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artyku³ tygodnia
"Chc¹ zlikwidowaæ pozwolenia na budowê"

article of the week

"The building permits are wanted to be abolished"

nasze oferty : str 2
(...)Sejmowa Komisja Infrastruktury zajmie siê projektem
zniesienia pozwoleñ na budowê domów. Jest szansa ¿e Sejm
przed samorozwi¹zaniem zd¹¿y takie zmiany uchwaliæ. By³aby
to prawdziwa rewolucja na rynku mieszkaniowym i szansa na
ni¿sze ceny mieszkañ. Wszystko wskazuje na to,¿e zmiany
zostan¹ wprowadzone jeszcze podczas posiedzenia Sejmu w
tym tygodniu - uwa¿a Tomasz Szymchel, rzecznik prasowy
Ministerstwa Budownictwa. (...)Projekt zmian w ca³ym pakiecie
ustaw znosi pozwolenia na budowê w wypadku domów,
których powierzchnia u¿ytkowa nie przekracza 5 tys.mkw., a
wysokoœæ 12 metrów. Wystarczy, ¿e inwestor zg³osi inwestycje
do urzêdu i przedstawi projekt przedsiêwziêcia. Po 30 dniach
bêdzie móg³ ruszyæ z pracami, jeœli urz¹d nie wyrazi
sprzeciwu.(...) Pos³owie chc¹ te¿ zrezygnowaæ w du¿ych
miastach z d³ugotrwa³ych procedur zwi¹zanych z tzw.
odrolnianiem ziemi. Prezydenci bêd¹ mogli automatycznie
przeznaczaæ ziemiê pod budownictwo i to bez wzglêdu na jej
klasê. Poza du¿ymi miastami bêd¹ pewne ograniczenia, pod
budowê bêdzie mo¿na przeznaczaæ tylko ziemie najs³absze, od
klasy IV do VI.
Czy spadn¹ ceny?
Gdyby coœ takiego uda³o siê przeprowadziæ, wówczas
moglibyœmy sie spodziewaæ znacznego przyrostu inwestycji
mieszkaniowych (...) Ceny ziemi w ci¹gu ostatniego roku
znacznie wzros³y, a teraz jeœli zmiany w przepisach zostan¹
uchwalone, jest szansa na ich znaczn¹ korektê, nawet o 50%.
Ceny ziemi maj¹ du¿y wp³yw na ostateczn¹ cenê mieszkania.
Jest wiêc nadzieja, ¿e przynajmniej nie bêd¹ ju¿ ros³y. Z drugiej
jednak strony, analitycy przewiduj¹, ¿e w najbardziej
atrakcyjnych miastach(...) popyt na mieszkania bêdzie siê stale
utrzymywa³ (...). Dobrze wiêc, ¿e pojawi siê czynnik, który
bêdzie oddzia³ywa³ na ich obni¿kê.
Podstawowym problemem tego budownictwa,
zw³aszcza w wielkich miastach, jest brak
terenów. Jest
wprawdzie du¿o ziemi, na której mo¿na by budowaæ, ale albo
nie mo¿na jej odrolniæ albo nie ma tzw. planów przestrzennego
zagospodarowania.Ministerstwo Budownictwa proponuje,
aby odrolnianie sprowadza³o siê tylko do z³o¿enia specjalnego
oœwiadczenia przez w³aœciciela terenu.
Parki nie znikn¹.
Ekolodzy boj¹ siê, ¿e z miast zaczn¹ znikaæ tereny
zielone i rekreacyjne. Sporo sprzeciwów wywo³a³a te¿
propozycja, by budowa obiektów o powierzchni do 5 tys. mkw i
maksymalnej wysokoœci 12 m odbywa³a siê tylko na podstawie
zg³oszenia.Mo¿e to skutkowaæ, zdaniem oponentów, np.
budowaniem kilkupiêtrowych bloków na obszarach
zdominowanych przez zabudowê jednorodzinn¹.Ministerstwo
uspokaja jednak, ¿e projekt nowej ustawy nie bêdzie dotyczy³
parkówi lasów. Ustawa ma tylko u³atwiaæ odrolnianie. Dziœ na
tak¹ decyzjê trzeba nawet kilka miesiêcy.
Ÿród³o: S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska 04.09.07
Ryszard ¯abiñski

