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Murowany
zysk

Adaptacja
starych hal
i magazynów na
mieszkania to nie
tylko nowy trend
architektoniczny
w Polsce. To także,
wzorem zachodnich
metropolii, sposób
na solidną lokatę.
LOFTY.

pem. Są wśród nich nazwiska znanych
artystów, aktorów, dziennikarzy, prezesów dużych spółek (szefowie ﬁrmy nie
mogą ich ujawniać). Nieoﬁcjalnie wiadomo, że lofty kupili sobie m.in. Olivier Janiak z telewizji TVN i muzycy
zespołu Blue Café. A oﬁcjalnie – aktor
Borys Szyc, który został jednocześnie
twarzą łódzkiej inwestycji.
Co takiego mają w sobie lofty, że rozeszły się tak szybko?
– Liczyliśmy na spore zainteresowanie naszą ofertą, ale to, co się stało,
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – przyznaje Piotr Fiuk, dyrektor
marketingu w Opal Property Developments. – Myślę, że tak duże zainteresowanie naszymi apartamentami spowo-

kań drugiego etapu rozchodzi się jak
świeże bułeczki. Kupujący nie zrażają
się, że w ciągu tylko czterech tygodni
cena loftów podskoczyła średnio o 20
procent. Nie zamierzają dać szansy tym
z bazy komputerowej.
KILKA MIESIĘCY wcześniej
wszystko wyglądało zupełnie inaczej.
Gdy szefowie Opal Property Developments poinformowali lokalnie, że inwestują w rewitalizację i adaptację na cele
mieszkaniowe niszczejącej fabryki Karola Scheiblera, nikt nie wierzył w ich
sukces. Łącznie z bankami, które jak
jeden mąż patrzyły na Australĳczyków
wilkiem (dzisiaj każdy z nich chętnie

JESZCZE

podjąłby się ﬁnansowania ich nietypowej inwestycji). Zmiana o 180 stopni
nastąpiła, gdy wieść o łódzkich loftach
rozniosła się po Polsce.
– Rozdzwoniły się telefony z prośbą
o zarezerwowanie „lofcika” – opowiada
Dorota Urawska, menedżer ds. marketingu Opal Property Developments.
– Okazało się, że przeciętny Polak
wie o loftach więcej niż duże instytucje. Chociażby dlatego, że ma wujka
w USA, dla którego mieszkanie w byłej
fabryce okazało się dobrą inwestycją.
W taki to sposób jeszcze na długo
przed pierwszym etapem sprzedaży
loftów „U Scheiblera” powstała lista
500 osób zainteresowanych ich zaku-

Gdzie powstaną lofty
Kraków
W sercu przemysłowej dzielnicy Krakowa, na Zabłociu położonym na południowym brzegu Wisły, ﬁrma Ziarno
planuje budowę ok. 30 loftów w starym młynie Ziarno. Chętni będą mieli
do dyspozycji 13 typów mieszkań, których nazwy pokrywają się z pierwotnym
przeznaczeniem pomieszczeń młyna
– inwestorzy chcą bowiem maksymalnie
zachować podział na części technolo-
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giczne budynku. Tym samym do wyboru
będą przestronne, minimum kilkudziesięciometrowe lokale (od 80 do 250 mkw),
m.in. w hali rur spadowych, wialniach
zbożowych, mieszkaniu pakiera i młynarza, halach odsiewaczy i mlewników, silosach mącznych, zbożowych, pakowni
oraz magazynie mącznym. W niektórych
z nich pozostawione zostaną stare urządzenia (np. tzw. rozsiewacze, idealne do
przerobienia ich na oryginalne szuﬂady

