.

Dla cz&#ci nabywców zakup nie-
ruchomo#ci to nie oszcz&dno#$, 
lecz lokata oszcz&dno#ci. – Loka-
ty czy konta oszcz&dno#ciowe da-
j! niewielkie zyski. Inwestowanie 
w mieszkania, domy to jedna z naj-
lepszych opcji lokowania kapita"u. 
Zainteresowanie nieruchomo#cia-
mi nie s"abnie. Mimo pandemii ten 
rok zacz!" si& dla nas dobrze. Nasz 
wynik by" lepszy ni' w roku 2020 – 
mówi Renata Pastwa, PR Communi-
cation Director w HRE Investments. 

Tak! sytuacj& potwierdza rów-
nie' Marcin Smok: – Dynamika 
sprzeda'y jest rzeczywi#cie wy'-
sza, ni' mia"o to miejsce jeszcze 
kilkana#cie miesi&cy temu, na co 
sk"ada si& kilka czynników: niskie 
stopy procentowe, poprawiaj!ca 
si& sytuacja materialna Polaków, 
ale przede wszystkim postrzega-
nie w"a#nie domu z ogrodem jako 
doskona"ej lokaty kapita"u. 

Wielu kupuj!cych "!czy oszcz&d-
no#$ z oszcz&dzaniem. – Decyzja 

o zakupie domu jest naturalnym 
procesem opartym nie tylko na 
emocjach zwi!zanych z ch&ci! po-
siadania np. w"asnego ogrodu, lecz 
przede wszystkim na analizie kosz-
towej. Za cen& #redniej wielko#ci 
mieszkania w mie#cie mo'emy ku-
pi$ wi&kszy i bardziej komfortowy 
dom w lokalizacjach o#ciennych. 
Przy obecnym poziomie stóp pro-
centowych oraz braku wiedzy lub 
czasu na inwestowanie w instru-
menty finansowe lub alternatyw-
ne metody lokowania kapita"u po 
prostu "atwiej jest zainwestowa$ 
w nieruchomo#ci – mówi Micha" 
Kurczycki, dyrektor generalnego 
portalu Nieruchomosci-online.pl. 
Zainteresowanie kupuj!cych doty-
czy równie' dzia"ek – sta"y si& jed-
nym z najbardziej chodliwych pro-
duktów inwestycyjnych w ostat-
nim roku.

Ceny w gór&
Zmiany na rynku nieruchomo#ci 
odbi"y si& na ich cenach. – Okres 
pandemii spowolni" sprzeda' nie-
ruchomo#ci, wywo"uj!c równocze-
#nie wzrost ich cen. Od lutego te-
go roku obserwujemy bardzo wy-
ra)ny wzrost kosztów budowy, co 
przek"ada si& na znacz!c! podwy'-
k& cen mieszka% i domów – wyja-
#nia Katarzyna Rawska.

Rafa" Kaczmarczyk: – Ze wzgl&-
du na znacz!cy wzrost kosztów ma-
teria"ów budowlanych ceny miesz-
ka% wzros"y nawet o 60 proc. w po-
równaniu do lat przed 2020. 

Wp"yw mia" równie' wzrost cen 
dzia"ek. – Zmiany cen podyktowa-
ne s! przede wszystkim skokiem 
cen materia"ów budowlanych oraz 
wzrostem cen dzia"ek budowlanych. 
Nam jednak uda"o si& tak zakontrak-
towa$ prace, 'e utrzymujemy niskie 
ceny w przedziale 6000–6600 z"/m 
kw. – mówi Maciej Ciszek o inwesty-
cjach Sanbet Development.

W najbli'szym czasie nie mo'na 
spodziewa$ si& zmian korzystnych 
dla portfeli inwestorów. – Tenden-
cja by"a i b&dzie wzrostowa. Kosz-
ty zwi!zane z realizacj! inwestycji 
te' pn! si& w gór&. Ziemie pod in-
westycje, zleceniodawcy, materia-
"y s! coraz dro'sze – podkre#la Re-
nata Pastwa.

Podobnie przewiduje Micha" 
Kurczycki: – Ogromne zaintere-
sowanie nieruchomo#ciami, ob-
serwowane ju' od roku, powo-
duje, 'e ceny mieszka% w du'ych 
miastach s! wywindowane, a przy 
wci!' wzrastaj!cym popycie, spa-
da$ nie b&d!. l

• Chcemy mieszka! i by! bli(ej natury poza obszarami g&sto  
zaludnionymi. Cenimy spokój i cisz& we w%asnym ogródku   
FOT. MATERIA!Y PRASOWE

pracownik, który przyjecha" do 
Wroc"awia na roczny kontrakt, a in-
ne np. para, która chce zamieszka$ 
w mie#cie na d"u'ej.

