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MAR TA LESZ CZYŃ SKA

R
oz po czę ła się już bu do wa
pier wsze go z kil ku bu dyn -
ków, któ re przy Chod kie -
wi cza 19 stwo rzą no wo -
czes ny kom pleks miesz ka -

nio wy. – To do sko na ła lo ka li za cja. Uli ca
Chod kie wi cza to jed na z waż niej szych
ar te rii w śród mie ściu. Nie daw no prze -
cho dzi ła grun tow ny re mont. Bli sko stąd
do cen trum, gdzie do trzeć szyb ko moż -
na spa ce rem przez uro kli we za kąt ki
– Ogród Bo ta nicz ny, par ki Ko cha now -

skie go i Ka zi mie rza Wiel kie go – mó wi
Pa try cja Pło ciń ska, do rad ca klien ta IQ
De ve lop ment. – Bli sko stąd do My ślę -
cin ka i głów nych tras wy pa do wych za
mia sto, w stro nę Gdań ska czy na tra sę
Uni wersytecką – do da je.

Do nie daw na w tym miej scu, w za -
byt ko wych bu dyn kach, wktó rych przez
dłu gi czas mie ści ły się ma ga zy ny Pol -
skie go Hur tu Spo żyw cze go, znaj do wa -
ło się kil ka skle pów i kier masz. To bu -
dyn ki ob ję te ochro ną kon ser wa tor ską.
Sta ną się in te gral ną czę ścią sied mio -
kon dy gna cyj ne go bu dyn ku. – Ar chi tek -

to nicz nie na wią zu ją do oko licz nej za -
bu do wy, chce my za cho wać este tycz ną
spój ność iumie jęt nie po łą czyć to, co za -
byt ko we, z tym, co no wo czes ne – mó wi
Pło ciń ska. – Wszyst kie bu dyn ki roz bie -
rze my. Do kład nie oczy ści my każ dą ceg -
łę i po sta wi my na no wo. Za by tek na bie -
rze no we go bla sku. W miej scu sta rych
skle pów po ja wią się lo ka le usłu go we.
Nie chce my tu ko lej ne go den ty sty czy
no ta riu sza. My śli my o na stro jo wej ka -
wiar ni czy do brej wi niar ni, miej scach
li fe sty le’owych, przy jaz nych miesz kań -
com, któ re tchną w osie dle no we ży cie.

To nie je dy na zmia na, ja ką wnie sie
na Bie la wach bu do wa Ci ty Par ku. In -
we stor pla nu je bu do wę kil ku bu dyn -
ków. Sze ro kość dział ki się ga aż do uli -
cy Ka mien nej. IQ De ve lop ment pla nu -
je też luź ną za bu do wę. – Przy go to wa -
liś my cie ka wy pro jekt ma łej ar chi tek -
tu ry. W kom plek sie znaj dą się: du żo
prze strze ni zie lo nej z cie ka wy mi na sa -
dze nia mi, no wo czes ny plac za baw, trak -
ty spa ce ro we, ła we czki, na stro jo we
oświet le nie, bę dzie też fon tan na. – Wten
spo sób chce my stwo rzyć wra że nie ka -
me ral no ści, en kla wy w cen trum mia -

sta, a jed no cześ nie zna czą co wpły nąć
na este ty kę oko li cy – za zna cza in we stor.
Jak pod kre śla, nie bez zna cze nia są też
dla nie go przy szłe pla ny zwią za ne zoko -
licz ny mi te re na mi. Na dział ce przy ul.
Ka mien nej mię dzy ul. Gdań ską, Chod -
kie wi cza i Suł kow skie go po wsta nie no -
wy gmach Aka de mii Mu zycz nej. Pro -
jekt za kła da rów nież re wi ta li za cję oko -
licz nych te re nów re kre a cyj nych. – To
ma być cen trum ży cia uczel ni, a dla
miesz kań ców tej oko li cy miej sce re kre -
a cji przy mu zy ce – mó wi rek tor AMUZ,
prof. Je rzy Ka szu ba. – Na dział ce znaj -
du je się gli nian ka, po wsta nie więc też
ple ne ro wa sce na let nia nad wo dą.

– Dzię ki tej in we sty cji i Ci ty Park,
nie ba wem mo że to być jed na z naj bar -
dziej pre sti żo wych czę ści mia sta – mó -
wi Da wid Du dziń ski z za rzą du IQ De -
ve lop ment. 

Miesz ka nia w no wej in we sty cji są
już w sprze da ży. Trzy klat ko wy bu dy -
nek ma 3300 m kw. po wierz chni miesz -
kal nej. Mie ścić bę dzie 49 miesz kań i 10
apar ta men tów. W ofer cie są lo ka le już
od 31 m kw. Naj tań szy kosz tu je 159 tys.
zł. Naj bar dziej luk su so we miesz ka nia
znaj dą się na naj wyż szych kon dy gna -
cjach. Moż na wy bie rać w me tra żach
od 80 do 120 m kw. Do każ de go lo ka lu
przy na le żą prze stron ne bal ko ny i ta -
ra sy o po wierz chni na wet po wy żej
20 m kw. – Ar chi tek ci zmi ni ma li zo wa -
li prze strzeń ko ry ta rzo wą w miesz ka -
niach. Na wet naj mniej sze lo ka le są fun -
kcjo nal ne i spra wia ją wra że nie prze -
stron nych. Klien ci mo gą też łą czyć
miesz ka nia – mó wi Pło ciń ska. – Wra -
że nie prze strze ni do da ją też pa no ra -
micz ne ok na. – Bu dy nek jest do sko na -
le usy tu o wa ny. Miesz ka nia ma ją orien -
ta cję na prze strzał po łud nie – pół noc
lub wschód – za chód, każ de z nich jest
więc pięk nie na sło necz nio ne.

