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W ostatnich latach 
budowlany boom 
spowodował nie-
złe zamieszanie na 
rynku nieruchomo-

ści. Mimo kryzysu gospodarczego, 
stale wzrastającej konkurencji 
oraz zaostrzenia przepisów dot. 
przyznawania kredytów nadal po-
wstaje wiele nowych inwestycji 
mieszkaniowych, w tym również 
w naszym regionie. Decydując się 
na kupno wymarzonego lokum, 
często musimy  korzystać z kredytu 
bądź wyłożyć oszczędności całego 
życia. Jak wybrać najlepszą ofer-
tę dostosowaną do naszych moż-
liwości i jak nie dać się oszukać 
nieuczciwym sprzedawcom, jak 
uniknąć utraty majątku w przy-
padku budowania nieruchomości 
mieszkaniowej za pośrednictwem 
dewelopera?…  Innymi słowy, jak 
przeprowadzić transakcję w bez-
pieczny sposób, minimalizując ry-
zyko, które występuje zawsze przy 
tego typu umowach handlowych.

Biuro Nieruchomości Alicja Ga-
liszkiewicz, Małgorzata Kurpiel 
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 
12 w Przemyślu pomaga przebić 
się przez gąszcz dokumentów, 
ale przede wszystkim  sprawdza 
stan prawny nieruchomości, zaś 
pośrednicząc w zakupie miesz-
kania od dewelopera sprawdza, 
również jego rzetelność oraz do-
radza w sprawach związanych 
z uzyskaniem kredytu. Jako fir-
ma działająca na rynku od kilku 
lat współpracuje tylko z zaufany-
mi deweloperami prowadzącymi 
działalność inwestycyjną w Prze-
myślu i jego okolicach. 

W obecnym stanie prawnym de-
weloper jak każdy inny podmiot 
gospodarczy posiada zdolność 
upadłościową, co oznacza, że na-
sze środki powierzone na budowę 
wymarzonego domu lub mieszka-
nia mogą zostać utracone, jeżeli 
deweloper zbankrutuje. A tak się 
zdarza. Dlatego zanim powierzy-

my pieniądze, należy dokładnie 
sprawdzić wiarygodność dewelo-
pera, dobrze zastanowić się, w jaki 
sposób zabezpiecza nasze fundu-
sze, które inwestujemy w budowę 
własnego domu lub mieszkania. 
Przestrzegamy przed podpisy-
waniem umów bez przeniesienia 
własności nieruchomości, a jedy-
nie zawierających zobowiązanie 
dla klienta  do  powierzania wła-
snych środków podmiotom przy-
chodzącym z nikąd, powstałym 
często dla jednego przedsięwzię-
cia, budującym jedynie za środki 
pochodzące wyłącznie z kredytu 
i wpłat  samych budujących. Za-
nim podejmiecie Państwo decyzję 
o budowie domu lub mieszkania 
za pośrednictwem dewelopera, 
zasięgnijcie języka (również w na-
szym biurze).

Aktualnie współpracujemy 
z czterema deweloperami z nasze-
go regionu, sprawdzonymi przez 
nas i naszych klientów, którzy bu-
dują domy i mieszkania z własnych 
środków, dokonując sprzedaży po 
zakończonej inwestycji. Sprzeda-
ją gotowe produkty, a nie przysło-
wiową „dziurę w ziemi”. To od Was 
Państwo zależy, czy chcecie płacić 
za produkt (bądź część produktu) 
wykonany czy jedynie za produkt 
obiecany.

Przestrzegamy przed wchodze-
niem w transakcje, w których tre-
ści płacicie Państwo za obietnice, 
nawet  gdy obietnice te  są potwier-
dzone pisemnie, nie mniej jednak 
wymagają uprzedniego  wyłoże-
nia gotówki. Tak można inwesto-
wać jedynie poprzez wyjątkowo 
dobrze sprawdzone firmy ale i tak 
z dużą ostrożnością. 

Aktualnie  jako biuro  rekomendu-
jemy  kilku sprawdzonych dewelo-
perów, a w ich ofercie powstające 
osiedle na Lipowicy, wznoszone 
na widowiskowym terenie, bu-
dowane z materiałów wysokiej 
klasy (pustak Termalica z Bruk-
-Betu, dachówka ceramiczna/be-

tonowa, instalacje z atestowanych 
materiałów, profesjonalne syste-
my dociepleń). Ekskluzywne osie-
dle składać się będzie z sześciu 
domów jednorodzinnych o po-
wierzchni od 140 do 170 m2. Oferta 
skierowana jest do osób poszuku-
jących komfortowych warunków 
mieszkaniowych, blisko przyro-
dy, z możliwością wypoczynku ale 
przy jednoczesnym zachowaniu 
miejskich udogodnień.

Oferta zapewnia również  zacho-
wanie poczucia bezpieczeństwa 
dzięki ochronie i monitoringowi. 
Gwarancją solidności firmy jest 
okoliczność, że buduje ona za wła-
sne pieniądze. Klient ma możli-
wość wyboru jednego z trzech 
wariantów wykończenia domu:

1) Basic – stan deweloperski
2) Silver – pakiet średni
3) Gold – pakiet ekskluzywny
Deweloper tej inwestycji działa 

na rynku od 1996 roku, a poza pro-
jektowaniem i realizacją domów 
mieszkalnych na sprzedaż zaj-
muje się również monitoringiem, 
alarmami, systemami kontroli 
dostępu. Bogate doświadczenie 
tego przedsiębiorcy pozwala speł-
niać różnorodne życzenia klienta, 
a duży kapitał własny, który wkła-
da w przedsięwzięcie, gwarantu-
je jego terminowość i skuteczność 
w działaniu. 

