Jak kupować mieszkania, aby nie stracić

Zysk z najmu

Z

Znacznie spadły opłaty za wynajem wrocławskich mieszkań od początku 2010 do końca 2014 roku. Tak wy-

nika z danych Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście dotyczy to najmu okazjonalnego, czyli prywatnych
lokali. W I kwartale 2010 roku średnia stawka czynszu za metr kwadratowy wynajmowanego mieszkania
wynosiła 30,13 złotych. Natomiast w I kwartale 2015 roku już tylko 29,10 złotych. W ciągu 5 lat przeciętny
koszt wynajęcia wrocławskiego mieszkania zmniejszył się o 3,40 procent. Po uwzględnieniu inflacji, spadek
czynszu sięga aż 11,47 procent.

Mimo to, popularność indywidualnych inwestycji w mieszkania na wynajem stale rośnie. Według raportów NBP, prawie
40 procent kupujących na polskim rynku pierwotnym (w tym spora część we Wrocławiu) zamierza zarabiać na wynajmie
nowo nabytych nieruchomości. Nie zniechęca ich fakt, że zaledwie nieco ponad 4 procent ludności mieszka w lokalach
wynajętych na zasadach rynkowych. Grubo poniżej średniej europejskiej.

Czy w takiej sytuacji warto rezygnować z bankowych lokat i za oszczędności kupować mieszkania na wynajem?
Roczny zysk z lokaty to około 1 procent. Przy 200 000 zł, po roku oszczędzania, otrzymamy 2 000 zł. Gdy za 200 000 zł
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kupimy mieszkanie i go wynajmiemy, rocznie - po odliczeniu podatku i kosztów związanych z wynajmem - zarobimy około
10 000 zł. Aż 5 razy więcej, niż z bankowej lokaty. To ogromna pokusa. Jednak rynek najmu jest o wiele mniej bezpieczny,
niż bankowa lokata. Wymaga sporej wiedzy oraz umiejętności, aby wynajmowana nieruchomość rzeczywiście przyniosła
zyski i - co ogromnie ważne - nie straciła na wartości. Jak to zrobić? Pytamy współpracujących z nami wrocławskich pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zbigniew Sieradzki
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami
rzeczoznawca majątkowy
Biuro Nieruchomości AGAMAS

Przy

aktualnym oprocentowaniu lokat bankowych oraz

stanu przedzawałowego polskiej giełdy, ludzie posiadający
zasoby finansowe szukają bezpiecznej przystani. Takim portem wydaje się lokata w nieruchomości na wynajem. Nieruchomość generuje zysk bieżący oraz zabezpiecza wartość
wprowadzonej gotówki. Na pozór wszystko jest proste. Tylko
zauważmy, że ostatnio tak robi wielu. Co to może spowodować?

Duża podaż powoduje bieżące spadki cen najmu. Według
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w najbliższym czasie wejdą na rynek. Czyli co? Dalsze spadki czynszu?

Niekoniecznie. Spadać będą ceny mieszkań z jakiś względów nieatrakcyjnych: czy to lokalizacyjnie, czy to funkcjonalnie. Należy się skupić na wyszukaniu ofert wartościowych.
Przykład z życia: Mieszkanie dobrze zlokalizowane, estetycznie wykończone, w „dobrym” budynku. W 2012 roku
czynsz najmu 1.100 zł/miesiąc, 2014 - 1.300 zł/miesiąc,
2016 - 1.450 zł/miesiąc. Cena ze stałym trendem wzrosto-
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