(...) The Infra-structure Committee will see about a project
regarded abolition of building permissions. There is a chance the
seym decides such changes before itself dismission. It presages
revolution on the real estate market and decrease in apartment
prices. Everything indicates the changes will be implemented
this week, during the seym debate - says Tomasz Szymchel, press
spokesman of The Construction Ministry. (...) The project of
changes abolishes building permissions refering to the houses
with a usable space of up to 5,000 square meters, and with
hight up to 12 meters. The investment with the building
conception needs to be notified only in the office by the investor.
Unless there is no objection, he would start to build after 30 days
since the day of consignment. (...) Members of a parliament are
eager to resign from the longterm procedures connected with
the ground transformation into sites. Presidents would
automatically reserve the ground for building purposes
regardless the soil quality range. Aside from the cities there will
be some restrictions, i.e. only the lowest ranks (from IV-th to VI-th
class) could become sites.
Will the prices dropp?
If the new law would be implemented, we should
expect a prominent increase in apartment investments. (...)
Ground prices have higly risen during the last year, and now, if
the rules will be decided there is a chance for their huge
correction, even by 50%. Ground prices affect on the final
apartment price. In effect there is a hope that the prices at least
won't increase. On the other hand the analysts forecast the
stuinable growth in the most atractive cities. (...) Essential is the
factor which will affect on the cut price.
The basic problem, especially in big cities, is the lack of the
ground or free spaces. There is indeed much ground on which
investments could be located, but it can't be transformed into
sites or there are no local physical development plans. The
Construction Ministry suggests that the process of transforming
ground into sites resolves only special statement made by the
householder.
The parks won't disappear.
Ecologists are afraid of the lack of the green areas in
cities. The proposal of the new way of gaining the right to build
houses with a usable space of up to 5,000 square meters and
the maximum hight 12 meters also causes some objections. It
may work, in the opponents opinion, f.g. rising several-storied
blocks of flats on the areas with prevailing low building. The
Ministry reassures that the bill won't concern parks and forests.
The law refers only to making the process of transformation the
ground easier. For such a decision it must be waited even several
months nowadays.
source: Slowo Polskie Gazeta Wroclawska 4.09.07 Ryszard
Zabinski
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dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
Bie¿anów/Jerzmanowskiego
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: budownictwo
wielorodzinne
powierzchnia dzia³ki : 0,61 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia :
8100 PUM
cena: 1100/mkw PUM brutto
umowa warunkowa mo¿liwa

lokalizacja: Bie¿anów/Imielna
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: budownictwo
wielorodzinne
powierzchnia dzia³ki : 2,16 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia :
28000 PUM
cena: 1000/mkw PUM brutto
umowa warunkowa mo¿liwa

location:
Bie¿anów/Jerzmanowskiego
Attractive plot for investment
destination: apartments
plots surface : 0,61 ha
WZ in progress
surface of apartments : 8100
sqm
price: 1100/sqm brutto
preliminary contract

location: Bie¿anów/Imielna
Attractive plot for investment
destination: apartments
plots surface : 2,16 ha
WZ in progress
surface of apartments : 28000
sqm
price: 1000/sqm brutto
preliminary contract

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
Krowodrza/Krowoderskich
Zuchow
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: apartamenty
powierzchnia dzia³ki : 0,4 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia :
9500 PUM
cena: 1500/mkw PUM netto
umowa warunkowa mo¿liwa

pozosta³e oferty
mieszkania/lokale/dzia³ki

lokalizacja:
£agiewniki/Tischnera
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: biurowiec
powierzchnia dzia³ki : 0,9 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia
:30000 PU
cena: 1550 zl/mkw PU netto
umowa warunkowa mo¿liwa

location:
Krowodrza/Krowoderskich
Zuchow
Attractive plot for investment
destination: apartments
plots surface : 0,4 ha
WZ in progress
surface of apartments :
9500 sqm
price: 1500/sqm brutto
preliminary contract

location:
£agiewniki/Tischnera
Attractive plot for investment
destination: office building
plots surface : 0,9 ha
WZ in progress
surface :
30000 sqm usable surface
price: 1550 zl/sqm us netto
preliminary contract

