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Czy garaż na wynajem jest dobrą inwestycją? 

Opinie ekspertów są dość mocno podzielone.  

Niektórzy wskazują na niepewny popyt i nierozbudowany rynek w Polsce.  

Inni przewidują, że duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe nie obniży się w ciągu 3-5 

lat.  

Szacują też, że stopa zwrotu może wynosić od 5% do 10% rocznie.  

To więcej niż w przypadku inwestycji w rynek mieszkań, gdzie ta wartość jest na poziomie 3-

5%.  

Ale to i tak niewielki zysk w porównaniu z USA czy Europą Zachodnią, gdzie wynajmem garaży 

zajmują się wyspecjalizowane firmy.  

Tam zarabiają one nawet 2 razy więcej od właścicieli lokali mieszkaniowych. 

Jak zauważa Łukasz Sęktas, Prezes Zarządu TIARA Development, przeciętny garaż w dużym 

polskim mieście kosztuje blisko 25 tys. zł.  

Na przedmieściu zakup garażu wiąże się z kwotą ok. 10 tys. zł, a w śródmieściu, np. Warszawy, 

to zwykle 30-40 tys. złotych.  

Później można go wynajmować za około 250 do 300 zł miesięcznie.  

Prof. Jacek Łaszek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wyjaśnia, że jeżeli kupimy garaż 

tanio w gorszej lokalizacji, to oczywiście będziemy mieli niski zwrot z inwestycji.  

Taka inwestycja charakteryzuje się średnim i podwyższonym ryzykiem, dlatego że trudno jest 

przewidzieć popyt.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  
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Dodatkowo posiadanie garażu wiąże się z czynszem, płaconym spółdzielni lub wspólnocie 

mieszkaniowej.  

Kształtuje się on zwykle na poziomie 30-100 zł miesięcznie, a składa się na niego sprzątanie i 

oświetlenie, naprawy eksploatacyjne, amortyzacja bramy wjazdowej itp.  

Garaże przeciętnie mają od 12-20 mkw, jednak podatek od nieruchomości może być zbliżony 

lub nawet wyższy, niż w przypadku mieszkania, wynosząc np. 100 zł rocznie.  

Większe mogą być też opłaty za użytkowanie wieczyste.  

Oczywiście należy też zapłacić podatek dochodowy: można wybrać albo ryczałt 8,5% albo 

zasady ogólne, tj. 18% lub 32%.  

Niemniej, biorąc pod uwagę wszystkie koszty, eksperci oceniają garaż jako opłacalną 

inwestycję. 

Źródło tekstu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1068062,ile-mozna-zarobic-na-

wynajmie-garazu.html 


