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Reklama

Jed�ną�z ta�kich�naj�bar�dziej�do�-
świad�czo�nych� pol�skich� firm
na ryn�ku� w tym� za�kre�sie� jest
przed�się�bior�stwo�Bu�dlex,�któ�re
naprze�strze�ni�mi�nio�nych34�lat
wy�bu�do�wa�ło 8� tys.� miesz�kań
m.in.�wWar�sza�wie,�Byd�gosz�czy,
To�ru�niu�i Olsz�ty�nie.�
No�we�bu�dow�nic�two�miesz�ka�-

nio�we�w Pol�sce�sys�te�ma�tycz�nie
wy�peł�nia�lu�ki�w za�po�trze�bo�wa�-
niu� na no�wo�cze�sną� ofer�tę,
bę�dą�cą�al�ter�na�ty�wą�wo�bec�tzw.
wiel�kiej�pły�ty,�któ�ra�by�ła�do�mi�-
nu�ją�cym�tren�dem�wdru�giej�po�-
ło�wie�ub.�wie�ku.�–�Dziś�ob�ser�wu�-
je�my�du�że�oży�wie�nie�na ryn�ku
no�wych�miesz�kań.�Klien�ci�i in�-
we�sto�rzy,�ale�też�ban�ki,�nad�ra�bia�-
ją�spo�wol�nie�nie�spo�wo�do�wa�ne
pan�de�mią.� Ofer�ta� kre�dy�to�wa
jest�bar�dzo�atrak�cyj�na,�a in�fla�cja
spra�wia,�że�wo�li�my�in�we�sto�wać
w wy�so�kiej� ja�ko�ści� pro�duk�ty
miesz�ka�nio�we,�za�miast�w lo�ka�-
ty.� –� Na�sza� ofer�ta� wy�cho�dzi
na�prze�ciw� ocze�ki�wa�niom� no�-
wo�cze�sne�go�kon�su�men�ta�–�za�-
zna�cza�Mał go rza ta Mel lem,�
Wi�ce�pre�zes� Za�rzą�du� Bu�dlex
Sp.�zo.o.,�fir�my,�któ�ra�od lat�wy�-
zna�cza� tren�dy� w bu�dow�nic�-
twie�i ob�słu�dze�re�ali�za�cji�in�we�-
sty�cji,� bę�dąc� gwa�ran�tem� ich
bez�pie�czeń�stwa.� Od sa�me�go
po�cząt�ku� dzia�łal�no�ści� fir�ma
wy�kra�cza� po�za� stan�dar�do�wą
re�ali�za�cję�bu�dow�nic�twa�miesz�-
ka�nio�we�go.� Już� na po�cząt�ku
lat 90.�du�żą�wa�gę�przy�kła�da�ła
do ła�du�prze�strzen�ne�go�i pod�-
wyż�szo�ne�go�stan�dar�du�ofer�ty.

Ja�ko�jed�na�z pierw�szych�wPol�-
sce�od�da�ła�do użyt�ku�apar�ta�-
men�tow�ce� z ga�ra�ża�mi� pod�-
ziem�ny�mi,�ta�ra�sa�mi�na da�chu,
por�tier�nia�mi�i kor�ta�mi�te�ni�so�-
wy�mi.�Zko�lei�w za�kre�sie�bez�pie�-
czeń�stwa�in�we�sty�cji,�Bu�dlex�był
pierw�szym�w kra�ju�de�we�lo�pe�-
rem,�któ�ry�wdro�żył� ra�chu�nek
po�wier�ni�czy,� za�bez�pie�cza�ją�cy
środ�ki�osób�ku�pu�ją�cych�miesz�-
ka�nie� (tzw.� po�dusz�ka� bez�pie�-
czeń�stwa).
Ofer�ta� Bu�dle�xu� obej�mu�je

in�we�sty�cje� z prze�stron�ny�mi
miesz�ka�nia�mi�wno�wo�cze�snych
i sty�lo�wych� apar�ta�men�tow�-

cach.� –� Dziś� oprócz� te�go,� że
trze�ba� bu�do�wać� ład�nie� i do�-
brze,�na�le�ży�to�ro�bić�wdba�ło�ści
o śro�do�wi�sko.�Klien�ci�ocze�ku�ją
ener�go�osz�częd�no�ści,� zwra�ca�ją
du�żą�uwa�gę�na eko�no�mi�kę�eks�-
plo�ata�cji.�Miesz�ka�nie�w kil�ku�-
dzie�się�cio�let�nim�blo�ku�wPol�sce
jest�prze�cięt�nie6-krot�nie�bar�dziej
ener�go�chłon�ne,�niż�te�współ�cze�-
sne.�Bę�dzie�my�utrzy�my�wać�ten
trend,�po�nie�waż�dłu�go�fa�lo�wym
ce�lem� jest� cał�ko�wi�ta� ze�ro�emi�-
syj�ność�bu�dyn�ków.�Chce�my,�aby
każ�da�na�sza�in�we�sty�cja�by�ła�neu�-
tral�na�kli�ma�tycz�nie�–�za�zna�cza
Mał�go�rza�ta�Mel�lem.�

