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Jesień to zwykle czas ożywienia na rynku 

nieruchomości. Pierwszym dowodem jest 

fakt, że właśnie o tej porze roku tradycyjnie 

rozpoczyna się sezon targowy. Duża frekwencja na 

zakończonej niedawno 118. Krakowskiej Giełdzie 

Domów i Mieszkań świadczy o tym, że wiele osób 

wybiera ten moment na intensywne poszukiwania 

wymarzonego „M”. Eksperci są zgodni, iż 

wciąż trwa rekordowy okres dla deweloperów 

budujących w Krakowie. 

Październik upływa także pod znakiem III Kongresu 

Mieszkaniowego, podczas którego – w kontekście 

rządowego projektu „Mieszkanie Plus” –  padło 

zasadnicze pytanie: „Czy da się budować za 

2,5 tys. zł za metr kwadratowy?”.

Na łamach dwutygodnika „Krakowski Rynek 

Nieruchomości” powracamy do obu tych 

wydarzeń, prezentując najważniejsze wnioski 

z towarzyszących im dyskusji. 

Nie ulega wątpliwości, że nadszedł również czas 

dużych zmian w zakresie polityki mieszkaniowej 

państwa. Inwestorzy i nabywcy mieszkań poznają 

nie tylko kolejne szczegóły Narodowego Programu 

Mieszkaniowego, ale także nowego Kodeksu 

urbanistyczno-budowlanego czy nowelizacji 

Prawa budowlanego. O tym, jak projektowane 

przepisy wpłyną na proces inwestycyjny, piszemy 

m.in. w artykułach „Małe mieszkania podbijają 

rynek” oraz „W przyszłym roku czekają nas zmiany 

w Prawie budowlanym”.

Jesienią czujność powinni zachować także 

kredytobiorcy. Komisja Nadzoru Finansowego 

zapowiedziała bowiem kolejną nowelizację 

Rekomendacji S. Więcej na ten temat znajdą 

Państwo w  najnowszym numerze dwutygodnika.

Życzymy przyjemnej lektury 
Redakcja
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 ul. Wincentego Danka

www.apartamentydanka.pl

Promocja - ceny od 5.500 PLN/m2

Inwestor: Krak-Kolor Deweloper sp. z o.o. Danka s.k.

tel. 12 380 10 67,  572 728 330

NOWE MIESZKANIA

BIURO SPRZEDAŻY ul. W. Danka - teren budowy

Lepsza lokalizacja, wyższy standard, 
mieszkania w atrakcyjnych cenach.

Prądnik Biały - obok przystanku 
planowanego szybkiego tramwaju.
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska ) III kw. 2017 26–112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska 4–5
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 46
3 Kamienica Pi and Sigma (ul. Rakowicka) grudzień 2017 27–157 9693–12 400 Idea Development I okładka
4 Kamienica pod Smokami (ul. Pawia) zrealizowana 58–81 8700–10 500 WAKO 51

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

5 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 37

6 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    III kw. 2017 28–78 6600–8250 Eko-Park 46

7 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 1, 2 – zrealizowany,  
bud. 3 – I/II kw. 2017 46–106 6700–8700 Inter-Bud 32

8 Lema (ul. Lema) II kw. 2017 29–79 od 5600 Wawel Service 55

9 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – IV kw. 2016/I kw. 2017 39–110 7500–11 100 Inter-Bud 32

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

10 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 41–50 5406–5883 Dom-Bud M. Szaflarski 45
11 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 3
12 Apartamenty Pasternik (ul. Na Polach) zrealizowana 49–51 6750 Start 44
13 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 55
14 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5239–6300 Inter-Bud 32
15 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 46
16 Osiedle Ogrody Żabińca (ul. Żabiniec) bud. D – IV kw. 2016 26–56 5900–7000 Metropolis 38
17 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) II kw. 2016 33–72 6400–6700 Fronton 39
18 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) I kw. 2017 31–65 b.d. Tętnowski 41
19 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5c) IV kw. 2016 32–70 od 5400 CP RE 48
20 Radzikowskiego (ul. Radzikowskiego) w realizacji 30–80 b.d. Start 44
21 Zielony Prądnik (ul. Glogera) maj 2017 30–58 4999–6099 Krak Estates 31

Stare Miasto  Średnia cena: 8429 zł/mkw. 

Zwierzyniec   Średnia cena: 8501 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 6757 zł/mkw. 

Prądnik Biały  Średnia cena: 6823 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

22 Apartamenty Sowiniec (ul. Wiosenna) zrealizowana 63–185 6214–8750 Wawel Service 55
23 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments III okładka, 1

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32
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Prądnik Czerwony  Średnia cena: 6788 zł/mkw. 