Miesz ka nia wy koń czo ne zo sta ną
też w naj wyż szym stan dar dzie. Apar -
ta men ty bę dą wy po sa żo ne m.in. w kli -
ma ty za cję i sy ste my in te li gen tne go za -
rzą dza nia do mem. Dla miesz kań ców
wy bu do wa ny bę dzie rów nież par king
pod ziem ny, z no wo czes ny mi win da -
mi przy sto so wa ny mi m.in. dla osób
nie peł no spraw nych.�
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Za miesz kaj przy Chod kie wi cza 19
Ci ty Park, no wa in we sty cja miesz ka nio wa od mie ni wi ze ru nek Bie law. – To wkrót ce mo że być
naj bar dziej pre sti żo wa część śród mie ścia – za pew nia in we stor, IQ De ve lop ment
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MAR TA LESZ CZYŃ SKA

N
o we osie dle miesz ka nio -
we po wsta je przy ul. Leś -
nej 19-21 już od kil ku mie -
się cy. In we stor, CDI
Kon sul tan ci Bu do wla ni,

do tej po ry zdra dził szcze gó ły re a li za -
cji je dy nie dwóch bu dyn ków miesz -
kal nych. To jed nak do pie ro po czą tek
naj wię kszej in we sty cji de we lo per skiej
na te re nie Byd gosz czy. Obec ny etap
bu do wy obej mu je te ren ok. 1 ha, pod -
czas gdy pod za bu do wę prze zna czo -
no aż 9 ha. Co po wsta nie na tym ob -
sza rze?

– Trwa ją osta t nie pra ce nad kon cep -
cją za gos po da ro wa nia ca ło ści. To
ogrom na po wierz chnia, obej mu ją ca
dział ki po mię dzy ul. Leś ną, Dwer nic -
kie go, Suł kow skie go a Ka mien ną. Miej -
ski Plan Za gos po da ro wa nia Prze strze -
ni umoż li wia za pro jek to wa nie tu no -
wo czes ne go osie dla miesz ka nio we go,
ale rów nież no wo czes ne go kom plek -
su o funk cjach biu ro wo-usłu go wych
i han dlo wych z moż li wo ścią re a li za cji
bu dyn ków wy so kich do 50 me trów
– zdra dza in we stor. – Chce my sko rzy -
stać z tych moż li wo ści i stwo rzyć no -
wo czes ne osie dle mul ti fun kcyj ne.
Chce my, by moż na tu by ło i miesz kać,
i pra co wać oraz ko rzy stać z roz ma i -
tych usług od moż li wo ści zro bie nia za -
ku pów w po pu lar nych mi ni mar ke tach
ty pu Piotr i Pa weł czy Al ma, po przez
wi zy tę u kos me ty czki i oka zję wy pi -
cia wie czor nej ka wy z przy ja ciół mi,
w ka me ral nej re sta u ra cyj ce. To osie -
dle ma żyć przez ca ły dzień – za rów -
no ra no, kie dy bę dą czyn ne biu ra, jak
i po go dzi nie 16, kie dy przy jdzie czas
na re laks po pra cy – mó wi An drzej Wit -
kow ski z za rzą du fir my CDI.

Mię dzy biu rem 
a zie lo ną en kla wą
Jak ma wy glą dać osie dle? Te go do wie -
my się już za kil ka ty god ni. Stwo rze -
nie wstęp nych pro jek tów in we stor zle -
cił kil ku biu rom ar chi tek to nicz nym
z ca łej Pol ski. Ce chą wspól ną tych, któ -
re osta tecznie są bra ne pod roz wa gę,
jest wy raź ny po dział prze strze ni na
miesz kal ną i ko mer cyj ną. – Część biu -
ro wo-han dlo wo-usłu go wa zlo ka li zo -
wa na bę dzie w głów nej czę ści przy ul.
Ka mien nej. Ta ki po dział prze strze ni
ma dwie za le ty. Po pier wsze stre fa biz -
ne so wa przy głów nej ar te rii mia sta bę -

dzie ła two do stęp na dla wszyst kich
miesz kań ców Byd gosz czy. Po dru gie
sta no wić bę dzie do sko na ły ekran aku -
stycz ny dla po ło żo ne go da lej od uli cy
osie dla miesz ka nio we go – wy jaś nia
Wit kow ski. Po za wy raź nym roz dzie -
le niem ko mer cyj nej i miesz ka nio wej
stre fy kom plek su, in we stor prze wi du -
je rów nież lo ka le usłu go we na par te -
rach bu dyn ków miesz kal nych.

Dla wy go dy osób spo za osie dla za -
pro jek to wa na zo sta ła spo ra stre fa par -
kin go wa dla kom plek subiz ne so wo-han -
dlo we go. Jed nak miesz kań cy kom plek -
su nie mu szą się oba wiać, że pod ok na -
mi bę dą im jeź dzić sa mo cho dy. Na ca -
łej po wierz chni osie dla ogra ni czo ny zo -
stał ruch sa mo cho do wy. Przy obec nie
po wsta ją cej uli cy Leś nej, wzdłuż któ rej
wzno szo ne są dwa pier wsze bu dyn ki
osie dla, za pla no wa ne zo sta ły co praw -
da miej sca po sto jo we, ale na po zo sta łej
czę ści przy szłe go kom plek su wię kszość
par kin gów zlo ka li zo wa na bę dzie wczę -
ści pod ziem nej. Dzię ki te mu te ren wo -
kół bu dyn ków miesz kal nych ar chi tek -
ci prze zna czy li na cie ka wą aran ża cję
zie le ni. Za pla no wa no na sa dze nia i ele -
men ty re kre a cyj no-wy po czyn ko we
– ścież ki, chod ni ki, per go le, ław ki, pla -
ce za baw i tre ja że ogro do we. 