Miesz�ka�nia�„mar�ki�Bu�dlex”
od lat� ce�chu�je� za�sto�so�wa�nie
moż�li�wie� naj�więk�szej� ilo�ści
roz�wią�zań� pro�eko�lo�gicz�nych
–� zauto�ma�ty�zo�wa�ne� sys�te�my
na�wad�nia�nia,�du�że�po�wierzch�-
nie�bio�lo�gicz�nie�czyn�ne�z na�sa�-
dze�nia�mi� re�ten�cjo�nu�ją�cy�mi
wo�dę�i po�chła�nia�ją�cy�mi�za�nie�-
czysz�cze�nia,� ener�go�osz�częd�ne
oświe�tle�nie�LED,�sys�te�my�fo�to�-
wol�ta�icz�ne.�–�Na�sze�in�we�sty�cje�to
rów�nież� in�no�wa�cyj�ne� roz�wią�-
za�nia,� uspraw�nia�ją�ce� i uprzy�-
jem�nia�ją�ce� co�dzien�ne� ży�cie,
jak�przy�wo�ły�wa�nie�wind�zmiesz�-
ka�nia,� apli�ka�cje� mo�ni�to�ru�ją�ce

zu�ży�cie� me�diów,� pod�grze�wa�-
ne�pod�jaz�dy,�czy�emi�sja�mu�zy�-
ki� i za�pa�chów� w czę�ściach
wspól�nych�bu�dyn�ków.�
Bu�dlex�zaj�mu�je�dziś�sta�bil�ną

po�zy�cję�wbran�ży�wPol�sce.�Fir�-
ma�jest�roz�po�zna�wal�na�i cie�szy
się�nie�zmien�nie�do�brą�opi�nią,
zwłasz�cza�w re�gio�nie�To�ru�nia
i Byd�gosz�czy,� skąd� wy�ro�sła
i gdzie�zdo�by�wa�ła�pierw�sze�do�-
świad�cze�nia.�Kil�ka�lat�te�mu�fir�-
ma�we�szła�na ry�nek�war�szaw�ski,
od�da�jąc�doużyt�ku�m.in.�jed�ną�ze
swo�ich� sztan�da�ro�wych� dziś
in�we�sty�cji�„Apar�ta�men�ty�przy
Mor�skim�Oku”,�w bez�po�śred�-
nim�są�siedz�twie�Ła�zie�nek�Kró�-
lew�skich.� Obec�nie� de�biu�tu�je
wOlsz�ty�nie,�gdzie�re�ali�zu�je�swo�-
je� pierw�sze� in�we�sty�cje� w tym
mie�ście.�
Trzy� de�ka�dy� do�świad�czeń

Bu�dlex� zo�bo�wią�zu�ją,� zwłasz�-
cza,�że�te�la�ta�są�pa�smem�suk�-
ce�sów�ryn�ko�wych.�Są�one�wy�-
ni�kiem�bez�względ�nie�uczci�we�go
i etycz�ne�go�po�dej�ścia�do klien�-
tów,� kon�tra�hen�tów� oraz� naj�-
wyż�szej�ja�ko�ści�ofer�ty�pro�duk�-
tów� i usług.� To� ob�li�gu�je
do ko�lej�nych�dzia�łań�wy�kra�cza�-
ją�cych�po�za�za�sad�ni�czy�cel�każ�-
dej�fir�my,�ja�kim�jest�utrzy�ma�-
nie�do�brej�kon�dy�cji�fi�nan�so�wej
i roz�wój.�Bu�dlex�jest�przed�się�-
bior�stwem� od�po�wie�dzial�nym
spo�łecz�nie� –� uczest�ni�czył� ak�-
tyw�nie�w szczy�cie� kli�ma�tycz�-
nym�TO�GE�TA�IR 2021,�wspie�-
ra�oso�by�po�trze�bu�ją�ce,�jest�też
part�ne�rem� pro�jek�tu� Emp�ty