Zastrzega: – Cho$ najem miesz-
kania w samej swojej idei daje du-
'! elastyczno#$, to jednak klienci 
oczekuj! stabilno#ci np. je#li cho-
dzi o wysoko#$ czynszu czy d"u-
go#$ trwania umowy.

Na przysz%o"!
Cho$ z dnia na dzie% spada liczna 
nowych zachorowa% na COVID-19, 

to jednak epidemia nie zosta"a ca"-
kowicie pokonana. Polacy ch&tnie 
inwestuj! w mieszkania i je potem 
wynajmuj!, podobnie jak dewelo-
perzy. A wi&c jeszcze bardziej ro#nie 
konkurencja. Z drugiej strony pol-
ski rynek najmu mieszka% jest du-
'o mniejszy ni' w krajach zachod-
nich. Jaka jest wi&c jego przysz"o#$?

– W nieruchomo#ci zawsze warto 
inwestowa$, niezale'nie od tego, czy 
jest to mieszkanie, czy inny rodzaj nie-
ruchomo#ci – przekonuje Katarzyna 
Paw"owska. – Natomiast inwestowa-
nie w celach wynajmu jest op"acal-
ne. Dla niektórych inwestorów jest 
to sposób zarabiania pieni&dzy, ma-

j!c w swoim portfolio kilka mieszka%, 
mo'na ca"kiem nie)le egzystowa$.

Zastrzega jednak, 'e trudno jest 
przewidzie$ dalszy rozwój sytuacji 
na rynku mieszkaniowym: – Ceny s! 
bardzo wysokie, koniunktura sama 
si& nap&dza. Jak d"ugo to potrwa? 
Ka'dy inwestor chcia"by wiedzie$ 
i po#rednik równie'.

Dodaje, 'e wa'nym argumentem 
jest fakt, 'e w Polsce wci!' brakuje 
mieszka%: – A przecie' standardem 
jest samodzielno#$, a nie mieszkanie 
u rodziców. M"odzi, wchodz!cy w etap 
produkcyjny/zawodowy powinni by$ 
niezale'ni, niewa'ne czy z mieszka-
niem kupionym, czy wynaj&tym.

– Wysoki popyt na rynku nie-
ruchomo#ci oraz tzw. luka miesz-
kaniowa na poziomie 2 mln loka-
li jest gwarancj! tego, 'e ch&tnych 
na wynajem nie powinno zabrak-
n!$ – uwa'a Dariusz Pawlukowicz. 
– W ostatnich miesi!cach pada"y 
kolejne rekordy zwi!zane z liczb! 
z"o'onych wniosków o kredyt hipo-
teczny, co jest najlepszym dowodem 
na to, 'e Polacy potrzebuj! wi&cej 
przestrzeni do 'ycia.

Zaznacza jednak, 'e okres rekor-
dowo niskiego oprocentowania kre-
dytów zbli'a si& ku ko%cowi: – Kie-
dy wzrosn! stopy procentowe, na-
jem d"ugoterminowy stanie si& re-

aln! alternatyw! dla zakupu, szcze-
gólnie dla tych klientów, którzy nie 
dysponuj! wystarczaj!cym kapita-
"em, aby transakcj& zrealizowa$ za 
pomoc! gotówki.

Wielu ekspertów, w tym np. wy-
powiadaj!cy si& niedawno dla „Wy-
borczej” Konrad P"ochocki, dyrek-
tor generalny Polskiego Zwi!zku 
Firm Deweloperskich, czy te' To-
masz Boj&$, managing partner w fir-
mie badawczo-rozwojowej Think-
Co, uwa'aj!, 'e rynek najmu b&dzie 
stale si& rozwija". Równie' JLL oce-
nia: „Potrzeby mieszkaniowe i styl 
'ycia m"odych Polaków zmienia-
j! si& na korzy#$ sektora najmu”. l

Doko"czenie ze s. 1
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Dobrze mieszka!

Gdzie"#jak#i#dlaczego#chc$#mieszka!#we#Wroc%awiu

Wroc%aw i okolice:  
co ceni$ mieszka&cy?
Gwar czy spo!ój? Wsz!dzie blis"o czy da-
le"o od wszyst"iego? Ziele# czy du$y wy-
bór s"lepów? Cho% miesz"a#cy Wroc&awia 
i o"olic poszu"uj' odmiennych zalet miej-
sca do miesz"ania, wszyscy je znajduj'.  
Co jest wa$ne, by dobrze si! miesz"a&o? 

