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Firma Quercus-Mikołajczyk 
wykonuje usługi w zakresie:

  Projektowania i urządzania ogrodów
  Sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych, 
roślin wodnych, artykułów ogrodniczych, 
nawozów, podłoży

 Materiałów do budowy ogrodów wodnych  
 fi rmy Oase

 Systemów automatycznego nawadniania 
Firma jest członkiem ogólnopolskiego 
stowarzyszenia twórców ogrodów, laureatem 
wielu konkursów i wystaw, autorem artykułów 
w prasie i literaturze branżowej

QUERCUS-MIKOŁAJCZYK
Karlin, ul. Południowa 11, 97-310 Moszczenica

tel./fax 0-44 646 18 81, tel. kom. 0 601 810 077, 0 667 771 771

www.quercusmikolajczyk.com

Inwestycje w  nieruchomości luksu-
sowe cieszą się wśród Polaków 
coraz większą popularnością ze 

względu na bezpieczeństwo wynikające 
ze stabilnej wartości takich nierucho-
mości, która czyni je atrakcyjne również 
dla inwestorów. Należy przypuszczać, że 
wraz z poprawą koniunktury oraz wzro-
stem gospodarki potrzeba wyróżnienia 
się, podkreślenia swego statusu poprzez 
atrakcyjne miejsce zamieszkania będzie 
w naszym kraju coraz bardziej wzrastać. 
Na razie apartamenty luksusowe stanowią 
niewielki procent rynku mieszkaniowego. 
W 2009 r. wybudowano łącznie 27 tego 
typu kompleksów. Niekwestionowanym 
liderem na rynku luksusowych aparta-
mentów jest Warszawa, drugie miejsce 
zajmuje Kraków. Rozwój rynku aparta-
mentów w Polsce rozpoczął się w Polsce 

pod koniec lat dziewięćdziesiątych. 
Wówczas to zaczęły powstawać pierwsze 
budynki o wyższym standardzie. Najpierw 
budowano je w stolicy, a stopniowo zaczęły 
pojawiać się również w innych miastach: 
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy 
Trójmieście. Standard lokali luksusowych 
stopniowo podnosił się z roku na rok i już 
wkrótce te, które na początku określano 
mianem luksusowych, zasługiwały zale-
dwie na miano mieszkań o podwyższonym 
standardzie.

LuKsus, cZYLi cO?
Za mieszkanie, które posiada praw-

dziwie luksusowe atrybuty, nabywcy są 
w stanie zapłacić bardzo wiele. Największą 
popularnością cieszą się mieszkania na 
ostatnich kondygnacjach, z widokiem na 
park albo rzekę, a podstawowe ich para-
metry to lokalizacja, standard, powierzchnia 
i  oczywiście cena. Zdaniem ekspertów, 
luksusową nieruchomość powinno się 
kojarzyć raczej z prestiżową lokalizacją, 
wyszukaną architekturą, wysokim stan-
dardem wykonania. Taki apartament 
powinien mieć powierzchnię minimum 
100 mkw., wydzieloną część dzienną i część 
nocną, posiadać salon połączony z kuchnią, 
sypialnię z oddzielną łazienką i garderobą 
oraz drugi pokój – gabinet. Lokal spełnia-
jący standardy apartamentu luksusowego 
powinien być także wyposażony w klima-
tyzację. Równie ważnym aspektem jest 
obecność windy, garażu podziemnego, 
ochrony, recepcji w budynku lub na osiedlu 
oraz bliskość infrastruktury usługowej.

Aby apartament można było określić 
mianem luksusowego, musi on spełniać 
również wymagania techniczne. Należą 
do nich wysoki standard wykończenia, 
instalacja klimatyzacyjna, odpowiednie 
doświetlenie światłem dziennym, mini-
malna wysokość na poziomie 2,9 m oraz 
zabezpieczenie przed hałasem.

W GórAch cZY NAd 
MOrZeM

Niesłabnącym zainteresowaniem 
cieszą się nieruchomości w  kurortach. 
Najchętniej kupowane są apartamenty 
w miejscowościach nadmorskich, takich jak 
Łeba, Kołobrzeg, Jurata czy Władysławowo. 
W  górach popularne są apartamenty 
w Zakopanem, Karpaczu, Szczyrku czy 
Wiśle. Również sąsiedztwo pola golfo-
wego to atrakcyjna lokalizacja luksusowych 
apartamentów. Owe nieruchomości mają 
jednak charakter ponadregionalny. Ich 
oferta skierowana jest do niszowej grupy 
klientów, którzy jednocześnie chcą posiadać 
mieszkanie w  górach czy nad morzem 
i apartament w dużym mieście. Tej grupy 
nabywców nie odstraszają wysokie ceny 
metra kwadratowego, przekraczające często 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Popytowi 
na apartamenty sprzyja ogólna poprawa 
jakości życia w  Polsce. Wynagrodzenia 
wysoko specjalistycznej kadry menedżer-
skiej rosną, a poziom życia podnosi się.

NiesłAbNącY pOpYt
Jednym z powodów, dla którego ceny 

apartamentów luksusowych prawdopo-
dobnie wzrosną, jest ich niewystarczająca 
podaż. Do niedawna w  naszym kraju 
apartamenty, które zasługiwały na miano 
naprawdę luksusowych, pojawiały się 
bardzo rzadko, a ich sprzedaż nie podle-
gała ogólnej koniunkturze i nie napotykała 
żadnych trudności związanych z jej waha-
niem, albowiem nawet w kryzysie istnieje 
zawsze grupa ludzi, których stać na 
luksus. Ceny luksusowych apartamentów 
to wydatek rzędu kilku milionów złotych, 
a ich nabywcy na ogół nie muszą korzy-
stać z kredytów. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na popyt w  dziedzinie 
nieruchomości luksusowych są prognozy, 
że za kilka lat ich cena będzie znacząco 
wzrastać. 

ryNEK NIErUCHOMOŚCI  
LUKSUSOwyCH
w okresie spowolnienia gospodarczego na rynku nieruchomości luksusowych można by się było spodziewać 
zastoju, tymczasem pomimo recesji najdroższe apartamenty cieszą się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem.

NieruchOMOści
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