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To był strzał w dziesiątkę. Małżeństwo kupiło trzy działki o wartości 60 tys. zł. Dwa lata później
sprzedali je za 1 mln zł. Inwestycje w grunty mogą dać sporo zarobić. Ale przykładów
spektakularnych porażek też nie brakuje.
Inwestorzy ruszyli na zakupy, a zapowiedzi banków, które straszą pobieraniem opłat za trzymanie
gotówki na kontach, jeszcze bardziej te zakupy nakręcają. Dużym powodzeniem cieszą się nie
tylko nieruchomości, ale też grunty. Ceny działek od kilku lat mocno idą w górę. Inwestorzy mają
nadzieję, że dalej będą rosły, a ich inwestycja zwróci się z nawiązką.
Nie są to czcze życzenia. O przykłady udanych ziemskich inwestycji wcale nietrudno. – To była
transakcja bingo – wspomina jedną z udanych transakcji swoich klientów Joanna Katarzyna
Lebiedź, właścicielka Lebiedź Nieruchomości, ekspertka PFRN. Do biura Lebiedź Nieruchomości

przyszło młode małżeństwo. Dysponowali kwotą 60 tys. zł, którą chcieli zainwestować, jak mówili
„w grunt rokujący zwyżką cen”.
– Było to około 15 lat temu i wówczas na terenie gminy Babice Stare można było kupić działki rolne
o powierzchni 1,5 tys. m kw. w cenie ok. 20 tys. zł za sztukę. Para kupiła więc trzy sąsiadujące
działki, wydając na nie 60 tys. zł – wspomina Joanna Katarzyna Lebiedź.
Po upływie 2 lat gmina, na terenie której znajdowały się działki, dokonała ich przekształcenia na
budowlane. – Ceny gruntów wzrosły w szalonym tempie. Po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przekształcającego działki na budowlane para ta postanowiła
je sprzedać. Pierwsza działka została sprzedana za 200 tys. zł, druga za 350 tys. zł, trzecia za 450
tys. zł. Tym sposobem z 60 tys. zł powstało w ciągu zaledwie 2 lat 940 tys. zł To jedna z lepszych
inwestycji moich klientów, jaką pamiętam – wspomina właścicielka Lebiedź Nieruchomości.
Od Kowalskiego do dobrze prosperującego dewelopera
Magdalena Durlik-Olszewska, prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie usług
prawnych na rynku nieruchomości, niezależny doradca i właścicielka Lexinvestu, wspomina z kolei
historię klienta, który kupił grunty rolne w miejscu, gdzie 10 lat później postanowiono wybudować
drogę.
– Klient został wywłaszczony i otrzymał odszkodowanie. Wysokość odszkodowania była znacznie
wyższa niż cena gruntów, które kupił 10 lat temu. Dzięki temu klient miał środki finansowe, żeby
zacząć samodzielnie budować domy w celach komercyjnych i teraz jest dobrze prosperującym
deweloperem – wspomina.
Z kolei Wojciech Kuc, pośrednik, właściciel firmy Investor, ekspert PFRN, przypomina sobie
sytuację sprzed 20 lat. – Sprzedałem klientowi kawałek gruntu rolnego za kwotę 30 tys. zł. Klient
wystąpił o warunki zabudowy z możliwością podzielenia terenu na działki po 1000 m kw. Po 10
latach sprzedał je za 350 tys. zł – wspomina.
Cierpliwość popłaca
Inwestycja w działki może być bardzo opłacalna. Wiele zależy nie tylko od wyboru odpowiedniej
działki, ale też dużej dozy szczęścia. Do tego dochodzi jeszcze cierpliwość. Niektóre działki
zdrożeją dopiero po upływie kilku lub kilkudziesięciu lat.
– Inwestycja w grunty to inwestycja długoterminowa. Na jej powodzenie wpływa wiele czynników.
Najważniejszymi wyzwaniami, z którymi trzeba się liczyć, są zmiany przepisów, koniunktura na
rynku i opieszałość administracji publicznej – mówi Kuba Karliński, prezes Grupy Magmillon, firmy
deweloperskiej zajmującej się m.in. zakupem ziemi rolnej i przekształceniami.
Dobrze, czyli tanio, zakupiony teren nie powinien stracić na wartości, ale czasem trzeba dłużej
poczekać na warunki zabudowy albo uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – dodaje.
Brak cierpliwości zgubił jednego z klientów biura Lebiedź Nieruchomości. – Mój stały klient mniej
więcej raz do roku inwestował w nieruchomości, a jedną z już posiadanych sprzedawał. Zazwyczaj
sprzedawał tę, której wartość wzrosła najbardziej. I przez 10 lat udawało mu się zawsze osiągać
niezłe wyniki finansowe z tych operacji. Do czasu – opowiada Joanna Katarzyna Lebiedź.
Klient kupił działkę w okresie górki cenowej, a potem postanowił zainwestować w coś naprawdę
dużego i na szybko potrzebne były mu środki. – Na dodatek sprzedaż ta zbiegła się w czasie z
małym kryzysem i spadkiem cen nieruchomości. Powszechnie wiadomo, że sprzedaż szybka i
nerwowa to przeważnie niższa cena. Dodajmy do tego spadek cen na rynku i tym sposobem klient
sprzedał działkę taniej o ponad 30 proc., niż ją kupił, nie licząc kosztów okołotransakcyjnych,
podatku i innych. Tu mieliśmy dość spektakularną katastrofę inwestycyjną, ale klient i tak był