Jed na kon dy gna cja 
w je den mie siąc
Bu dyn ki, któ re już są w bu do wie, to
bry ły o pro stej, no wo czes nej ar chi tek -
tu rze, z ele wa cją w sto no wa nej ko lo -
ry sty ce i prze szkle nia mi kla tek scho -
do wych i bal ko nów. Bę dą li czyć sześć
kon dy gna cji. W każ dym za pro jek to -
wa no 72 miesz ka nia o po wierz chni od

27 do 79 m kw. z bal ko na mi nie mniej -
szy mi niż 4,5 m kw. Miesz ka nia moż -
na łą czyć, wy bie rać też moż na mię -
dzy ty mi z kuch nią zam knię tą, jak
i z anek sa mi. W czę ści pod ziem nej każ -
de go bu dyn ku prze wi dzia no 78 miejsc
po sto jo wych oraz ko mór ki lo ka tor -
skie. W bu dyn kach za pro jek to wa no
rów nież win dy od czę ści pod ziem nej
do osta t nie go pię tra, w miesz ka niach
zaś za sto so wa no in dy wi du al ny sy stem
pro duk cji ciep łej wo dy i cen tral ne go
ogrze wa nia. Za kła da na jest bu do wa
jed nej kon dy gna cji w czte ry ty god nie.
Prze wi dy wa ny ter min za koń cze nia
bu do wy to IV kwar tał 2015 r.

Po że gna nie Leś ne go
z Ma krum
Obec ny plac bu do wy przez la ta sta no -
wił zam knię ty te ren fa bry ki, któ ra stop -
nio wo wy ga sza swo ją dzia łal ność na
Osie dlu Leś nym. – Bu do wa pier wsze -
go eta pu miesz ka nio we go zlo ka li zo wa -
na jest po prze ciw nej stro nie dział ki.
Za nim po ja wią się ko lej ne bu dyn ki i za -
czną się wpro wa dzać miesz kań cy, po
fa bry ce po zo sta nie tyl ko wspom nie nie.
Nikt więc nie mu si się oba wiać, że bę -
dzie mieć za ok nem za kład pro duk cyj -
ny. Przy go to wu jąc in we sty cję, do ko na -
no szcze gó ło wej dia gno sty ki te re nu,
wy ko nu jąc ba da nia w miej scach po ten -
cjal nych za nie czysz czeń. Oka za ło się,
że te ren jest cał ko wi cie bez piecz ny,
a pia sek z wy ko pów przy po mi na pia -
sek pla żo wy – za pew nia Wit kow ski. 

Kie dy do kład nie znik nie fa bry ka?
We wrześ niu otwar ty zo stał już no wy
za kład spa wal ni czy Ma krum w Pa ter -
ku, część pro duk cji zo sta ła też prze -

nie sio na do stocz ni, na wy brze że.
– Spe cjal nie ku pi liś my też dział kę na
te re nie Za che mu. Do koń ca 2019 ro ku
pla nu je my prze nieść pro duk cję właś -
nie tam. To bę dzie dzia ła nie suk ce syw -
ne, bo nie chce my prze ry wać pro duk -
cji, któ ra jest do cho do wa. Rocz nie
prze ra bia my 70 mln zł. Praw do po dob -
nie do koń ca te go ro ku wy ko na my pro -
jekt i uzy ska my poz wo le nie na bu do -
wę – zdra dza in we stor.

Do bry pro jekt 
to dy na micz ny pro jekt
Ile cza su zaj mie re a li za cja ca łe go pro -
jek tu? Kon cep cji nie bę dzie my trak to -
wać ja ko cze goś sta łe go, co zo sta nie
przy ję te w naj bliż szych ty god niach
i bę dzie twar dym pro jek tem z har mo -
no gra mem, któ re go bę dzie my się
sztyw no trzy mać. Ma my du że do -
świad cze nie in we sty cyj ne, któ re na u -
czy ło nas, by sta le mo ni to ro wać za po -
trze bo wa nie ryn ku za rów no zwią za -
ne go z bu dow nic twem miesz kań, jak
i roz wo jem prze strze ni biz ne so wych
i han dlo wych, i umie jęt nie na te po -
trze by re a go wać. 

Tak du że przed sięw zię cie to nie jest
in we sty cja do zre a li zo wa nia w cią gu
ro ku czy dwóch. Pier wot ny ry nek
miesz ka nio wy w Byd gosz czy to rocz -
nie oko ło ty sią ca sprze da nych miesz -
kań. Gdy by po dzie lić tę su mę na po -
szcze gól ne in we sty cje, ła two prze wi -
dzieć, jak du ży ka wa łek tor tu moż na
z tej pu li wy dzie lić dla sie bie i ja ka jest
po ten cjal na chłon ność te go osie dla.
We dług na szych sza cun ków re a li za -
cję pro jek tu mu si my roz ło żyć w cza -
sie na 6 do 8 lat.