na ubrania), które mają jeszcze bardziej
podkreślić charakter miejsca.
Każdy loft będzie wyceniany indywidualnie. Ceny będą się zaczynać od
10 tys. zł za 1 mkw., górny pułap nie
został jeszcze ustalony. Choć inwestycja
ma ruszyć dopiero w I kwartale 2007 r.
(krakowska ﬁrma czeka na uprawomocnienie się planu zagospodarowania przestrzennego Zabłocia, który zakłada, że
w tej poprzemysłowej dzielnicy mają po-
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rzed biurem handlowym inwestycji „U Scheiblera” w Łodzi do godziny dziesiątej rano
11 lipca było względnie spokojnie. Ale
już przed południem stała pod nim olbrzymia kolejka. Szefowie ﬁrmy Opal
Property Developments policzyli później, że tego dnia przewinęło się przez
ich biuro 120 osób. Wszyscy cierpliwie
czekali, nawet po kilka godzin, na rozmowę z konsultantem. Choć tak naprawdę nie chcieli już nic konsultować.
Zamierzali po prostu wybrać loft i od
razu podpisać umowę na jego zakup.
Dwie panie z Warszawy przyjechały już
z gotówką w walizce. Po zaledwie trzech
dniach po 208 mieszkaniach w zabytkowej łódzkiej fabryce Karola Scheiblera na Księżym Młynie pozostało
tylko wspomnienie. I spora grupa osób
w komputerowej bazie australĳskiego
inwestora, które liczą na to, że ktoś zrezygnuje z zarezerwowanego już loftu.
Niespełna miesiąc później sytuacja się powtarza. Kolejne 200 miesz-

Magazyn mączny w krakowskim młynie Ziarno. Tutaj, w ustawionych
ciasno drewnianych skrzyniach, oczekiwała niegdyś na transport
mąka (zdjęcie na górze). Stare słupy stanowią obecnie rzeźbiarski
element dekoracyjny przerobionego na loft wnętrza

wstawać obiekty o charakterze mieszkalno-usługowym) i nie jest w jakikolwiek
sposób reklamowana, na liście
rezerwacyjnej jest już pięciu amatorów
mieszkań we młynie.
Łódź
Oprócz loftów w dawnej fabryce Karola
Scheiblera podobna inwestycja jest planowana w byłych Zakładach Przemysłu
Wełnianego przy ul. Tylnej. Firma
SGI Komfort zamierza tam zbudować
kompleks Salomon Barciński Park,

w którym znajdą się i nowe apartamenty,
i 300 loftów. Obecnie ciągle jeszcze
trwają prace projektowe, nad którymi
czuwają architekci z warszawskiej Pracowni Architektury, Urbanistyki i Wnętrz
Bartłomiej Biełyszew.
Warszawa
W stolicy lofty powstaną w pięciu połączonych ze sobą budynkach Polskich
Zakładów Optycznych przy ul. Grochowskiej. Spółki PZO Investment (właściciel
budynków PZO), Projekt Praga i pracow-

Przemysław Łukasik, architekt
w Medusa Group
Trzy lata temu za 130 tys. zł przerobił
lampiarnię dawnych Zakładów Górniczo-Hutniczych Orzeł Biały
w Bytomiu na 200-metrowe mieszkanie. Jego Bolko Loft zyskał międzynarodową sławę i tytuł ikony
polskiej architektury. Ale nie zdobył
zaufania polskich inwestorów. Rozmowy z nimi na temat kolejnych tego
typu przedsięwzięć, już na większą
skalę, kończyły się ﬁaskiem.
– Łatwiej było mi przekonać do loftów moją mamę niż ich – wspomina
architekt. – W efekcie przez trzy lata
nie mogłem znaleźć ﬁrm chętnych do
współpracy. Rodzimym inwestorom
albo brakowało wyobraźni, albo obawiali się zbyt wysokich kosztów przebudowy. Woleli budować coś sprawdzonego, przynoszącego pewny zysk.
Po sukcesie w Łodzi przejrzeli na oczy
i nagle zaczęli szukać ze mną kontaktu. Niestety, są już spóźnieni...

nia architektoniczna Fiszer Atelier 41
nie określili jeszcze liczby mieszkań, lecz
z pewnością mają duże pole do popisu
– jest aż 20 tys. metrów kwadratowych.
Pierwsze lofty mają być gotowe w drugiej
połowie przyszłego roku (przebudowa
ma się rozpocząć kilka miesięcy wcześniej). Dokładnych cen inwestor jeszcze
nie podaje. Wiadomo jedynie, że mają
być porównywalne do cen mieszkań
w nowym budownictwie.
Rok temu do budowy loftów w zabytkowych XIX-wiecznych budynkach fabryki
managermagazin 10/06
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w tego typu projektach będą rosnąć?
Tak. Decydują o tym dwa główne czynniki. Po pierwsze, takie mieszkania są
czymś nowym i rzadkim. Należy więc
się spodziewać dużego zainteresowania ze strony osób mających pieniądze
i nie wahających się wydać ich na lokal,
którego posiadanie odróżni ich od właścicieli standardowych czterech kątów.
Druga przesłanka wzrostu to bardzo
atrakcyjna lokalizacja w centralnych
dzielnicach miast, gdzie, jak wiadomo,
podaż gruntów jest znikoma.