Zebra%a Ilona Nieba%

Osoby mieszkaj!ce we Wroc"awiu 
i bliskich okolicach – mieszka#-
cy z d"ugim sta$em i debiutuj!cy 
w naszym mie%cie – odpowiada-
j! na nasze pytania o to, co lubi! 
w swoim miejscu zamieszkania 
i czego szukaj!. Sond& przeprowa-
dzili%my w pi!tek 4 czerwca w cen-
trum Wroc"awia. 

Micha% Sid%o
Mieszkam w pó"nocnej cz&%ci mia-
sta, tu$ za Nadodrzem, na nowym 
osiedlu, blisko Odry. Dla mnie ta 
okolica jest bardzo atrakcyjna, po-
niewa$ zwracam uwag& na dost&p 
do zieleni. Lubi& biega', sp&dza' 
wolny czas na %wie$ym powietrzu, 
dlatego blisko%' terenów rekreacyj-
nych jest dla mnie bardzo istotnym 
elementem. 

Na pocz!tku epidemii koronawi-
rusa zacz!"em zwraca' du$! uwa-
g& tak$e na jako%' $ycia wewn!trz 
mieszkania – jakie elementy s! wa$-
ne, by dobrze si& mieszka"o. Wa$ne 
jest, by mie' biurko do pracy i pew-
n! przestrze# tylko dla siebie, po-
niewa$ ju$ od d"u$szego czasu pra-
wie wszyscy nadal funkcjonujemy 
w wirtualnej rzeczywisto%ci i pra-
cy w trybie home office. Mi&dzy in-
nymi z tego wzgl&du niezb&dny jest 
te$ balkon, $eby podczas dnia pra-
cy w domu mo$na by"o wyj%' cho' 
na chwil&, przewietrzy' si& i po ta-
kiej przerwie wróci' do obowi!z-
ków. Pozosta"e elementy w miesz-
kaniu mog! by' podstawowe, nie 
mam wielkich wymaga# – poza nie-
zb&dnymi meblami przyda si& np. 
dobrze wyposa$ona kuchnia, $eby 
wygodnie sobie co% ugotowa' czy 
przyrz!dzi' do jedzenia.

Inga Jacewicz
We Wroc"awiu mieszkam od nie-
dawna. Pó" roku temu razem 
z m"odszym bratem i rodzicami 
przenie%li%my si& do Polski z Bia"o-
rusi. Mieszkamy na Krzykach, w bli-
skiej okolicy parku Po"udniowego. 
Z domu mamy blisko do parku – 
mo$na cz&sto wychodzi' na space-
ry i sp&dza' czas w otoczeniu zie-
leni. Dzi&ki temu, mimo $e miesz-
kamy w tak du$ym mie%cie, mo$-
na czasem poczu' si& prawie jak 
na wsi – wystarczy wyj%' do parku 
i jest %wie$e powietrze, "adna oko-
lica, cisza i spokój wokó". 

Wroc"aw jest bardzo pi&knym 
i nowoczesnym miastem. Rynek 

jest zachwycaj!cy. Podoba si& tu 
mnie i ca"ej mojej rodzinie. Mamy 
bliski i "atwy dojazd do centrum. 
Krzyki s! bardzo dobrze skomuni-
kowane – mo$na wybra', czy do-
jecha' tramwajem, czy autobu-
sem, i szybko dosta' si& w wi&k-
szo%' cz&%ci miasta. 

Najbli$sza okolica miejsca, gdzie 
mieszkamy, te$ bardzo mi si& po-
doba. Droga z domu do szko"y czy 
przedszkola zajmuje maksymalnie 
10 minut – najwygodniej i najprzy-
jemniej przej%' si& pieszo. Mieszka-
my na zamkni&tym, ogrodzonym 
osiedlu – jest bardzo bezpiecznie, 
mój m"odszy brat mo$e sam bawi' 
si& na placu zabaw, który te$ mamy 
na naszym osiedlu. 

Romuald Wyka
Nie urodzi"em si& tu, ale moi rodzi-
ce wybrali Wroc"aw na miejsce do 
$ycia. Przez 30 lat mieszka"em na 
Biskupinie. Teraz mieszkam w Gaj-
kowie – to 4 km od granic miasta, 
w gminie Czernica – mo$na po-
wiedzie', $e to jedna z podmiej-
skich sypialni Wroc"awia. Obec-
nie mieszkam i tu, i tu, poniewa$ 
zajmuj& si& mam!, która nadal 
mieszka na Biskupinie. 