szczęśliwy, bo mógł zainwestować w kolejną nieruchomość – opowiada Joanna Katarzyna
Lebiedź.
A miało być tak pięknie…
Zakończyć fiaskiem może się też inwestycja w grunt, na którym zamierzamy wybudować dom.
Karol, mieszkaniec jednej z podkarpackich wsi, kupił działkę pod budowę domu. Gdy ekipa zabrała
się do prac, natrafiła na stanowisko archeologiczne. Od 3 lat czeka na zakończenie prac, by
wreszcie mógł wybudować dom. Wojciech Kuc, pośrednik, właściciel firmy Investor, ekspert PFRN,
wspomina przypadek klienta, który kupił działkę na terenie otuliny Puszczy Kampinoskiej, w
Izabelinie.
– Działka leśna z konkretną powierzchnią zabudowy, która wynosiła 180 m kw. Klient zrozumiał
jednak, że może postawić dom mający w podstawie 180 m kw. i nie wziął pod uwagę dodatkowych
obiektów typu garaż, altana śmietnikowa, utwardzany podjazd. A może po prostu pomyślał, że
jakoś to będzie? Przekroczył normatyw i poza domem nie mógł już nic zbudować. Leśniczy
dopuścił wycinkę określonych drzew i więcej nie można mu było ściąć. Sąsiedzi bacznie
obserwowali kolejne ruchy nowego właściciela, ponieważ byli żywo zainteresowani tym, żeby
granicząca działka zachowała swój leśny charakter – opowiada Wojciech Kuc.
Jak zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, kupując działkę?
Aby zmniejszyć ryzyko starty pieniędzy, kupując działkę, trzeba zachować czujność – pułapek
czyhających na inwestorów jest bardzo dużo.
– Podstawowym działaniem, poza ustaleniem, czy rozmawiamy z właścicielem, czy z kimś, komu
się wydaje, że nim jest, powinno być sprawdzenie, czy działka może być wykorzystana w sposób,
o jakim właściciel zapewnia. To oznacza, że należy się upewnić, czy możemy na niej zrealizować
planowaną inwestycję.
Nieważne, czy kupujemy działkę budowlaną pod budowę domu czy działkę przemysłową w celu
wybudowania na niej hali produkcyjnej czy magazynowej. Ważne, żeby przed zakupem
potwierdzić, jakie jest przeznaczenie działki i czy będzie można z niej korzystać w planowany
sposób – mówi Lebiedź.
Zwraca też uwagę na inne czynniki, jak choćby sprawdzenie, czy działka nie znajduje się w strefie,
w której zabudowa będzie niedopuszczalna lub ograniczona.
– Możemy bowiem trafić na grunt będący stanowiskiem archeologicznym lub w strefie ochronnej
różnego autoramentu: linii wysokiego napięcia, planowanych w przyszłości tras, może się nam też
przytrafić piękna działka z rosnącym na środku bądź obok zabytkiem przyrody, który mocno
ograniczy wykorzystanie działki, w szczególności gdy jest ona niewielka. Podobnie z gruntami z
ukrytą pod spodem infrastrukturą – rurociągami, gazociągami, które również wymagają strefy
ochronnej i wszelkie inwestycje mogą być wznoszone poza zasięgiem linii rozgraniczających tę
istniejącą, a niewidoczną gołym okiem infrastrukturę – zwraca uwagę.
Ważne jest także sprawdzenie, czy działka ma dostęp do drogi publicznej. Jeśli go nie ma, nie
dostaniemy pozwolenia na budowę. To, że dana działka położona jest przy urządzonej, asfaltowej
ulicy z latarniami, chodnikami i nazwą, wcale nie oznacza, że droga ta jest publiczna. Ten problem,
czyli brak uporządkowania dróg dojazdowych do działek budowlanych, dotyka wielu
podwarszawskich gmin. Dlatego też jest to jedna z pierwszych informacji, jakie należy sprawdzić.
– Kolejne niespodzianki mogą się pojawić już po zakupie gruntu, na przykład: że nabyliśmy teren
podmokły bądź zalewowy, że nieopodal mamy uciążliwe sąsiedztwo – kurniki, hodowle zwierząt
lub po prostu uciążliwego sąsiada, albo że w niedalekiej przyszłości tuż obok planowana jest
inwestycja mająca duży wpływ na przyszłą wartość nabywanej nieruchomości – mówi.
Potrzeba czasu

Czynników wpływających na powodzenie danej inwestycji jest wiele, dlatego eksperci namawiają
do korzystania z profesjonalnych usług doradców i do cierpliwości.
– W przypadku inwestycji w grunty można przyjąć, że nie ma nieudanych inwestycji do momentu
ich sprzedaży. Te, których nie uda się sprzedać w planowanym terminie, można traktować jako
inwestycje długoterminowe. W długim okresie – 10 i więcej lat – grunty trzymają cenę i najlepiej ze
wszystkich kategorii aktywów chronią przed inflacją, nawet jeśli zostały zakupione drogo, w górce
cenowej – mówi Kuba Karliński, prezes Grupy Magmillon.