Spa�ce� fun�da�cji� Ha�bi�tat� for
Hu�ma�ni�ty,�któ�re�go�ce�lem�jest
prze�kształ�ca�nie� pu�sto�sta�nów
namiesz�ka�nia�i prze�ka�zy�wa�nie
ich�na za�sa�dach�naj�mu�spo�łecz�-
ne�go�mło�dzie�ży�opusz�cza�ją�cej
do�my�dziec�ka,�sa�mot�nym�mat�-
kom�oraz�oso�bom�w trud�nej�sy�-
tu�acji� ży�cio�wej.�W tym� ro�ku
uda� się� w ten� spo�sób� wy�re�-
mon�to�wać 7� pu�sto�sta�nów
w War�sza�wie� i 3�na Gór�nym
Ślą�sku.�
Nie�mniej�waż�ne�dla�fir�my�są

spo�łecz�ne� aspek�ty� we�wnątrz
przed�się�bior�stwa.� –� Ja�ko� or�-
ga�ni�za�cja�zwra�ca�my�szcze�gól�ną
uwa�gę� na po�trze�by� na�szych
pra�cow�ni�ków�i ich�roz�wój.�Dba�-
my�o part�ner�skie�re�la�cje,�prze�-
strze�ga�my�za�sa�dy�work�-li�fe�ba�-
lan�ce,� co� z ko�lei� do�sko�na�le
ko�re�spon�du�je�z na�szą�stra�te�gią
wo�bec�wy�zwań,�ja�kie�sta�wia�ne�są
przez� go�spo�dar�kę� no�wo�cze�-
snym� przed�się�bior�stwom� bu�-
dow�la�nym,�zwra�ca�ją�cym�szcze�-
gól�ną� uwa�gę� na� wdra�ża�nie
naj�wyż�szej� ja�ko�ści� roz�wią�zań,
zwłasz�cza�w za�kre�sie�ochro�ny
śro�do�wi�ska,�zrów�no�wa�żo�nej�go�-
spo�dar�ki�za�so�ba�mi�zie�mi�i ener�-
go�osz�częd�no�ści� –� pod�kre�śla
M.�Mel�lem.

Jo an na Chru stek, Ja cek Ma jew ski

Bu dow nic two miesz ka nio we kla sy pre mium 
Za�kup�miesz�ka�nia�nie�zmien�nie�po�zo�sta�je�jed�ną�z naj�bar�dziej�sta�bil�nych�form�lo�ko�wa�nia�ka�pi�ta�łu.�Na po�pu�lar�no�ści�zy�sku�ją�wy�so�kiej�kla�sy,
atrak�cyj�nie�zlo�ka�li�zo�wa�ne�w pręż�nie�roz�wi�ja�ją�cych�się�ośrod�kach�miej�skich,�no�wo�cze�sne�apar�ta�men�ty�i miesz�ka�nia�o du�żym�me�tra�żu
i pod�wyż�szo�nych�współ�czyn�ni�kach�ener�go�osz�częd�no�ści.�Ta�ka�in�we�sty�cja�jest�czę�sto�naj�waż�niej�szą�de�cy�zją�fi�nan�so�wą�w ży�ciu,
dla�te�go�nie�zmier�nie�istot�nym�jest�wy�bór�wła�ści�we�go�de�we�lo�pe�ra.



–� Ba�za Da�nych� Od�pa�do�wych
(BDO)�po�wsta�ła�po to,�aby�każ�-
da�fir�ma�wy�spo�wia�da�ła�się�z te�go,
co�ro�bi�z od�pa�da�mi�–�pod�kre�śla
An drzej Bar cik,wła�ści�ciel�fir�my
Gre�en�Re�cyc�ling,�i do�da�je:�–�Sam
za�pis� po�wo�du�je,� że� lą�du�je�my
naświecz�ni�ku,�jed�nak�brak�za�pi�-
su�ozna�cza�ka�rę�i to�usta�wo�wo
się�ga�ją�cą�aż�mi�lio�na zło�tych.
Wie�le�osób�w oba�wie�przed

for�mal�no�ścia�mi� po�zby�wa� się
od�pa�dów.�Nie�świa�do�ma�kon�se�-
kwen�cji�fir�ma�pa�li�kar�to�ny�lub
wy�rzu�ca� je� do kon�te�ne�rów.
To�du�ży�błąd.
Ge�ne�ru�jąc�po�nad500kg�ma�-