Kon cep cje osie dla prze wi du ją du -
żą po wierz chnię biu ro wo-usłu go wo-
han dlo wą. Byd goszcz nie ma jed noz -
nacz ne go ro zez na nia w te go ty pu po -
trze bach. Wczes ną wios ną ru szy my
z re a li za cją prze wi dzia nej na dwa la -
ta in we sty cji biu ro wo-han dlo wo-usłu -
go wej przy pla cu Koś cie lec kich. Prze -
wi dzie liś my prze strzeń o po wierz chni
8 tys. m kw. Ma my na dzie ję, że już szu -
ka nie na jem ców na lo ka le w tej in we -
sty cji poz wo li nam traf nie oce nić ry -
nek i re al nie pro gno zo wać, jak po win -
niś my roz wi jać in we sty cję na Osie dlu
Leś nym.

Chcą zmie niać 
osie dle dla lu dzi
Jed nak in we stor nie bę dzie po dej mo -
wać de cy zji tyl ko w opar ciu o ra por -
ty ba dań ryn ku. – Ma my świa do mość,
że tak du ża in we sty cja bę dzie mia ła
ogrom ne zna cze nie dla fun kcjo no wa -
nia ca łe go osie dla. Nie za mie rza my
się od gra dzać. Chce my, by bu do wa -
ny przez nas kom pleks stał się in te -
gral ną czę ścią osie dla, któ re za cznie
roz kwi tać. Dla te go przy go to wu jąc
pro jekt, sta ra my się też pa trzeć kre a -
tyw nie po za gra ni ce na szej dział ki. Na
ro gu Dwer nic kie go i Suł kow skie go
znaj du je się dość za nied ba ny park.
Chce my go zre wi ta li zo wać. Po dob -
nych dzia łań w naj bliż szych la tach
pla nu je my du żo wię cej – mó wi Wit -
kow ski. Z te go wzglę du in we stor jest
go to wy na dys ku sję za rów no z mia -
stem – o wi zji roz wo ju osie dla, jak i z sa -
my mi miesz kań ca mi, by do kład nie
po znać ich po trze by i w ta ki spo sób
roz bu do wy wać kom pleks, by jak naj -
le piej uzu peł niał już ist nie ją cą in fra -
struk tu rę osie dla. – Nikt nie wie le piej
niż miesz kań cy, jak moż na by sku tecz -
nie pod nieść kom fort ży cia na Osie -
dlu Leś nym. Czy naj wię kszą po trze -
bą są ko lej ne skle py, a mo że dom kul -
tu ry lub do bra re stau racja, a mo że ga -
bi ne ty me dycz ne? O tym wszyst kim
chce my z ni mi po roz ma wiać. Je steś -
my otwar ci na su ge stie. Chęt nie do -
wie my się nie tyl ko, co my śli Ra tusz
i miej scy ur ba ni sta mi, ale też ra da
osie dla i sa mi miesz kań cy. Nie wy klu -
cza my or ga ni za cji spe cjal nych spot -
kań z ni mi. My śli my też nad stwo rze -
niem stro ny in ter ne to wej po świę co -
nej in we sty cji – po wsta ło by tam fo -
rum, na któ rym każ dy móg łby przed -
sta wić swo je uwa gi.�

Bu du ją 
mul ti fun kcyj nie
Na Osie dlu Leś nym po wsta nie dzie się cio hek ta ro wy kom pleks 
miesz ka nio wy i bu dyn ki o funk cjach biu ro wo-usłu go wych i han dlo wych.
W naj bliż szych la tach za miesz ka tu ok. 5 tys. osób, a osie dle zy ska 
no wo czes ną in fra struk tu rę – skle py, biu ra i ka wiar nie. 
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MAR TA LESZ CZYŃ SKA

C
o przy cią ga in we sto rów na Czyż -
ków ko? – na pew no re la tyw nie
niż sze kosz ty za ku pu grun tów
niż w in nych dziel ni cach i du ży
po ten cjał roz wo ju te go osie dla.

Nie bez zna cze nia jest biz ne so we oto cze nie
Czyż ków ka w po sta ci za kła dów pra cy ta kich
jak Pe sa czy Atos. Roz wój i wzrost za trud nie -
nia wpły wa na „ssa nie” na ryn ku miesz ka -
nio wym. Pra cow ni cy tych firm szu ka ją
miesz kań w oko li cy miej sca za trud nie nia,
zaś drob ni in we sto rzy ku pu ją w tych re jo -
nach miesz ka nia pod wy na jem – za u wa ża
Mar cin Mo nar cha, spe cja li sta pier wot ne go
ryn ku nie ru cho mo ści fir my Mer tis. Je go
zda niem Czyż ków ko prze ży wa po dob ny
okres, ja ki prze cho dzi ło Gó rzy sko wo w la -
tach 90., tj. prze kształ ca nia osie dla do -
mków w dziel ni cę wie lo ro dzin ną. – Atrak -
cyj ność Czyż ków ka wzro sła w osta t nich la -
tach, szcze gól nie po roz bu do wie dróg w tej
czę ści mia sta, co wy raź nie po pra wi ło jej sko -
mu ni ko wa nie z cen trum. Do bry do jazd jest
na pew no du żą za le tą. Ni ska za bu do wa jed -
no ro dzin na, spo kój i bez pie czeń stwo rów -
nież są waż ne. No we uli czki osie dlo we, atrak -
cyj ne te re ny w do brej ce nie – to wszyst ko
sty mu lu je roz wój bu dow nic twa de we lo per -
skie go. Klien ci szu ka ją cy miesz kań nie dro -
gich, wśród zie le ni, z otwar tym wi do kiem
z okien, znaj dą na tym osie dlu ofer ty god ne
uwa gi – do da je Mo nar cha. Je go sło wa po twier -
dza ją in we sto rzy 