Gajków nie le$y przy $adnej dro-
dze tranzytowej, jest nieco na ubo-
czu. Gdy si& tam wprowadzi"em, 
porazi"a mnie wszechogarniaj!ca 
cisza. Nie by"em do tego przyzwy-
czajony, by"o a$ za cicho, sam chcia-
"em, $eby cokolwiek mi przeszka-
dza"o, cho'by %wiat"o latarni wpa-
daj!ce do sypialni. 

Lubi"em gwar i w takich miej-
scach te$ mieszka"em. Kiedy% wy-
najmowa"em mieszkanie przy ul. 
Nowowiejskiej we Wroc"awiu i tam 
akustyka by"a taka, $e nie by"oby 
przesad! stwierdzenie, $e „zerów-
ka” przeje$d$a"a przez %rodek kuch-
ni, a szklanki same przesuwa"y si& 
w kredensie. Przy ul. Kniaziewicza 
w centrum miasta te$ mieszka"em 
przez dwa lata i tam g"ówn! zale-
t! by"o to, $e wsz&dzie by"o blisko. 
Miejsce te$ by"o pi&kne.

Biskupin, Zacisze, S&polno, 
Krzyki to zielone p"uca miasta – 
powszechnie kojarz! si& z cisz! 
i spokojem, cho' aktualne to by-
"o jaki% czas temu, kiedy nie by-
"o takiego ruchu samochodowe-
go jak dzi%. 

Z Gajkowa w 15 minut mog& zna-
le(' si& w centrum Wroc"awia. Do 
wyboru mam kilka dróg – przez 
Trestno i Blizanowice albo przez 

Wojnów czy Psie Pole, przez Bo-
rowsk! czy Karkonosk!. Najtrud-
niej jest z miasta wyjecha' i wje-
cha' do niego w godzinach szczy-
tu, poniewa$ wiele osób zwi!zanych 
z Wroc"awiem na co dzie# wypro-
wadzi"o si& na obrze$a miasta. Kto 
nie zna wszystkich bocznych dróg, 
stoi w korkach. Powstaje al. Wiel-
kiej Wyspy, co powinno odci!$y' 
pl. Spo"eczny i pl. Grunwaldzki. Po-
za Wschodni! Obwodnic! Wroc"a-
wia nie ma jednak wygodnej drogi 
wjazdowej do miasta, a przyda"yby 
si& z pi&ciu kierunków. Odkorkowa-
"oby to takie ulice jak Krakowska, 
Wy%cigowa, Powsta#ców )l!skich, 
Lotnicza czy *migrodzka. Mi&dzy 
godz. 6 a 10 i pó(niej od godz. 14 do 
18 jest bardzo du$y problem. *eby 
sobie z tym poradzi', planuj& wjazd 
do miasta motorem albo poza tymi 
godzinami. 

Joanna Tatarkowska
Urodzi"am si& we Wroc"awiu. Dzie-
ci#stwo i cz&%' doros"ego $ycia sp&-
dzi"am w tym moim ukochanym 
mie%cie. Bardzo dobrze mi si& tu 
mieszka"o. Z czasem wyprowadzi-
"am si& do uroczego miejsca po 
Wroc"awiem – do Kobierzyc. Od 
razu najbardziej zabrak"o mi moich 
ulubionych sklepów, teatrów, kin – 
tego, co wcze%niej mia"am w naj-
bli$szej okolicy. Szcz&%liwie Wro-
c"aw jest na wyci!gni&cie r&ki, mo-
g& dojecha' i wybra' si&, gdzie chc& 
– nadal z tego korzystam. 

Wroc"aw kocham za to, $e jest to 
miasto bardzo kulturalne i bardzo 
du$o si& tu dzieje. Ka$dy znajdzie 
co% dla siebie. Moi znajomi, nawet 
z Warszawy, bardzo mi tego mojego 
miasta zazdroszcz! i z przyjemno-
%ci! tu przyje$d$aj!, mówi!c, $e to 
najpi&kniejsze miasto Polski. Jako 
kobieta uwa$am, $e powinno si& po-
"o$y' nacisk na rozwój, je$eli chodzi 
o $"obki i przedszkola, co jest oczy-
wiste, by kobiety mog"y swobodnie 
pracowa' i si& rozwija', maj!c dzie-
ci pod opiek!. 