U Scheiblera. Australijski inwestor przygotowuje tam kilkaset lokali,
także dwu- i trzypoziomowych. Kaźdy z nich ma indywidualną cenę,
uzależnioną od wielkości i położenia lokalu wewnątrz budynku.
Średnio w pierwszym etapie trzeba było zapłacić około 4 tys. zł
za metr kwadratowy
dowane jest nie tylko dobrą
koniunkturą na rynku nieruchomości, ale przede wszystkim unikatową architekturą
i atmosferą tego miejsca.
Liczną grupę stanowią także
inwestorzy, którzy traktują
zakup loftu jako lokatę kapitału. Sądzę, że zwroty z inwestycji w ciągu kilku lat
mogą przekroczyć oczekiwania kupujących. Zdarza się,
że wartość takich nieruchomości wzrasta kilkakrotnie.
Podobnego zdania jest
ekspert od nieruchomości
Maciej Dymkowski, dyrektor ds. rozwoju redNet Property Group, właściciela serwisu Tabelaofert.pl.
Polleny przy ul. Szwedzkiej na Pradze
przymierzał się angielski koncern
PZ Cussons. Plany przebudowy ciągle
są, ale realizacją nowej inwestycji ma się
już zająć nowy właściciel zakładów.
Na początek 2007 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy loftów w byłej elektrociepłowni przy ul. Zajęczej na Powiślu.
Wrocław
W XIX w. był tu browar, później spółdzielnia pracy Tricot. Wkrótce w tym miejscu,
czyli zabytkowym budynku przy ul. Ino-
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– Przykład inwestycji u Scheiblera
pokazuje, że ziarno padło na podatny
grunt – mówi analityk. – Czy ceny
wrocławskiej, powstaną pierwsze w tym
mieście lofty. Inwestycję planuje ﬁrma Archicom, starająca się teraz o pozwolenie
na budowę i rewitalizację budynku.
Gdańsk
W ramach rozległego projektu Nowe
Miasto – największego przedsięwzięcia
urbanistycznego w obszarze Trójmiasta
– na terenie ponad 70 ha obok gdańskiej
Starówki powstaje nowa dzielnica tego
miasta. Możliwe jest tam wybudowanie
aż 4,5 tys. mieszkań, z czego część

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ loftów
potwierdzają również przykłady z Europy Zachodniej i USA. W Nowym
Jorku są one zaliczane do najdroższych
apartamentów. A rotterdamska dzielnica Kop van Zuid, dawna część portowa miasta, w ciągu 10 lat dzięki rewitalizacji zmieniła się z zaniedbanego
rejonu w ekskluzywną lokalizację mieszkalną.
– W Łodzi kupiło lofty
wielu cudzoziemców – mówi
Przemysław Łukasik, architekt, który trzy lata temu
zbudował w Bytomiu dla
swojej rodziny pierwszy prywatny w Polsce loft. – Ma to
ewidentnie charakter inwestycyjny, bo oni już wiedzą,
że na tym można zarobić.
I dlatego Maciej Dymkowski uważa, że na pytanie
„czy kupować lofty” odpowiedź jest jedna – zdecydowanie tak, i dodaje:
– Bez względu na to, czy
będzie to zakup dla siebie,
czy stricte inwestycyjny, nasze pieniądze będą dobrze ulokowane.
Agata Szymborska-Sutton

na pewno będą stanowić lofty. Firma
Synergia 99, właściciel gruntów w tej
części Gdańska, ma zamiar ulokować
lofty w tzw. stoczni cesarskiej przy
nabrzeżu, gdzie stoi kilka budynków
z końca XIX wieku.
Bytom
Polski inwestor z architektem Przemysławem Łukasikiem przerabia na sześć
do ośmiu loftów (po ok. 200 mkw.)
dawną łaźnię. Pod budynkiem ma być
również podziemny parking.