W po szu ki wa niu 
zie lo nej en kla wy
Lo ka li za cje na Czyż ków ku, zwłasz cza w po -
bli żu Brdy, od lat wy ko rzy stu je Spół dziel nia
Miesz ka nio wa SIM. In we stor zre a li zo wał tu
ko lej ne osie dla do mków jed no ro dzin nych
i ka me ral nych blo ków przy ul. Łob że nic kiej
i Ka ro lew skiej. Te raz spół dziel nia roz po czy -
na ko lej ną bu do wę no we go – Tę czo we go Osie -
dla przy ul. Fil tro wej (zdjęcie 1). – Ta lo ka li -
za cja łą czy w so bie sa me za le ty. Wciąż je steś -
my nie da le ko cen trum, ale za ok nem roz cią -
ga się wi dok na spo koj ny nad rzecz ny kra jo -
braz. Du żo tu zie le ni, miejsc spa ce ro wych,
ci szy i spo ko ju, co jest ide al ne dla ro dzin z ma -
ły mi dzieć mi i spo do ba się każ de mu, kto po
cięż kim dniu pra cy szu ka od po czyn ku od

gwa ru cen trum – mó wi pre zes spół dziel ni SIM,
An drzej Chrap kow ski.

– Ja ko pier wsi od kry liś my uro ki Czyż ków -
ka. To miej sce, w któ rym sam chciał bym miesz -
kać. Nie lu bię miej skie go zgieł ku. Je stem zda -
nia, że lu dzie po win ni móc wró cić do do mu
i cie szyć się spo ko jem. Dla te go naj pierw bu -
do wa liś my na Oso wej Gó rze. Tam po do ba ło
nam się oto cze nie – z jed nej stro ny bli skość la -
su, z ła twym do ja zdem ro we rem nad Za lew,
z dru giej oko li ce z ma low ni czy mi wiej ski mi
wi do ka mi i oko li ce nad sta rą czę ścią Ka na łu
Byd go skie go. Oso wa Gó ra jest jed nak po ło żo -
na da le ko od cen trum, nie każ de mu to od po -
wia da. Za czę liś my więc szu kać miej sca, któ re
bę dzie po ło żo ne atrak cyj nie nie tyl ko pod
wzglę dem kra jo bra zo wym, ale bę dzie do brze
sko mu ni ko wa ne z po zo sta ły mi osie dla mi Byd -
gosz czy. Czyż ków ko oka za ło się do sko na le speł -
niać to kry te rium. Dla te go wciąż wra ca my tu
z ko lej ny mi in we sty cja mi – pod kre śla Chrap -
kow ski. Nie on je den do ce nia uro ki osie dla.
– Ży cie w spo koj nej dziel ni cy ma wie le za let.
Prze de wszyst kim da je wie le moż li wo ści spę -
dza nia cza su ak tyw nie. Je że li nie za le ży nam
na miesz ka niu w ści słym cen trum, za to lu bi -
my bli skość przy ro dy, Czyż ków ko to rze czy -
wi ście naj lep szy wy bór. Oso by, któ re de cy du -
ją się na za kup na szych miesz kań, lo ka li za cję
po da ją ja ko jed no z naj waż niej szych kry te riów
– mó wi To masz Zię tek z fir my Red Co., któ ra
przy ul. Wy rzy skiej wzno si właś nie osta t ni bu -
dy nek osie dla Dę bo wa Osto ja (zdjęcie 2).

Z każ dym ro kiem 
wię cej no wych adre sów 
Tę czo we Osie dle SIM-u do ce lo wo bę dzie kom -
plek sem 10 bu dyn ków, któ rych ko lo ry sty ka na -
wią zy wać ma do barw tę czy. Re a li za cja in we sty -

cji roz po czę ła się bu dyn kiem wie lo ro dzin nym
F-3. Trzy klat ko wy blok wnie sie do tę czy bar wę
nie bie ską. Znaj dzie się w nim 60 miesz kań roz -
miesz czo nych na czte rech pię trach. W ofer cie
znaj du ją się już dwu po ko jo we miesz ka nia od
31 m kw. Cie ka wym roz wią za niem są rów nież
miesz ka nia dwu po zio mo we – już od 38 m kw. In -
we stor za kła da też wy po sa że nie bu dyn ku w in -
dy wi du al ne ga ra że w czę ści pod ziem nej i win -
dy. Bu do wa pier wsze go obiek tu za koń czy się
w pier wszej po ło wie 2016 ro ku. – Bu du je my ko -
lej ne tak du że osie dle, bo chęt nych na miesz ka -
nia nie bra ku je. Dzię ki bu do wie węz ła za chod -
nie go i zwię ksze nia zna cze nia uli cy Nad To rem
Czyż ków ko roz wi ja się. Wciąż po ja wia ją się tu
no we skle py i usłu gi. Z na szych osie dli bli sko do
środ ków ko mu ni ka cji miej skiej. Wszyst ko to
spra wia, że Czyż ków ko przy cią ga wciąż no wych
lu dzi za in te re so wa nych ży ciem tu taj – mó wi
Chrap kow ski, któ ry nie mar twi się o po pyt na
miesz ka nia.