W miejscu do mieszkania bar-
dzo ceni& ziele#. Wszyscy, którzy 
mieszkali albo mieszkaj! w blo-
kach, co ja równie$ mam za sob!, 
t&skni! za zieleni! wokó", by mo$-

na by"o wyj%' i odetchn!'. Koniecz-
ny jest wi&c balkon lub ogródek. We 
wn&trzach lubi& du$o %wiat"a i du$o 
s"o#ca, cho' najwa$niejsi s! przy-
jemni ludzie, wspania"a rodzina, cu-
downi s!siedzi mnóstwo przyjació-
"ek. Mo$e to wszystko brzmie' jak 
bajka, ale naprawd& jest to do zre-
alizowania! 

Teresa B%$dek
Mieszkam we Wroc"awiu na tere-
nie Fabrycznej – to dzielnica bar-
dzo rozleg"a, ja mieszkam bar-
dzo blisko Centrum Handlowego 
„Astra”. Ta lokalizacja, je%li chodzi 
o Wroc"aw, jest znakomita. Bardzo 
lubi& t& cz&%' miasta. Warunki do 
relaksu mam doskona"e. Przyjem-
nie si& tu egzystuje na co dzie# 
i odpoczywa po pracy. Blisko mam 
park Zachodni – cho' nie jest bar-
dzo du$y, jest wspania"y. Znajdu-
j! si& tam plenerowe si"ownie, a ja 
bardzo ch&tnie i cz&sto z nich ko-
rzystam. Gdy pozwala na to pogo-
da, codziennie te$ je$d$& rowerem 
na pla$& nad Odr&. Rekreacj& za-
pewnia mi te$ ogródek – cho' jest 
w innej cz&%ci miasta.

Podoba mi si& równie$ to, $e 
w miejscu, gdzie mieszkam, mam 
wspania"! infrastruktur&. Mam do 
wyboru mnóstwo sklepów – wi&k-
szych i mniejszych – lokalnych i sie-
ciowych. Jest Astra, Hala T&cza, Bie-
dronka, Lidl, Netto, Rossmann, Pep-
co, Aldi, KiK itd. Dla rodzin z dzie'-
mi ta okolica te$ jest doskona"a.

Do Rynku tramwajem czy samo-
chodem mo$na si& dosta' w niewie-
le ponad 10 minut. Korki oczywi%cie 
si& zdarzaj!, ale w mie%cie to prze-
cie$ normalne. 

W samym mieszkaniu wystar-
czaj!ce s! dla mnie dwa pokoje. 
Wa$ne, $e jest winda i nie musz& 
taszczy' zakupów po schodach.

W wi&kszych aglomeracjach 
w ca"ej Polsce, tak$e w ca"ym Wro-
c"awiu, wi&c i w mojej okolicy, cz&-
sto mamy niestety z"! jako%' po-
wietrza. To sprawia, $e planuj& wy-
prowadzi' si& na wie% – mam takie 
mo$liwo%ci. Nie planuj& si& wynie%' 
na dobre – chcia"abym na wsi mie' 
domek i dzieli' czas pomi&dzy Wro-
c"aw i wie%. l
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Dzielnice#Wroc%awia#–#gdzie#si'#dobrze#(yje

• "ródmie#cie jest 
zdaniem mieszka$ców 
Wroc%awia najatrak-
cyjniejsz! dzielnic!. Na 
kolejnych miejscach 
znajduj! si& Stare Mia-
sto i Krzyki. Na dwóch 
ostatnich s! Fabrycz-
na i Psie Pole. 

• Ranking Dzielnic, 
z którego pochodz! 
dane, serwis nierucho-
mo#ci Otodom pro-
wadzi w 12 polskich 
miastach. Oceniane 

s! w nim: bezpiecze$-
stwo, komunikacja, 
koszty 'ycia, ekologia, 
relacje s!siedzkie 
i dost&pno#( do skle-
pów, a tak'e zadbana 
okolica, dost&pno#( 
s%u'by zdrowia i atrak-
cji, infrastruktura dla 
dzieci i dla zwierz!t 
oraz atrakcyjno#( dla 
aktywnych sportowo.

• "ródmie#cie uzy-
ska%o pierwsze miej-
sce pod wzgl&dem 

komunikacji i #cie'ek 
rowerowych oraz in-
frastruktury dla dzieci. 
Relacje s!siedzkie 
najwy'ej s! oceniane 
na Psim Polu. Fabrycz-
na uzyska%a najwy'szy 
wynik jako dzielnica 
najbardziej ekologicz-
na. Najwi&cej zastrze-
'e$ bez wzgl&du na 
dzielnic& mieszka$cy 
Wroc%awia mieli do 
korków i niewystar-
czaj!cej liczby miejsc 
do parkowania. l

• Romuald Wyka 
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