
lo ka le użyt ko we, ma ga zy ny czy zie mię po to, aby je wy na jąć,
lub wy re mon to wać i sprze dać lub po pro stu od sprze dać za ja -
kiś – zwy kle z gó ry okre ślo ny – czas. 

Ci pierw si to „kon su men ci” nie ru cho mo ści, dla któ rych
naj waż niej sze są ich wa lo ry użyt ko we. Ci dru dzy to „in we sto -
rzy”, dla któ rych naj waż niej szym czyn ni kiem jest po ten cjał da -
nej nie ru cho mo ści do ge ne ro wa nia stru mie ni go tów ki w przy -
szło ści. Mo gą one być jed no ra zo we – w przy pad ku sprze da ży,
trwa łe – w przy pad ku naj mu, lub mie sza ne – np. naj pierw na -
jem, a póź niej sprze daż.

Ni by „oczy wi sta oczy wi stość”, ale jest to bar dzo istot ne roz -
róż nie nie i jak po ka zu ją na sze ob ser wa cje, wca le nie ta kie
„oczy wi ste”.

3.1. Za cznij od swo jej wi zji

Świa do mi in we sto rzy, któ rzy chcą osią gnąć wol ność fi nan so -
wą, kon se kwent nie bu du ją prze my śla ne port fe le nie ru cho mo -
ści. Dzię ki te mu ich dzia ła nia są bar dziej spój ne. Każ dy za kup
nie ru cho mo ści przy bli ża ich do ce lu, ja kim jest osią gnię cie
wol no ści fi nan so wej. Nie mo gą so bie po zwo lić na ja kieś „przy -
pad ko we” in we sty cje, na za sa dzie „ju tro się zo ba czy”.

Tak więc za cznij od swo jej wi zji. 

Jak ją okre ślić? Od po wiedz so bie, w co i dla cze go chcesz in we -
sto wać. Mo że ci się to wy da wać z jed nej stro ny ba nal ne al bo
z dru giej – zbyt wy du ma ne i „kon sul tanc kie”. Ale we dług nas
na praw dę war to, abyś spę dzi ła tro chę cza su i okre śli ła swo ją
dłu go fa lo wą wi zję. In we sto wa nie w nie ru cho mo ści i bu do wa -
nie wol no ści fi nan so wej to dłu go trwa łe pro ce sy. Kosz ty zwią -
za ne z sa mym za ku pem lub sprze da żą nie ru cho mo ści są re la -
tyw nie wy so kie (by ła o tym mo wa wcze śniej), war to więc po -
świę cić tro chę cza su na po cząt ku tej dro gi, aby spre cy zo wać
do kąd chcesz tą dro gą dojść. 

W O L N O Ś Ć  F I N A N S O WA
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B U D O WA N I E  T W O J E G O  P O R T F E L A  N I E R U C H O M O Ś C I

� Określ, ja ka wy so kość co mie sięcz nych stru -

mie ni pa syw nej go tów ki cię usa tys fak cjo nu je

Sa mo po wie dze nie so bie „chcę być bo ga ta” – nie wy star czy.
I nie ma my tu na my śli, że ocze ku je my jesz cze do po wie dze nia
przez cie bie, że chcesz być jed no cze śnie rów nież „pięk na i mło -
da”. Cho dzi o to, że je śli so bie od po wiesz, ile chcesz mieć pa -
syw nych do cho dów – to to po zwo li ci zde fi nio wać mi ni mal ną
wiel kość port fe la two ich miesz kań pod wy na jem.

In nych roz mia rów bę dzie port fel w przy pad ku ro syj skiej
mul ti mi lio ner ki, któ ra ma licz ne wy szu ka ne po trze by: utrzy -
ma nie 5-oso bo wej służ by w pięk nej re zy den cji, jacht, sa mo lot
od rzu to wy, po by ty w naj droż szych ho te lach fran cu skiej Ri wie -
ry, ko la cje w naj droż szych re stau ra cjach Mon te Car lo, no i mi -
lion na bie żą ce wy dat ki. A pie lę gniar ka z Tomaszowa nie po -
trze bu je aż ty le, że by uzy skać wol ność fi nan so wą. Mi lio ner ka
mu si mieć set ki nie ru cho mo ści, pie lę gniar ce wy star czy port fel
zło żo ny z 3–5 ka wa le rek pod wy na jem.

Gdy już okre śli łaś, że aby za pew nić so bie w przy szło ści pa -
syw ne do cho dy na sta łym, prze wi dy wal nym po zio mie np.
15 000 zł mie sięcz nie (kwo ta, któ ra bę dzie po kry wać two je
nor mal ne co mie sięcz ne wy dat ki), na stęp nym kro kiem bę dzie
do pre cy zo wa nie, jak ma wy glą dać twój do ce lo wy port fel nie -
ru cho mo ści. 

� Określ typ nie ru cho mo ści, któ ry cię in te re su je

Przy cho dy rzę du 15 000 zł mie sięcz nie mo żesz uzy skać wy -
naj mu jąc wil lę w Wi la no wie na re zy den cję dla rad cy han dlo -
we go am ba sa dy Ke nii. Al bo wy naj mu jąc dwa luk su so we apar -
ta men ty przy Pla cu Trzech Krzy ży pra cow ni kom za gra nicz -
nych kon cer nów. Al bo wy naj mu jąc 10 ka wa le rek w War sza wie
lub 15 ma łych ka wa le rek w Ka to wi cach. Oczy wi ście moż li we
są rów nież roz ma ite wa rian ty mie sza ne. 

Sza cu je my, że 80 pro cent po cząt ku ją cych in we sto rów za czy -
na od ma łych miesz kań na wy na jem. Dla cze go? Tak jak wspo -
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