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Nasza sonda

Co sprzedają deweloperzy (cz. I)
Jeżeli planujesz kupno mieszkania lub domu nie musisz się spieszyć. Nieruchomości na Dolnym
Śląsku (w tym także we Wrocławiu) na pewno nie zabraknie. Podczas pierwszych wiosennych targów
nieruchomości zorganizowanych we Wrocławiu w kwietniu 2010 roku zapytaliśmy 30 lokalnych
deweloperów co sprzedają. Z ich relacji wynika, że na kupujących czeka ponad 4 tysiące mieszkań.
Głównie we Wrocławiu i najbliższej okolicy. Powierzchnia najmniejszego lokum to 20 m2, a
największego - 206 m2. Najtańszy metr kwadratowy kosztuje 2 700 zł, a najdroższy - 11 500 zł. Na
kupujących czeka także ponad 600 domów jednorodzinnych: wolno stojących, szeregówek i
bliźniaków. Ich średnia cena to ok. 600 000 zł.
Jednak tylko niewielka część tej oferty to gotowe nieruchomości. Większość jest w trakcie budowy, a
pod niektóre nawet nie wykopano dziury w ziemi na fundamenty. Deweloperzy zapewniają jednak, że
na pewno ukończą planowane inwestycje
Justyna Kiełbowicz-Bieda, PB DOMBUD
W ofercie jest około 120 mieszkań o powierzchni 31-80 m2. Budowę 80 z nich skończymy w lipcu 2010.
Cena m2 od 3.500 zł. brutto. W najbliższym czasie planujemy budowę następnej inwestycji (50 mieszkań).
Artur Wartecki, VANTAGE Development
W ofercie mamy 16 z 43 gotowych wolno stojących domów jednorodzinnych o
powierzchni 135-298 m2. Cena domu (brutto z działką) od 625.000 zł w stanie
deweloperskim podwyższonym. Promocja cenowa trwa do połowy kwietnia 2010r.
Filip Krzemień, BNM Development
Sprzedajemy domy jednorodzinne. 20 wolno stojących, (o powierzchniach od 172 m2 powierzchni
użytkowej), w cenie od 1.000.000 zł. 66 w zabudowie bliźniaczej, (o powierzchniach od 161 m2 powierzchni
użytkowej) w cenie od 820.000 zł. 130 szeregówek, (o powierzchniach od 123 m2 powierzchni użytkowej) w
cenie od 623.000 zł.
Oferujemy także 122 apartamenty o powierzchni od 73 m2 i cenie od 346.000 zł brutto.
Wszystkie nieruchomości są w trakcie budowy. Pierwsze będą gotowe w końcu lipca 2010 roku.
Katarzyna Markowska, PROFIT Development
Oferujemy 50 mieszkań, których budowę zakończymy na przełomie 2010 i 2011 roku. Mają zróżnicowaną
powierzchnię: od 33 do 206 m2, a cenę m2 od 5126 zł brutto.
Jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie budowy następnych mieszkań.
Piotr Kosarski, LOCUS
Firma w obecne posiada 15 gotowych - wolnych mieszkań i 2 rozpoczęte inwestycje. Pierwsza z terminem
zakończenia w II kwartale 2011 roku (wolne mieszkania od 53 m2, ceny od 5.350 brutto za m2). Druga z
terminem zakończenia w I kwartale 2011 roku (mieszkania od 40 m2, 6.800 zł brutto za m2).
Dorota Foss-Wodowska, DPI MALACHIT
Zakończyliśmy budowę 9 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Na sprzedaż zostało 5 połówek
po cenach brutto 440.000 zł za stan surowy oraz 540.000 zł za stan deweloperski (z działką 6 arów). Na
początku lipca 2010 roku zaczynamy budowę 22 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 4
domów wielorodzinnych z 16 mieszkaniami. Cena za szeregówkę - od 400.000 zł brutto z działką (2,5 ara)
natomiast cena mieszkania - od 3 800 zł brutto za m2. Dwa mieszkania będą z tarasem o pow. 26 m2, a do
6 przynależeć będzie ogród wydzielony dla każdego mieszkania.
