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Nowa inwestycja na Tarchominie zmieni jego oblicze 

Warszawski deweloper Kompania Domowa realizuje kolejną inwestycję. W sercu 

Tarchomina, przy ulicy Światowida, powstanie przełomowy projekt 

mieszkaniowy w tej dzielnicy. Zgodnie z przyjętym w 2012 roku miejscowym 

planem zagospodarowania, Biały Dom będzie najwyższym – 15 piętrowym 

budynkiem w okolicy, zapewniającym widok na Wisłę oraz panoramę miasta. 

9 marca nastąpiło uroczyste „wbicie łopaty”.   

W ramach projektu powstaną 174 optymalnie rozplanowane pod kątem funkcjonalności 

mieszkania o zróżnicowanych metrażach – od 30 do 87m2. Przewidziany został ponadto 

dwukondygnacyjny garaż podziemny oraz ogólnodostępne miejsca parkingowe 

na zewnątrz, a także przestrzeń usługowo-handlowa w formie pasażu zlokalizowana 

na parterze w podcieniu budynku. 

Tarchomin od nowa 

„Biały Dom” usytuowany jest w centrum Tarchomina, który tworzy samowystarczalne 

miasteczko z dostępem do wszelkich instytucji, miejsc kultury, oświaty oraz terenów 

rekreacyjnych.   

Lokalizacja to jeden  

z największych, ale 

nie jedyny atut 

realizowanej przez 

Kompanię Domową 

inwestycji. Zmiany, 

które zaszły na 

terenie Białołęki oraz 

Tarchomina 

w ostatnich latach, 

warunkują znaczny 

wzrost wartości 

realizowanych 

tu projektów. 

W połączeniu z jakością samego budynku tworzy to gwarancję utrzymania wyższej wartości 

mieszkania w długim terminie. Ma to istotne znaczenie zarówno dla grona potencjalnych 

Klientów, również tych traktujących zakup mieszkania jako alternatywę inwestycyjną – 

podkreśla Bogdan Żołnierzak, Prezes Zarządu firmy. Tarchomin to obecnie lokalizacja, 

mogąca bez przeszkód konkurować z innymi częściami miasta oraz projektami 

zlokalizowanymi na Bielanach czy Bemowie – dodaje.  



 
Najnowsze zestawienie serwisu Rentier.io wskazuje, że warszawska Białołęka plasuje się 

na drugiej pozycji wśród dzielnic polskich miast przynoszących najwyższe dochody  

z wynajmu mieszkań. Według obliczeń platformy Rentier.io mieszkania usytuowane w tej 

okolicy dają 8,26-proc. zwrot z inwestycji.  

Przełomowa inwestycja na Tarchominie 

Projekt Kompanii Domowej będzie wyróżniał się na tle pozostałych, realizowanych w 

pobliżu inwestycji. Uwagę zwracać będzie przede wszystkim jego wysokość – miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego gwarantuje, że będzie to najwyższy budynek w 

okolicy. Wszystkie elementy elewacyjne pokryte zostaną jednolitą białą farbą, mającą 

podkreślić smukłość budynku, a charakterystyczne dla projektów Kompanii Domowej 

balustrady zostaną zaprojektowane z myślą o realizowanej na Tarchominie inwestycji. 

Ciekawy efekt przestrzenny zostanie uzyskany również poprzez zastosowanie m.in. 

panoramicznych okien oraz tektoniki w budynku. 

Oficjalne wbicie łopaty pod inwestycję 

Inauguracja rozpoczęcia prac budowlanych pod inwestycję Kompanii Domowej odbyła się 

9 marca, na terenie realizacji obiektu pod hasłem „Budujemy Biały Dom”. Przedstawione 

zostały wówczas wszelkie szczegóły związane z projektem warszawskiego dewelopera.  

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Kompanii Domowej, a także projektant 

oraz generalny wykonawca – firma Totalbud S.A. Charakter spotkania podkreślił 

wyjątkowość oraz nieszablonowe podejście inwestora do powstającego na Tarchominie 

przedsięwzięcia. Zgromadzeni goście mieli bowiem możliwość uroczystego wbicia łopaty 

pod inwestycję, spróbowania utrzymanego w amerykańskiej konwencji menu, a także 

wzięcia udziału w koncercie najgłośniejszej orkiestry w Polsce – Ritmo Bloco, mistrzów  

samby batucady. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod poniższymi linkami: 

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/EF39267C-87B7-4CCE-9CD6-721F40C08E18/886257/1150_uch.pdf 

https://bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2012_1150/1150_uch_zalacznik_1_.pdf 

 

Kompania Domowa – to warszawski inwestor i deweloper, który buduje i prowadzi sprzedaż nowych mieszkań 

- domów wielorodzinnych, w najciekawszych miejscach w stolicy. Inwestycje wyróżnia dbałość o szczegóły, 

użyteczność i ciekawa architektura. Kompania Domowa jest wspólnym przedsięwzięciem Bogdana Żołnierzaka 

oraz Mariusza Sawoniewskiego. Bogdan Żołnierzak pracował m.in. dla międzynarodowych sieci handlowych,  

a jako Prezes Zarządu zarządzał grupą deweloperską Napollo (wcześniej Nap Invest), z powodzeniem działającą 

na rynku mieszkaniowym i komercyjnym. Mariusz Sawoniewski związany był zawodowo z giełdową grupą 

budowlaną Unibep S.A. oraz deweloperską Unidevelopment S.A, gdzie pełnił funkcje w zarządzie obu spółek. 
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