Ceny ciągle w dół
Chociaż

ceny mieszkań ciągle spadają, wrocławskie nie-

ruchomości

-

po

warszawskich

-

należą

do

najdroższych

w kraju. Odrobinę taniej jest w Krakowie (ale tutaj mieszkania używane są droższe, niż we Wrocławiu), Poznaniu i Gdańsku. Jednak i tutaj
kupując własny dach nad głową, trzeba mieć sporo gotówki. Zwłaszcza, że - jak informuje Związek Banków Polskich - tempo spadków
cen jest coraz wolniejsze. W 2013 roku nieruchomości prawdopodobnie nadal będą tanieć ze względu na trudny dostęp do kredytów
hipotecznych. Od lat do najtańszych należą duże mieszkania w blokach (zwłaszcza wieżowcach) z wielkiej płyty.

Uwaga!

Porównanie cen mieszkań z rynku wtórnego w naj-

Michałowice

większych polskich miastach (dane na podstawie portalu domy.pl)
od

czerwca

2010

roku

znajdziesz

na

naszym

portalu

www.nieruchomosci-dla-ciebie.pl

Deweloperom trudniej
Zastój w sprzedaży nieruchomości w pierwszej połowie (a może na-

Polecam gotowy do zamieszkania dom jednorodzinny
wraz z garażem wolno stojącym na 2 samochody (33 m2
z poddaszem użytkowym), położony w malowniczej miejscowości Michałowice koło Sobótki.
Na parterze znajduje się salon, jadalnia połączona
z kuchnią i 2 wyjścia na tarasy drewniane. Pokój (pracownia), łazienka z kabiną prysznicową i WC oraz pomieszczenie gospodarcze z piecem kondensacyjnym
Wiessmann, z zasobnikiem wody użytkowej, zespolonym z systemem ogrzewania podłogowego, co gwarantuje niskie koszty ogrzewania w sezonie grzewczym. CO
propan-butan z butli rozliczany miesięcznie. Dodatkowe
ogrzewanie zapewnia kominek, z rozprowadzeniem
do 2 pokoi na piętrze.
Piętro to 3 sypialnie i pokój kąpielowy z oknem, wanną
z hydromasażem, bidetem i WC w kaflach włoskich.
Dach dwuspadowy, ocieplony (25 cm) watą, deski podwójne, gont bitumiczny fiński klejony na całości, ściany
ocieplone dodatkowo - 12 cm styropianu Organika pokrytego wyjątkowo odpornym tynkiem sylikonowym BauMit
na elewacjach. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana,
maranti, szyby antywłamaniowe P4. Na podłogach panele. Dom jak i garaż zabezpieczony alarmem.
Na etapie budowy założono instalacje: telefoniczna,
alarmowa, komputerowa (LAN i WLAN) z szybkim łączem DSL oraz telewizyjna (satelitarna) z końcówkami
we wszystkich pokojach. Obecnie szambo 2-komorowe
z 3 nitkami drenażu. Gmina prowadzi rozmowy o podłączenie do kanalizacji wsi.Działka ogrodzona, ogród zadbany w części jako sad.
Lokalizacja posiada szybkie połączenie z Wrocławiem
(DK35, A4, E8) dojazd samochodem do centrum nawet
w 25 - 30 minut. W pobliżu duże, dobrze zaopatrzone
sklepy samoobsługowe w Rogowie Sobóckim i Sobótce oraz centra handlowe na Bielanach Wrocławskich.
W okolicznych miejscowościach znajdują się przedszkola, szkoła podstawowa oraz inne niezbędne instytucje.
Klucze w biurze.

749 000 zł (do negocjacji)

wet w całym) 2013 roku wróży problemy finansowe wielu lokalnym

Osoba do kontaktu: Marek Piotrowski
tel. 601 967 112
www.bnkoral.pl

deweloperom. Tak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego
oceniającego polski rynek nieruchomości. Specjaliści NBP prognozu-

(Dom oparty na projekcie KRZEMYK firmy ARCHETON o powierzchni 158 m2. Przedstawiona propozycja nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma
charakter informacyjny)

ją spadek cen i popytu na mieszkania.

W 2012 roku większość firm deweloperskich nieźle sobie radziła,
ale konkurencja na tym rynku jest ogromna. Część z nich może zostać bez pieniędzy i z niesprzedanymi nieruchomościami. Na razie
są to pojedyncze przypadki (np. wrocławska firma RELIGA), ale...
- jak przewiduje NBP - z powodu trudnej sytuacji gospodarczej kraju

Uwaga!

coraz więcej deweloperów może wpadać w tarapaty. Dlatego bądź

Więcej ofert nieruchomości na naszym portalu

MS

www.nieruchomosci-dla-ciebie.pl

bardzo ostrożny kupując nowe mieszkanie lub dom.
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