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

many more
apartments/commercial/plots

www.b12.pl
dodatkowych informacji na temat ofert udziela:
for more information call :
Katarzyna Nowakowska
dzia³ komercyjno-inwestycyjny

602 150 138

lokalizacja:
Zabierzów/Brzezie
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: szeregówka
powierzchnia dzia³ki : 0,3 ha
pozwolenie na budowê w trakcie
realizacji
7 domow/154 mkw
cena: 1 400 000 zl brutto
umowa warunkowa mo¿liwa

location:
Zabierzow/Brzezie
Attractive plot for investment
destination: houses
plots surface : 0,3 ha
licence to build in progress
houses/154 sqm
price: 1 400 000 zl brutto
preliminary contract
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dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
Modlnica/£okietka
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: budownictwo
jednorodzinne
powierzchnia dzia³ki : 0,7
prawomocne pozwolenie na
budowê
przewidywana powierzchnia : 16
domow bliŸniaczych (140mkw)
cena: 2850 000 PLN netto
atrakcyjne warunki p³atnoœci
cena zawiera projekt

lokalizacja: Spacerowa/Skotniki
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: budownictwo
jednorodzinne/szeregówka
powierzchnia dzia³ki : 0,52
plan lokalny
przewidywana powierzchnia :
6 domów lub 10 szeregówek
cena: 13500 PLN/ar brutto

location:
Modlnica/£okietka
Attractive plot for investment
destination: houses

pozosta³e oferty
mieszkania/lokale/dzia³ki

plots surface : 0,52 ha
local urbanistic plan
surface : 6 houses or 10 terrached
houses
price: 700 000 brutto

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

plots surface : 0,7 ha
licence for build
surface : 16 houses (140 sqm)
price: 2850 000 PLN netto
attractive payment condition
price incl. project
lokalizacja:
Zabierzów
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: domy szeregowe
powierzchnia dzia³ki : 0,58 ha
pozwolenie na budowe w
trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia 15
domow (140 mkw)
cena: 3100 000 zl netto
umowa warunkowa mo¿liwa
atrakcyjne warunki p³atnoœci

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
Wola Duchacka/Malborska
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: apartamenty
powierzchnia dzia³ki : 0,035 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia :
280 PUM
cena: 1500/mkw PUM brutto
umowa warunkowa mo¿liwa

location: Spacerowa/Skotniki
Attractive plot for investment
destination: houses

location:
Wola Duchacka/Malborska
Attractive plot for investment
destination: apartments
plots surface : 0,035 ha
WZ in progress
surface of apartments :
280 sqm
price: 1500/sqm brutto
preliminary contract

location:
Zabierzów
Attractive plot for investment
destination: terrached houses
plots surface : 0,58 ha
licence to build in progress
type of apartments :
15 terrached houses
price: 3100 000 zl netto
preliminary contract
attractive payment condition
price incl. project

atrakcyjny wynajem / appartment fo rent

many more
apartments/commercial/plots

www.b12.pl
dodatkowych informacji na temat ofert udziela:
for more information call :
Katarzyna Nowakowska

lokalizacja: Borek
Fa³êcki/¯ywiecka
nowy budynek
ca³y dom/ 5 mieszkañ pow. 250
mkw z gara¿ami i ogrodem.
cena najmu :
10 000 z³ netto/miesiêcznie

lokalizacja: Borek
Fa³êcki/¯ywiecka
new building
all house/ 5 flats 250 sqm plus
garages and garden
price :
10 000 z³ netto/miesiêcznie

dzia³ komercyjno-inwestycyjny

602 150 138
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