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Dwa pokoje to dzisiaj za mało?
Popyt na większe mieszkania
Poszukujący mieszkania z dopłatą z programu MdM mają do wyboru inwestycje planowane do oddania w 2018 roku
Zakup lokalu na wczesnym etapie realizacji wiąże się m.in. możliwością dokonania w nim bezkosztowych zmian
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rzez kilka ostatnich
^HH^Mat małe mieszkania
^Bcupowane
były
nowych inwestycjach zazwyczaj ja1^1
ko pierwsze, zwłasz
cza przez osoby, które niedaw
no weszły na rynek pracy. Jed
nak pokolenie wyżu demogra
ficznego lat 80. XX wiekuprze
kroczyło już 30 lat. Ich potrzeby
mieszkaniowe nie ograniczają się
już domałych, dwupokojowych
lokali. Najczęściej są to osoby
o wmiarę stabilnej sytuacji finan
sowej oraz posiadające rodziny.
Grupa ta potrzebuje mieszkań
minimum trzy, a nawet czteropokojowych, ewentualnie wy
marzonego domu naprzedmieś
ciach. Już w 2014 roku pojawiły
się sygnały, że w inwestycjach
trójmiejskich(co cikawe - przede
wszystkim tych ze średniej półki)
- duże mieszkania wykupowane
są w pierwszej kolejności. Wra
żenie braku takiej oferty na ryn
ku wynialo również z tego, że
takichlokali w planowanych in
westycjach dewelo-perzy prze
widywaliprocentowo najmniej,
stawiając na sprawdzone „dwój
ki" w kompaktowychmetrażach
granicach 50 mkw. (z już z góry
opracowaną możliwościąprze
robienia takich lokali na miesz

I
tfi

• Will etapieosiedla WolneMiasto w Gdańskubędzie więcej mieszkań czteropokojowych,coraz bardziej poszukiwanych na rynku

kanie 3 -pokojowe z aneksem ku
chennym, a nie osobną kuchnią).
Analitycy z firmy Emmerson
uważają, że niedopasowanie
oferty deweloperskiej do zmie
niających się trendów może do
prowadzić do dużej luki
w branży. Jednak zmiana wy
maga czasu.

Projekty oddawane do użyt
kowania, wchodziły na rynek
rok, a nawet dwalata temu, dla
tego dużychmieszkańnadal jest
w nich niewiele. Pojawią się do
piero w kolejnych tapach budo
wanych właśnie osiedli. Tak jest
w przypadku gdańskiego osiedla Wolne Miasto. Wpowstającym

przy Cedrowej 27budynku znajdą się 184 mieszkania o metra
żach od ok. 30 do 99 m kw. Naj
większą grupę, ponad 60 proc.
lokali, stanowią mieszkania 2-i3pokojowe (34- 77 mkw.). Z uwa
gi na rosnące zainteresowanie
większymi lokalami firmaEco
Classic zdecydowaał się na wpro

wadzenie do oferty większej niż
w poprzednich etapach ilości
mieszkań 4-pokojowych(77-90
mkw.). Dzięki atrakcyjnie pomy
ślanej koncepcji osiedla bliskie
go naturzeiprzyjaznego dzie
ciom - inwestycja cieszy się spo
rym zainteresowaniem wśród
młodych małżeństw i rodzin

z małymi dziećmi. Poza dużą
ilością pozbawionego barier, zie
lonego otoczenia, pozwalające
go na zabawę, eksperymenty
iróżnorodne formy aktywności
sportowej, na terenie inwestycji
deweloper wybudował już dwa
place zabaw. Kolejne powstawać
będą na wewnętrznych dzie
dzińcach każdego nowego eta
pu, a w centralnej części osiedla
planowana jest przestrzeń
wspólna, pomyślana jako miej
sce do aktywnej rekreacji- latem
jako boisko, zimą jako ślizgaw
ka.Ponadto na osiedlu działa
również żłobekiprzedszkole.
Nie bez znaczenia jest to, że
większość mieszkań będzie
kwalifikowała się do dopłat
w programie MdM (pozostało
do wykorzystania pół puli
za 2017iprawie cała z 2018 roku).
Osoby zainteresowane zakupem
mieszkania gotowego do wpro
wadzenia mogą skorzystać
z oferty wykończenia mieszkań.
- W cenie od 490 zl/ m kw.
klient otrzymuje kompleksową
usługę przygotowania lokalu
do zamieszkania - profesjonalny
projekt architektoniczny, do
radztwo izakup materiałów oraz
wykończenie wykonane przez
sprawdzoneipolecane przez nas
ekipy,
objęte
gwarancją
dewelopera - mówi Zuzanna
Kordzi, dyrektor ds. handlowych
ECO-Classic.

