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Coś się kończy, coś  zaczyna 
Alicja Charzyńska 
redakcja@prasa.gda.pl 

Ruszyła przedsprzedaż miesz-
kań w ostatnim budynku Osied-
la Gdyńskiego, które firma 
Allcon buduje w Gdyni 
Oksywiu. To  wyjątkowa oferta. 

Firmy deweloperskie wybierają 
różne strategie wchodzenia 
w nowe lokalizacje : czasami za-
czynają od najatrakcyjniejszych 
etapów w projekcie, jednak 
w ostatnich latach - rekordowego 
rynkowego popytu - prawdziwe 
perełki zostawiają na koniec.  

Taką wisienką na torcie jest 
ostatni budynek w Osiedlu 
Gdyńskim. Zlokalizowany jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
ściany lasu (chociaż cały projekt 
jest mocno osadzony w otacza-
jącej osiedle zieleni). Poza tym 
jest to wyjątkowo kameralny, na-
wet w stosunku do sześciu zrea-
lizowanych wcześniej, budynek. 
Siódemka ma tylko dwa piętra, 
południowe balkony z wido-
kiem na zieleń, podziemną halę 
garażową i windy w dwóch 
z trzech klatek schodowych. 

Najmocniejszym atut  
Osiedle Gdyńskie usytuowane 
na najwyższym wzniesieniu 
Kępy Oksywskiej, nie tylko jest 
otoczone lasem, ale również po-
łożone blisko morza. To gwaran-
tuje piękny widok z okien, spo-
kój i relaks, również czynny, bo 
blisko stąd do plaży w Babich Do-
łach, b na Oksywiu czy Przystani 
Rybackiej. Zachowując wszyst-
kie zalety cichego odludzia - 
osiedle jest mocno osadzone 
w tkance miejskiej: komunika-
cyjnie blisko stąd do estakady 
Kwiatkowskiego i obwodnicy 
Trójmiasta, ulicę Australijską, 
przy której usytuowano osiedle, 
dzieli od śródmieścia Gdyni za-

ledwie siedem kilometrów. To 
niewielki dystans, zważywszy 
na sprawność dobrze rozwinię-
tej komunikacji miejskiej. Zaple-
cze handlowe to nie tylko sklepy 
w sąsiedztwie, ale również popu-
larna galeria handlowa Szperk 
i Pasaż  Handlowy Bosman. Nie-
daleko jest  przychodnia lekar-
ska: to typowe zalety nowych 
domów w starych dzielnicach.  

Tym, co odróżnia nową 
tkankę dzielnicy od starej, jest 
nie tylko jakość architektury, ale 
również przestrzeni wspólnych.  
Jeżeli chodzi o tą pierwszą - 
deweloper uznał, że nazwa 
osiedla zobowiązuje. Projekt na-
wiązujący do najlepszych cech 
stylu gdyńskiego, jasne elewacje, 
elegancja brył budynków.  

O tą drugą również zadbano: 
w częściach wspólnych  budyn-
ków jako motyw przewodni za-
stosowano elementy kojarzące 
się z żeglarstwem. W centrum 
osiedla powstała przestrzeń słu-
żąca odpoczynkowi  wszystkich 
mieszkańców oraz plac zabaw 
dla dzieci wyposażony w ściankę 
wspinaczkową. Nie zabrakło sto-
jaków na rowery, a nawet stacji 
ich naprawy. Komfort i kameral-
ność zapewnia również to, że 
osiedle posiada ogrodzenie wraz 
z bramą wjazdową. 

Co ciekawe - firma Allcon 
Osiedla ma w ofercie mieszkania 
w różnych fazach realizacji: 
można kupić lokal gotowy w jed-
nym z pierwszych budynków, 
niebawem będzie oddawany ko-
lejny, a ostatni będzie gotowy 
w połowie przyszłego roku. 
Ceny: ok. 7200 zł/m kw. 

Zasada dobrego sąsiedztwa  
Po pierwszych latach ucieczki 
z osiedli z wielkiej płyty – 
deweloperzy już kilkanaście lat 
temu zaczęli do nich wracać. 
Obecnie sprzyjają takim tenden-
cjom dodatkowo trzy czynniki: 

ekonomiczny, urbanistyczny i  
ludzki. Ograniczenia w możli-
wościach zakupu gruntów rol-
nych, a potem coraz większe 
skupianie gruntów Skarbu Pań-
stwa i gmin w portfelu Krajo-
wego Zasobu Nieruchomości, 
stworzonego dla celów realizacji 
programu Mieszkanie Plus – 
skłoniło deweloperów do pene-
tracji terenów zabudowanych.  
Powrót do strefy zabudowy 
miejskiej wymusza także ogra-
niczanie procesu urban sprawl, 
czyli rozlewania się miast.  

Nie bez znaczenia jest też pro-
ces  starzenie się pokolenia rodzi-
ców i konieczność zapewnienia 
im (a często również dziadkom) 
opieki. To skłania młodych 
do kupowania mieszkań w  pob-
liżu miejsca zamieszkania senio-
rów. Nie chcą oni jednak rezyg-
nować przy tym z zupełnie in-
nych standardów, oferowanych 
przez deweloperów. Stąd zainte-
resowanie tych ostatnich wol-
nymi terenami w spółdzielczych 
enklawach miast.  