Suk ce su pew ni są i in ni in we sto rzy. Bu do wa
Dę bo wej Ostoi przy ul. Wy rzy skiej za koń czy się
w III kwar ta le 2016 ro ku. Osie dle po wsta je eta -
pa mi. Go to we są już dwa bu dyn ki A i B. W osta -
t nim bu dyn ku mie ścić się bę dzie 115 miesz kań.
Na ca łym osie dlu łącz nie po wstać ma 225 lo ka li.
Wy bie rać moż na spoś ród miesz kań o po wierz -
chni od ok. 32 do 115 m kw. Wie le z nich wy po sa -
żo nych jest w prze stron ne bal ko ny, zaś apar ta -
men ty na osta t nich kon dy gna cjach ma ją du że
ta ra sy. Każ dy z bu dyn ków po sia da win dy i pod -
ziem ny ga raż. In we stor prze wi du je też ogól no -
do stęp ne miej sca po sto jo we przed bu dyn ka mi
na te re nie osie dla. Z go to wych lo ka li obec nie
w sprze da ży po zo sta ły jesz cze tyl ko trzy miesz -
ka nia w bu dyn ku B w ce nie od 3,7 tys. zł za m kw.
W re a li zo wa nym bu dyn ku C ce ny miesz kań roz -
po czy na ją się już od 4 tys. zł za m kw. Wię kszość

miesz kań kwa li fi ku je się do pro gra mu „Miesz -
ka nie dla mło dych”. 

Do sprze da ży tra fi ły już miesz ka nia osie -
dla sta wia ne go przez fir mę PBR z Wy rzy ska
przy ul. Fil tro wej, któ ra re a li zu je kom pleks
dwóch trzy pię tro wych bu dyn ków wie lo ro -
dzin nych „Zie lo ne Czyż ków ko” (zdjęcie 3).
Go to wa jest bry ła pier wsze go blo ku z 44
miesz ka nia mi. Bu dyn ki po sia dać bę dą win -
dy oraz ga ra że pod ziem ne, a na te re nie mi -
nio sie dla za pro jek to wa no te re ny zie lo ne,
plac za baw oraz miej sca po sto jo we. Na tym
jed nak in we sty cji na Czyż ków ku nie ko niec. 

Jed ni bu du ją, 
a na stęp ni już pla nu ją 
Po za in we sty cja mi, na któ rych już pra cu ją
dźwi gi, w pla nach są ko lej ne. Na część wy da -
ne są już poz wo le nia na bu do wę, in ne wid -
nie ją tyl ko na pro jek tach – jed no jest pew ne,
Czyż ków ko jesz cze dłu go bę dzie pla cem bu -
do wy de we lo pe rów. – W pla nach na ten rok
ma my kil ka cie ka wych in we sty cji, m.in blok,
któ ry bę dzie bu do wa ny przy ul. El blą skiej
– tuż nad Ka na łem Byd go skim, z miesz ka nia -
mi od 30 do 70 m kw z pięk nym wi do kiem na
drze wa i wo dę – zdra dza Mo nar cha. In ną bar -
dzo atrak cyj ną in we sty cją bę dzie ka me ral -
ne, 16-miesz ka nio we mi kro o sie dle z dwie ma
wil la mi wie lo ro dzin ny mi w oko li cach ul. Or -
li cza. Za le tą in we sty cji bę dą nie zwy kle uda -
ne ukła dy miesz kań, m.in. 3 po ko je na 48 me -
trach lub 5 po koi na 70 me trach. Naj wię kszą
in we sty cją, ja ką ma my w pla nach na ten rok,
jest osie dle re a li zo wa ne w oko li cach ul. Nad
To rem. Skła dać się ono bę dzie z trzech bu -
dyn ków wie lo ro dzin nych z bar dzo cie ka wy -
mi i po pu lar ny mi ukła da mi miesz kań od 30
do 60 me trów – za po wia da Mo nar cha.�

Osie dle z przy szło ścią
Czyż ków ko sta ło się atrak cyj nym miej scem dla de we lo pe rów. Nie wy so kie ce ny grun tów, bli skość na tu ry 
i do bra ko mu ni ka cja z cen trum Byd gosz czy – to naj wię ksze atu ty tej czę ści mia sta 
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Fir ma Red Co. przy ul. Wy rzy skiej wzno si właś nie
osta t ni bu dy nek osie dla Dę bo wa Osto ja
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Pierw szy rok pro gra mu 
„Miesz ka nie dla mło dych”
Do pła ty do za ku pu nie ru cho mo ści fun kcjo nu ją
od 1 stycz nia 2014 ro ku. Po cząt ki by ły trud ne. Zło -
ży ły się na to: skom pli ko wa ne za sa dy pro gra mu,
ich nie jas na in ter pre ta cja przez Bank Gos po dar -
stwa Kra jo we go, dłu gie ocze ki wa nie na re je stra -
cję w sy ste mie BGK, ko niecz ność skom ple to wa -
nia wie lu do dat ko wych do ku men tów oraz
w pierw szych mie sią cach moż li wość ubie ga nia
się o kre dyt tyl ko w dwóch ban kach (pier wsze do
pro gra mu przy stą pi ły PKO BP SA oraz Bank Pe -
KaO SA). Kom pli ka cje zwią za ne z pro wa dze niem
pro gra mu prze ło ży ły się na zni ko mą ilość zło żo -
nych wnio sków. W stycz niu za ak cep to wa no 940
wnio sków w ca łym kra ju, co sta no wi ło za led wie
5,7 proc. wszyst kich wnio sków za re je stro wa nych
w 2014 ro ku. Osta tecznie w ca łym ro ku pod pi sa -
no 14 663 umów kre dy to wych na 16 477 zło żo nych
wnio sków. War tość do fi nan so wa nia to 335,4 mln
zł, łącz na kwo ta udzie lo nych kre dy tów w tym
pro gra mie się gnę ła 2,7 mld, a war tość na by wa -
nych nie ru cho mo ści 3,4 mld zł.