Piotr Ponikowski, INTER-ES deweloper
Nasza oferta to około 300 mieszkań, w tym gotowych tylko 17. Budowę pozostałych zakończymy w 2011
roku, realizację inwestycji rozpoczęliśmy na początku tego roku i sprzedaliśmy już 45 lokali mieszkalnych.
Powierzchnia mieszkań od 26 do 120 m2, a cena m2 od 4.900 zł brutto. W przyszłym roku planujemy nową
inwestycję mieszkaniową.
Jolanta Chmielewska, ACTIV INVESTMENT
W kwietniu rozpoczynamy budowę i sprzedaż 30 mieszkań o powierzchni od 20 do 60 m2. Cena od
5800/m2 brutto.
Zakończenie budowy przewidujemy na III kwartał 2011roku.

Beata Twardowska, PBO DACH BUD
Nasza propozycja to domy jednorodzinne i mieszkania. Spółka aktualnie oferuje do sprzedaży gotowe domy
jednorodzinne w cenie od 650 000 zł brutto wraz z działką oraz 143 mieszkania w IV-piętrowym budynku.
Powierzchnia mieszkań kształtuje się w przedziale 32-97 m2, cena od 5 243 zł brutto za 1m2.
We wrześniu 2009 roku rozpoczęliśmy budowę nowej inwestycji, w której zaprojektowano 185 mieszkań.
Sławomir Prucnal, PB ATOM
W naszej ofercie sprzedaży znajduje się w sumie 16 mieszkań (w dwóch inwestycjach) o powierzchni 39-63
m2. Cena m2 od 4950 zł. brutto. W tym 10 mieszkań jest gotowych a budowa 6 zostanie zakończona w
listopadzie 2010 r. Jesienią bieżącego roku planujemy rozpoczęcie budowy 58 nowych mieszkań.
Anna Hoffman, AS-BAU
Obecnie posiadamy w ofercie około 110 mieszkań oraz 2 gotowe apartamenty w inwestycjach. Mieszkania
posiadają powierzchnię od 28 do 117 m2, natomiast apartamenty mierzą 105 i 116 m2. Cena m2 kształtuje
się już od 5.600 zł brutto.
Budowę mieszkań zakończymy we wrześniu 2010 roku, a pod koniec roku rozpoczniemy nową inwestycję –
budowę kolejnych 48 lokali mieszkalnych.
Prowadzimy także sprzedaż w pełni uzbrojonych działek, na których - po otrzymaniu zamówienia od
kupującego - stawiamy domy jednorodzinne lub w zabudowie dwulokalowej tzw. bliźniaki. M2 domu kosztuje
od 2.500 zł brutto, a działki, na której jest posadowiony – 250 zł brutto.
Istnieje możliwość zakupu samodzielnej działki. Wówczas za m2 należy zapłacić 285 zł.
Ewa Stich, UBM Polska
W ofercie mamy 54 mieszkania o powierzchni 41 - 130 m2. Sprzedajemy je od stycznia bieżącego roku.
Cena m2 od 4.900 zł brutto. Mieszkania są w trakcie budowy. Pierwszych 9 będzie gotowych w III kwartale
2010 roku.
Beata Dyl, AWBUD-DEVELOPER
We wrześniu tego roku oddamy dwie klatki nowego budynku z 78 mieszkaniami 2-, 3- i 4-pokojowymi o
powierzchni 34-74 m2. Następnie ruszy kolejny etap - budowa czterech klatek - który planujemy zakończyć
jesienią przyszłego roku.
Jednocześnie planujemy kolejną inwestycję, którą zamierzamy rozpocząć jeszcze w tym roku, będzie to
budynek mieszkalno-usługowy.
Izabela Laskowska-Kupczak, SPECTRUM DEVELOPMENT
Sprzedajemy ostatnie 7 mieszkań i apartamentów od 32 do 156 mkw. Cena mkw jest promocyjna - od 7400
zł. Nasze nowe inwestycje są w przygotowaniu.