Drugi deweloper buduje kame-
ralne osiedle ZIELONE WZGÓ-
RZE przy ul. Monte Cassino. 

To pierwsze takie osiedle 
w Przemyślu, które już jest ogro-
dzone i „zamknięte” na 2,5 ha 
działce. Znajdziecie tutaj Pań-
stwo fontannę, plac zabaw dla 
swoich pociech, teren sportowo-
-rekreacyjny z boiskiem do  tenisa, 
koszykówki i uprawiania joggin-
gu oraz miejscem do grillowania, 
a wszystko to otoczone zielenią.

Z okien mieszkań rozpościera 
się piękny widok na panoramę 
miasta, z doskonałym połącze-
niem do Przemyśla z obwodnicy 

miasta, ale także Radymna, Jaro-
sławia, Rzeszowa i dalej.

Inwestycja obejmuje 3 bloki, 
w których będzie 60 nowoczesnych 
mieszkań o powierzchni od 30 m 
do 165 m. Dodatkowo w garażu 
podziemnym przygotowuje się 40 
miejsc postojowych. Oferta skie-
rowana jest do ludzi prowadzą-
cych bardzo aktywny tryb życia, 
zarówno służbowy jak i sportowy. 

Następny z deweloperów inwe-
stuje na Lipowicy, oferując za-
mknięte osiedle w zabudowie 
szeregowej. Będą to trzykondy-
gnacyjne budynki mieszkalne 
z użytkowym poddaszem oraz ga-
rażem. Jedenaście mieszkań wy-
budowanych zostanie z wysokiej 
jakości materiałów budowlanych, 
a do każdego mieszkania o pow. 
ok. 150 m2 przynależeć będzie 
od 1,5 do 2 arów działki. 

Ostatni deweloper, z którym 
współpracujemy, oferuje także 
nieruchomości w okolicy dziel-
nicy Lipowica, a w szczególności 
wolno stojące domy parterowe 
z poddaszem użytkowym o pow. 
135 m2. W tym przypadku firma 
również stawia na jakość mate-
riałów i standard wykończenia. 
Obok realizowanych projektów 
oferowanych przez dewelopera, 
istnieje również możliwość reali-
zacji zamówienia według życze-
nia klienta.

Wizytówką Biura Nieruchomo-
ści Alicja Galiszkiewicz, Małgo-
rzata Kurpiel jest kompleksowa 
obsługa klienta i doradztwo. Dla 
klientów to oszczędność cza-
su, wygoda, ale również spokój 
o bezpieczeństwo transakcji. Po-
moc w załatwianiu formalności 
prawnych i kredytowych jest jesz-
cze ciągle niedoceniana. Ofer-
ta nieruchomości oraz sposób jej 

finansowania jest starannie  do-
bierana, tak, aby była jak najbar-
dziej korzystna i dopasowana do 
potrzeb klienta. 

Solidna prezentacja i porówny-
wanie rożnych ofert (w tym rów-
nież ofert kredytowych) poparte 
są wiedzą i wieloletnim doświad-
czeniem. Należy przy tym pa-
miętać, że usługa pośrednictwa 
kredytowego jest bezpłatna, zaś 
niejednokrotnie oferta przedsta-
wiona w biurze ma lepsze warunki 
od tych, które klient sam wynego-
cjuje z bankiem.

Pragniemy również poinfor-
mować  naszych klientów, że 
prezydent RP podpisał ustawę 
o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego, nazwaną ustawą dewe-
loperską, która chroni  nabywców 
w sposób szerszy niż to ma miej-
sce w  aktualnym stanie prawnym, 
przed utratą zainwestowanych 
pieniędzy w razie bankructwa fir-
my deweloperskiej. Ustawa wcho-
dzi jednak w życie dopiero po 
upływie 6 miesięcy od jej ogłosze-
nia w Dzienniku Ustaw, dlatego 
wszystkie wyżej opisane zagroże-
nia są aktualne do czasu jej wej-
ścia w życie. Radzimy  jednak, 
zarówno teraz, jak i  po wejściu 
ustawy w życie, przed podpisa-
niem umowy z deweloperem ko-
rzystać z pomocy prawnej, tak aby 
podpis na umowie złożyć dopie-
ro wówczas, gdy Państwa interesy 
i pieniądze zostaną odpowiednio 
treścią tej umowy zabezpieczone.

Kontakt: Przemyśl, ul. Jagielloń-
ska 12, tel. (16) 671-10-44.
www. nieruchomosciprzemysl.pl

Alicja GALISZKIEWICZ
Małgorzta KURPIEL

Szeregówki na ulicy Paderewskiego.

Osiedle Zielone Wzgórze na ulicy Monte Cassino.

Osiedle domów jednorodzinnych Lipowica.

Nowe bezpieczne 
osiedla już w Przemyślu
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