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Zakup działki to poważna inwestycja. Nie 
codziennie dokonuje się takiego wyboru. Nie 
kupuj kota w worku. Zanim zaczniesz się 
rozglądać za miejscem, gdzie postawisz 
wymarzony dom, zastanów się nad lokalizacją. 
Wolisz ciszę i spokój, czy chcesz mieć wszystko 
pod ręką i czuć oddech miasta.Masz już coś na 
oku? Poznaj sąsiadów. Bardzo istotne a tak 
często bagatelizowane. Jeśli działka graniczy 
z sąsiadami, najlepiej jest wybrać się do nich 
i poznać, o ile jest to możliwe.Zastanawiasz się, 
po co to wszystko? Po to, żebyś później nie 
żałował.Nie zapomnij o sprawdzeniu stanu 
prawnego działki. Sprawdź też, czy działka nie 
znajduje się na terenie zalewowym lub 
osuwiskowym.Chcesz zaoszczędzić? Kup 

działkę, która posiada media. Unikniesz dużego 
wydatku, jakim jest ich przyłącz. Gdy dowiesz 
się, że nie ma któregoś z mediów, sprawdź czy 
jest możliwy przyłącz z sąsiedztwa. Kolejną 
ważną sprawą jest, sprawdzenie co kryje się pod 
działką.Czujesz, że podoba Ci się miejsce 
i działka a chcesz mieć stuprocentową pewność, 
możesz zlecić badania geologiczne, zbadasz czy 
pod ziemią nie kryje się jakaś przykra 
niespodzianka, w postaci wód podziemnych albo 
innych zjawisk.Wykonałeś wszystkie kroki? 
Wszystko jest w porządku? Możesz śmiało 
załatwiać wszelkie formalności. Niedługo, 
będziesz posiadaczem miejsca, gdzie stanie Twój 
wymarzony dom.

Przeczytaj, zanim kupisz działkę budowlaną
Każdy człowiek marzy o swoim, własnym 
przytulnym domu. Większość swojego życia 
poświęca na osiągnięcie tego celu. Ciężko pracuje, 
odmawia sobie wielu przyjemności, aby tylko 
spełnić swoje marzenie. Po długich latach 
wyrzeczeń, gdy już ma możliwość finansową, żeby 
dopiąć swojego pragnienia, staje przed następnym 
wyzwaniem. Kupić, tylko które, tyle jest ich na 
rynku? Wszędzie dookoła powstają nowe domy, 
mieszkania. Czym należy kierować się, aby nie 
żałować później zakupu? Wymarzony dom będzie 
schronieniem, prawdopodobnie już do śmierci. 
Decyzja jest trudna, ale trzeba ją podjąć. Co jest 
ważne dla nas, abyśmy byli usatysfakcjonowani 
swoim wyborem? Na pewno ważne jest położenie, 
miejsce w którym będzie stał nasz dom. Dobra 

lokalizacja ma wiele atutów. Ważne jest też, 
w jakiej będzie cenie. Oszczędności naszego życia 
mogą nie wystarczyć, a kredytu nie chcemy brać. 
Wiązałoby się to z następnymi latami odmawiania 
sobie wielu rzeczy. Może pomyśleć o rynku 
wtórnym, domy wcześniej użytkowane, mogą być 
równie atrakcyjne, lecz niestety mogą generować 
koszty, związane z remontem, wymianą 
poszczególnych instalacji. Lepsze jednak będą 
nowe domy, w nich będzie trzeba odnaleźć, ten 
jeden, wymarzony. Ten, który tyle trudu i znoju nas 
kosztował. Decyzja jest trudna, ale po to całe życie 
pracujemy, żeby mieć coś swojego, niezależnego. 
Bądźmy odważni i podejmijmy tą jedną 
z najważniejszych decyzji naszego życia.

Wymarzony dom

Wiosna to idealna pora na odświeżenie i zadbanie 
o własne „cztery kąty”. Przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac należy dokonać wyboru 
najlepszych i sprawdzonych fachowców. Ale czy 
wiesz: kto układa płytki w Śremie, gdzie najlepiej 
zakupić kostkę brukową, jakie są w mieście sklepy 
meblowe lub jak zamontować klimatyzację 
w  mieszkaniu?
Dzięki nowemu dodatkowi Dom i Mieszkanie 
poznasz firmy działające na śremskim rynku  i nie 
t y lk o ,  d z i ęk i  k tó r y m p r zep r o w a d z i s z  
kompleksowy remont mieszkania, odświeżysz 
wystrój wnętrz, odmienisz ogród, wyposażysz się 
w niezwykłe dodatki, sprawdzony sprzęt i poznasz 
innowacyjne rozwiązania!
W pierwszej wiosennej edycji Dom i Mieszkanie 
składającej się z 24 stron przedstawiamy lokalne 

działalności z branż tj.: nieruchomości, 
projektowanie i architektura, usługi budowlane, 
składy materiałów budowlanych, meble oraz 
wystrój wnętrz, sklepy ogrodnicze, fotowoltaika, 
klimatyzacje, studnie, usługi transportowe oraz 
wiele  innych.
Z nami znajdziesz to, czego potrzebujesz Ty i Twój 
dom, mieszkanie!
Wydawnictwo Regionalne Piorita. Patronat 
medialny obejmują KURIER ŚREMSKI 
i portalsremski.pl
Kolejne wydanie dodatku Dom i Mieszkanie już 
niebawem!  Zapraszamy do współpracy.

Nasz zasięg to powiat śremski oraz miejscowości: 
Czempiń, Jerka, Krzywiń, Kórnik i Zaniemyśl.
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