Jednak i tutaj działają pewne 
procesy, które nazwać możemy 
umownie integracyjnymi: nowi 
trzymają się najchętniej osobno, 
czyli razem. W przypadku sta-
rych spółdzielczych osiedli jest 
regułą, że wprawdzie jedna ja-
skółka wiosny nie czyni, ale... 
wabi kolejne. Tam, gdzie dewe-
loper z powodzeniem  realizuje 
projekt - często pojawiają się na-
stępni. Działkę po sąsiedzku 
Osiedlem Gdyńskim kupiła 
firma Archicom, (aktualnie rea-
lizuje już w Gdyni  inwestycję 
przy ul. Rozewskiej). Nowy pro-
jekt jest na etapie przygotowa-
nia, ale wiadomo, że powstaną 
dwa 3- kondygnacje budynki 
mieszkalne z podziemnymi ha-
lami garażowymi, w których bę-
dzie 54 lokale (2-,3- i 4-pokojowe. 
Planowany początek sprzedaży 
mieszkań: IV kwartał 2019.¹

Nowe projekty 
w starych osiedlach 

Działkę, na której stanęło osiedle gdyńskie, od terenów nadmorskich oddziela pas lasów 
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Więcej kredytów 
Irena Grek 
redakcja@prasa.gda.pl 

Szacunki udziału inwestorów 
w obrocie na rynku mieszkanio-
wym oceniane są na podstawie 
procenta transakcji, zawiera-
nych za gotówkę. Jeszcze nie 
tak dawno oceniano go nawet 
na 60 procent. 

Jeżeli nawet - przynajmniej 
w niektórych inwestycjach - tak 
było, to sytuacja się stopniowo 
zmienia. Jak wynika z szacun-
ków Open Finance, w trzecim 
kwartale deweloperzy z najwięk-

szych miast sprzedali tylko 7 ty-
sięcy mieszkań bez udziału kre-
dytu. 

Za najbardziej miarodajne 
dane statystyczne uznaje się te, 
które w swoich raportach 
przedstawia Narodowy Bank 
Polski (są to bowiem, w odróż-
nieniu od innych opracowań, 
tzw. dane transakcyjne, pocho-
dzące z terenu całego kraju, 
od najliczniejszej grupy respon-
dentów). A według tej instytu-
cji na zakup nowych mieszkań 
w 7 największych polskich mia-
stach Polacy wydali s III kwar-
tale ubr.  2,9 mld. zł. To o 434 
miliony złotych mniej niż kwar-

tał wcześniej i aż o 1,2 miliarda 
mniej niż  przed rokiem. 

- Od kilku kwartałów wi-
dzimy znaczny spadek zakupów 
gotówkowych dokonywanych 
w biurach sprzedaży dewelope-
rów, choć trzeba podkreślić, że 
wciąż notowane wyniki nie są ni-
skie. Dlaczego Polacy kupują 
mniej mieszkań za gotówkę? 
Najprawdopodobniej najbar-
dziej zachowawczy inwestorzy 
wstrzymali się z zakupami, wi-
dząc bardzo szybko rosnące ceny 
mieszkań. Wszystko wynika 
więc z obawy przed zakupem 
mieszkania na tzw. górce ceno-
wej - wskazuje Bartosz Turek, 

analityk Open Finance. - Nie po-
maga przy tym utrzymująca się 
dobra koniunktura na rynku wy-
najmu, która pozwala w ciągu 
roku zarobić na wynajmie miesz-
kania nawet 5-6 proc. wartości 
lokum - dodaje ekspert. 

Rentowność wynajmu pozo-
staje więc wciąż na bardzo atrak-
cyjnym poziomie - średnio 3-4 
razy wyższym niż zyskowność 
przeciętnej rocznej lokaty (obec-
nie około 1,4 proc. po opodatko-
waniu). Do tego dochodzi wzrost 
cen mieszkań szacowany na od 9 
proc. (dane NBP) do bez mała 15 
proc. (Home Broker i Open 
Finance).  

 - Wspomniane 2,9 miliardów 
złotych to pieniądze, które Po-
lacy wyciągnęli z kont banko-
wych czy przysłowiowych 
„skarpet” i przelali dewelope-
rom, płacąc za mieszkania bez ja-
kiegokolwiek udziału kredyto-
wania hipotecznego. Co więcej, 
nie obejmuje to gotówki, którą 
Polacy przedstawili jako wkład 
własny przy zakupie nowego 
mieszkania na kredyt - podkre-
śla Bartosz Turek. 

Pomimo słabszych danych 
zakupy gotówkowe stanowią 
wciąż bez mała połowę (49 proc.) 
obrotu deweloperów - wynika 
z najnowszych szacunków NBP 

Odsetek ten wzrósłby do 62 
proc., gdyby uwzględnić też go-
tówkę, którą Polacy wykorzy-
stują jako wkład własny przy za-
ciąganiu kredytów mieszkanio-
wych (NBP szacuje, że prze-
ciętny kredytobiorca ma 25 proc. 
wkładu). Kwartał wcześniej tran-
sakcje, w których w ogóle nie wy-
stępowały kredyty, odpowiadały 
za 53 proc. pieniędzy trafiających 
do biur sprzedaży dewelope-
rów. 

Jakby jednak nie liczyć, to 
w obu ujęciach mamy od kilku 
kwartałów do czynienia ze spad-
kiem udziału gotówki w sprze-
daży nowych mieszkań. ¹

Od kilku kwartałów spada udział transakcji kupna mieszkań finansowanych gotówką

W wyjątkowej lokalizacji stanęły kameralne budynki: właśnie ropoczyna się realizacja ostatniego

FO
T.

 M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E 

AL
LC

O
N

 O
SI

ED
LA

Architektura Osiedla Gdyńskiego nawiązuje do tradycji „białej Gdyni”
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GAZETA DEWELOPERA