ku�la�tu�ry�rocz�nie,�po�trze�bu�je�my
kart�prze�ka�za�nia�od�pa�du.�Urząd
chce� wie�dzieć,� w ja�ki� spo�sób
po�zby�li�śmy�się�„śmie�ci”.�Nie�po�-
sia�dasz�tych�do�ku�men�tów?�Wta�-
kiej�sy�tu�acji�kon�tro�le�rzy�sza�cu�ją,
ile�ta�kich�od�pa�dów�zo�sta�ło�nie�-
le�gal�nie�prze�two�rzo�nych�i zakaż�-
dy�ki�lo�gram�do�li�czą�ka�rę.
–�Pań�stwo�jest�wdoł�ku�fi�nan�-

so�wym.�A ko�mu�naj�ła�twiej�się�-
gnąć�doport�fe�la?�Oczy�wi�ście,�że
ma�łym�i śred�nim�przed�się�bior�-
com�–�za�zna�cza�An�drzej�Bar�cik.
BDO�wspie�ra�eko�lo�gię,�a sam

te�mat� wra�ca� jak� bu�me�rang
po każ�dej�fa�li�upa�łów,�hu�ra�ga�-
nów,�czy�po�wo�dzi.�– Eko�lo�gia?
Jest�waż�na,� do�pó�ki� nie� trze�ba

do niej� do�dat�ko�wo� do�pła�cać.
Ka�ry�iBDO�są�po�trzeb�ne,�bo�fir�-
my�da�lej�wy�bie�ra�ją�mniej�eko�lo�-
gicz�ne�roz�wią�za�nia,�gdy�w grę
wcho�dzi� oszczęd�ność� – mówi�
A.�Barcik.
Gre�en�Re�cyc�ling�re�ali�zu�je�za�ło�-

że�nia�BDO�iprzy�cho�dzi�zpo�mo�-
cą�fir�mom,�któ�rym�za�le�ży�naświę�-
tym� spo�ko�ju� oraz� na tym,� aby
wdo�ku�men�ta�cji�wszyst�ko�się�zga�-
dza�ło.�War�to�współ�pra�co�wać�zso�-
lid�ny�mi�fir�ma�mi,�któ�re�dzia�ła�ją�le�-
gal�nie.�To�gwa�ran�tu�je�pew�ność
i po�czu�cie�bez�pie�czeń�stwa.
Dzi�siaj�na�tych�miast�opra�co�-

wa�na kar�ta�prze�ka�za�nia�od�pa�-
dów�jest�stan�dar�dem.�Przy ska�li
dzia�łal�no�ści� Gre�en� Re�cyc�ling:
po�nad stu�kon�te�ne�rach,� du�żej
flo�cie�po�jaz�dów,�no�wo�cze�snym
par�ku�ma�szy�no�wym�i 11�la�tach

wbran�ży,�nie�mo�gą�po�zwo�lić�so�-
bie�na szem�ra�ne�dzia�ła�nia.
Klien�ta�mi�fir�my� są�nie� tyl�ko

oso�by�pry�wat�ne,�ale�też�in�sty�tu�cje,
jak�urzę�dy�miast�czy�szko�ły,�atak�-
że�mniej�sze�skle�py,�dla�któ�rych�do�-
star�cze�nie�su�row�ców�domiej�sca
sku�pu�mo�że�oka�zać�się�pro�ble�ma�-
tycz�ne.�Fir�ma�dzia�ła�nate�re�nie�woj.
ma�zo�wiec�kie�go,�wpro�mie�niu�kil�-
ku�dzie�się�ciu�ki�lo�me�trów.
Jak� pi�szą� na swo�jej� stro�nie

https://skup�-zlo�mu.waw.pl:�„My
uczci�wie�sku�pu�je�my�złom.�Ty�za�-
ra�biasz�pie�nią�dze”.�Gre�en�Re�cyc�-
ling�wy�cho�dzi�na�prze�ciw�fir�mom,
któ�re�chcą�dzia�łać�wgąsz�czu�śro�-
do�wi�sko�wych�prze�pi�sów�le�gal�nie. 

Zu zan na Pa weł czyk

BDO, czy li re wo lu cja
w re cy klin gu
„Co�Pa�ni�ro�bi�z kar�to�na�mi�po opa�ko�wa�niach�zbior�czych?”�Ta�kie�lub
po�dob�ne�py�ta�nie�bę�dzie�moż�na usły�szeć�w trak�cie�kon�tro�li.�Nie�wie�le
osób�wie,�że�nie�wy�star�czy�za�pi�sać�się�do ba�zy�BDO�i pła�cić 100 zł
lub 300 zł�rocz�nie,�w osta�tecz�no�ści�do�pi�sać�kod�od�pa�du�na fak�tu�rze.
Trze�ba�jesz�cze�trzy�mać�się�opi�sa�nych�tam�usta�leń.�
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