Ile pie nię dzy jest do wzię cia?
Nad cho dzą cy rok za po wia da się o wie le bar dziej
op ty mi stycz nie dla pro gra mu. Prze de wszyst -
kim już gru dzień 2014 był re kor do wym mie sią -
cem pod wzglę dem licz by skła da nych wnio sków
– do te go stop nia, że nie któ re ban ki wstrzy ma ły
ich przyj mo wa nie ze wzglę du na brak mo cy prze -
ro bo wych. Nie za po mi naj my tak że o za po wia -
da nej no we li za cji usta wy. Ma ona wpraw dzie do -
syć znacz ny po ślizg na ścież ce le gis la cji, jed nak
jej wpro wa dze nie znacz nie uła twi ko rzy sta nie
ze wspar cia. W chwi li obec nej już za re zer wo wa -
no po nad 100 mln zł z prze wi dzia nej na ten rok
kwo ty. W każ dym ro ku dzia ła nia pro gra mu jest
prze zna czo na pu la pie nię dzy na do pła ty do
miesz kań w tym pro gra mie. I tak w 2014 by ło to
600 mln zł, w 2015 jest to 715 mln zł i co ro ku kwo -

ta ta bę dzie zwię ksza na, aby osią gnąć pu łap 762
mln zł w osta t nim (2018) ro ku dzia ła nia pro gra -
mu. Nie wy ko rzy sta ne pie nią dze nie prze cho -
dzą na ko lej ne la ta. Z wy mie nio nej wy żej su my
335 mln zł do płat w ubieg łym ro ku tyl ko 207 mln
po cho dzi ło z pu li prze zna czo nej na 2014 rok (co
da je 34,5 proc. wy ko rzy sta nej kwo ty), 136 mln
prze zna czo nych na rok 2015 i 22 mln środ ków
do ty czą cych 2016 ro ku. W tym ro ku za in te re so -
wa nie pro gra mem „Miesz ka nie dla mło dych”
ma szan sę się zwię kszyć z uwa gi na obo wią zu -
ją cy od stycz nia dwa ra zy wię kszy niż w ro ku
ubieg łym obo wiąz ko wy wkład włas ny.

Dla ko go MdM?
O do fi nan so wa nie ubie gać się o nie mo że każ dy,
kto chce na być nie ru cho mość z ryn ku pier wot -
ne go i nie ukoń czył 35. ro ku ży cia (w przy pad ku
mał żeń stwa bra ny jest wiek młod sze go z mał -
żon ków). Oso ba skła da ją ca wnio sek nie jest i nie
by ła wcześ niej wła ści cie lem lo ka lu miesz kal ne -
go bądź do mu jed no ro dzin ne go,  Po nad to po -
wierz chnia na by wa ne go miesz ka nia nie mo że
prze kra czać 75 m kw., a do mu jed no ro dzin ne -
go 100 m kw. W przy pad ku, gdy w dniu, w któ -
rym sta ra my się o do fi nan so wa nie, wy cho wu -
je my mi ni mum tro je dzie ci, po wierz chnia na -
by wa ne go miesz ka nia mo że wy no sić mak sy mal -
nie 85 m kw., a do mu 110 m kw. Pie nią dze na za -
kup nie ru cho mo ści mu szą po cho dzić z kre dy -
tu miesz ka nio we go z ban ku, któ ry ma pod pi sa -
ną umo wę z BGK na udzie la nie kre dy tów w pro -
gra mie MdM. Oso ba ubie ga ją ca się o do fi nan so -
wa nie nie ko rzy sta ła wcześ niej ze wspar cia fi -
nan so we go Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we go
(np. po przez po rę cza nie kre dy tu w pro gra mie
„Ro dzi na na swo im”).

Wy bie ra my nie ru cho mość
Ce na na by wa ne go me tra kwa dra to we go nie ru -
cho mo ści nie mo że prze kra czać 110 proc. wy so -

ko ści śred nie go wskaź ni ka prze li cze nio we go
kosz tu od two rze nia 1 m kw. po wierz chni użyt -
ko wej. War to ści śred nich wskaź ni ków prze li cze -
nio wych ogła sza ne są co kwar tał przez wo je wo -
dę. I tak dla Byd gosz czy i To ru nia mak sy mal na
ce na na by cia me tra kwa dra to we go nie ru cho mo -
ści w I kwar ta le 2015 ro ku wy no si 4 417,60 zł. Dla
gmin są sia du ją cych z Byd gosz czą i To ru niem 4
020,50 zł, a dla po zo sta łych gmin w wo je wódz -
twie ku jaw sko-po mor skim – 3 623,40 zł. Nie ru -
cho mo ści, któ re miesz czą się w po da nych wy -
żej prze dzia łach ce no wych, po sia da ją w ofer cie
na stę pu ją cy de we lo pe rzy: Apro, AWZ, Dom Hol -
ding, Fol wark De we lo per, KWK Con struc tion,
Nor dic De ve lop ment, Op tal De ve lo per, PRES,
RED CO, Rodź ko De ve lop ment, Spół dziel nia
Miesz ka nio wa SIM.

Czas na kre dyt hi po tecz ny
Aby otrzy mać do pła tę do za ku pu nie ru cho mo -
ści, mu si my sko rzy stać z kre dy tu miesz ka nio -
we go w ban ku, któ ry po sia da w ofer cie kre dyt
w pro gra mie „Miesz ka nie dla mło dych”. Kre dyt
ta ki na le ży za cią gnąć na co naj mniej 50 proc.
war to ści na by wa nej nie ru cho mo ści w zło tów -
kach oraz mi ni mum na okres 15 lat. Istot ne jest
wzię cie pod uwa gę kwo ty do pła ty ja ko na sze go
wkła du włas ne go przy ob li cza niu kwo ty kre dy -
tu, aby nie oka za ło się, że do pła ta do miesz ka nia
spo wo du je, że po ży cza my z ban ku mniej niż 50
proc. war to ści na by wa ne go miesz ka nia. Po nie -
waż ak tu al nie kre dyt hi po tecz ny moż na otrzy -
mać je dy nie w wa lu cie, w któ rej otrzy mu je się
do chód – z pro gra mu MdM nie mo gą sko rzy stać
oso by osią ga ją ce do chód za gra ni cą. Je śli kre dy -
to bior ca nie po sia da zdol no ści kre dy to wej, ist -
nie je moż li wość do łą cze nia do kre dy tu spo krew -
nio ne go współ kre dy to bior cy (wstęp ni i zstęp -
ni). Nato miast o kre dyt z do pła ta mi z BGK nie
mo gą wnio sko wać ra zem oso by bę dą ce w wol -
nym związ ku.

Ile mak sy mal nie do sta nie my?
Do pła ta po cho dzą ca z pro gra mu „Miesz ka nie
dla mło dych” jest prze le wa na na ra chu nek de -
we lo pe ra. Po mniej sza ce nę za ku pu miesz ka nia
o wiel kość do pła ty i jest trak to wa na w ban ku ja -
ko wy ma ga ny wkład włas ny. Jej wy so kość za le -
ży od na szej obec nej sy tu a cji ro dzin nej. Dla sin -
gli oraz mał żeństw bez dzie ci jest to 10 proc., a dla
ro dzin wy cho wu ją cych przy naj mniej jed no dziec -
ko 15 proc. z kwo ty sta no wią cej ilo czyn po wierz -
chni użyt ko wej wy ra żo nej w me trach kwa dra to -
wych na by wa ne go miesz ka nia (ale nie wię cej niż
50 m kw.) i ogła sza ne go przez wo je wo dów wy so -
ko ści śred nie go wskaź ni ka prze li cze nio we go kosz -
tu od two rze nia 1 m kw. po wierz chni miesz kal nej
po mno żo nej przez współ czyn nik 1,1. Mak sy mal -
na kwo ta do pła ty wy no si w wo je wódz twie ku -
jaw sko-po mor skim dla sin gli i mał żeństw bez
dzie ci: w Byd gosz czy i To ru niu 22 088 zł; w gmi -
nach są sia du ją cych 20 102,50 zł; w po zo sta łych
gmi nach 18 117 zł. Dla ro dzin wy cho wu ją cych przy -
naj mniej jed no dziec ko: w Byd gosz czy i To ru niu
33 132 zł; w gmi nach są sia du ją cych 30 153,75 zł;
w po zo sta łych gmi nach 27 175,50 zł. W przy pad -
ku gdy w prze cią gu pię ciu lat od dnia prze nie sie -
nia włas no ści na by wa ne go lo ka lu oso bom ko rzy -
sta ją cym z pro gra mu MdM uro dzi się lub zo sta -
nie przy spo so bio ne trze cie bądź ko lej ne dziec -
ko, otrzy ma ją one ko lej ne 5 proc. kwo ty do pła ty. 

Zwrot do pła ty na za kup 
nie ru cho mo ści
Po nie waż na by wa na nie ru cho mość ma za spo -
ko ić po trze by miesz ka nio we, nie moż na jej wy -
naj mo wać, uży czyć, sprze dać czy zmie nić spo -
sób prze zna cze nia. Okres ka ren cji wy no si 5 lat
od dnia prze nie sie nia włas no ści nie ru cho mo -
ści. W tym okre sie nie moż na rów nież na być in -
nej nie ru cho mo ści. Wy jąt kiem jest na by cie nie -
ru cho mo ści w dro dze spad ku.�

NOT. MAR TA LESZ CZYŃ SKA

NO WY ROK Z MDM
Kup no pier wsze go miesz ka nia to spo re wy zwa nie.  10-pro cen to wy wkład włas ny oraz kosz ty oko ło tran sak cyj ne 
to wy da tek kil ku dzie się ciu ty się cy zło tych. War to więc przy jrzeć się pro gra mo wi „Miesz ka nie dla mło dych”. 
Kto mo że ubie gać się o do ta cję i od cze go za le ży jej wy so kość – pod po wia da do rad ca fi nan so wy Ma riusz Ko wal ski 

Dom jed no ro dzin ny wol no sto ją cy
Osie dle Zam czy sko w Bydgoszczy
Stan su ro wy, otwar ty
Po wierz chnia użyt ko wa do mu: 163,45 m2

Dział ka: 1215 m2

Ce na z dział ką:
465 tys. zł

MO MO BI BI -IN -IN WEST Sp. zWEST Sp. z o.o. .o. Byd goszcz, ul. Ja giel loń ska 95/3 
tel. 604 364 574, 52 375 08 28, www.mo bi -in west.pl

33032448

R E K L A M A
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Promocja na MEBLE sypialniane -10%
Meble Stolwit
Promocja dotyczy wszystkich mebli do sypialni Promocja dotyczy wybranych mebli do sypialni

Meble Forte

Jesteśmy
partnerem
Santander
Consumer
Banku! 

Salon Synak Meble Sp. z .o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt konsumencki na zakup towarów i usług
w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu

konsumenckiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

33032462

33028857