Krowodrza   Średnia cena: 7934 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 7314 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

24 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany,  
Bohomolca 7 – wrzesień/październik 2017 36–99 4800–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 45

25 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 57

26 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 54

27 Osiedle Familijne (ul. Dobrego Pasterza) zrealizowana 33–52 5850 Buma 52

28 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) IV kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 40

29 Reduta (ul. Reduta) bud. A, B – październik 2016 36–66 5400–6300 Dom-Bud M. Szaflarski 45

30 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 54

31 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 51

32 Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 33–85 5490–7304 Dom-Bud M. Szaflarski 45

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

33 Apartamenty Przybyszewskiego 64  
(ul. Przybyszewskiego) I kw. 2018 30–104 7500–8800 Atal 34

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5062 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

37 Kwartet Bieżanowski (ul. Aleksandry) zrealizowana 34–70 4753–5940 IMS Budownictwo 49

38 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 43

39 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 39–65 5650–6200 Start 44

40 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 52

41 ul. Wielicka/Rydygiera I kw. 2018 28–85 4850–5900 HSD Arrow Rydygiera 57

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
34 Lazurowy Park (ul. Filtrowa/Zygmunta Starego) I kw. 2017 44–101 od 6900 Atal 35

35 Oaza Bronowice Etap II (ul. Stańczyka) Stańczyka 9 – II/III kw. 2017, 
Stańczyka 7 – II/III kw. 2018 29–91 6790–7990 Oaza Bronowice 53

36 Osiedle Jurajskie III (ul. Wierzyńskiego) bud. 7 – maj 2017 46–68 od 4977 S.M. Grodzka 56
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
57 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 54
58 Kamienica Solna (ul. Solna) zrealizowana 29–95 7718 Buma 52
59 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 57
60 Pasaż Podgórski (ul. Romanowicza) zrealizowana 29–75 5285–7597 IMS Budownictwo 49

Dębniki     Średnia cena: 6736 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 5591 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 7297 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Czyżyny    Średnia cena: 6468 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
61 os. Dywizjonu 303 (os. Dywizjonu 303) zrealizowana 142 4700 Proins 43
62 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 56
63 Pod Wiązami (ul. Sołtysowska) zrealizowana 30–67 od 5450 Hartbex 50

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
42 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 57
43 ul. Małysiaka II kw. 2018 23–90 5000–5500 Proins 43
44 Osiedle Europejskie (ul. Czerwone Maki/ ul. Bunscha) IV kw. 2016 47–87 od 5830 Novo Maar 55
45 Osiedle Pod Dębem (ul. Komuny Paryskiej) zrealizowana 65–118 6050–6700 Inter-Bud 33
46 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Przemiarki) zrealizowana 55–61 6100–7100 Inter-Bud 33
47 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw.–II kw. 2017 41–114 6300–7000 Inter-Bud 33
48 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 51
49 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 51
50 Zachodnia Zalesie (ul. Zachodnia) IV kw. 2016 25–71 b.d. Hartbex 50

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
51 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka) IV kw. 2016 34–52 5100 - 5590 Krakoin 54
52 Halszki 28 A (ul. Halszki 28 A) zrealizowana 30–78 4999 - 6800 Wawel Service 55
53 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) listopad 2016 29–79 b.d. Start 44

Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 6010 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
54 Osiedle Krakowskie (ul. Odrzańska) zrealizowana 34–85 5800 Buma 52
55 Panorama Krakowska (ul. Fredry) zrealizowana 77 od 5600 Fronton 39
56 Twoje M  (ul. Malwowa) zrealizowana 44–65 6000–6600 Start 44

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24
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Mistrzejowice   Średnia cena: 6176 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

66 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–82 5400–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 45

67 Piasta Kołodzieja (os. Piastów)
bud. B – zrealizowany,  
bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017

29–64 4400–5350 Dom-Bud M. Szaflarski 45

68 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 55

69 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 r. / I kw. 2018 r. 25–66 4500–5500 Inter-Bud 33

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Swoszowice   Średnia cena: 5147 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

64 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 55

65 Zawiła (ul. Zawiła) IV kw. 2016 35–79 5347–7688 Wawel Service 55

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2

Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904   

•	Więckowice	592	•	Wieliczka	20988		•	Zabierzów	ok.	6000		•	Zielonki	4423

Odległość od centrum Krakowa: 
	 •	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2	km	•	Niepołomice	25,9 km  

•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km		•	Zielonki	7,6 km

Linie aglomeracyjne: 
	 •	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  

•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6		•	Zielonki	4

Nowa Huta   Średnia cena: 5191 zł/mkw. 

Okolice Krakowa  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

70 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy) zrealizowana 42–59 5800–6300 Proins 43

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

71 Dom Dla Każdego (Michałowice) zrealizowana 102 4449–6372 Wawel Service 55

72 Dworskie Wzgórze (Więckowice) zrealizowana 139–209 b.d. Dom-Bud M. Szaflarski 45

73 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 36

74 Prestige City IV kw. 2017 58–132 od 4160 Techniq 47

75 Słoneczne Tarasy II (Bibice, ul. Mokra) zrealizowana 85 4469 Metropolis 38

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 19
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III Kongres Mieszkaniowy, który odbył się 6 październi-
ka we Wrocławiu, dotyczył najbardziej aktualnych pro-
blemów i  perspektyw rozwoju branży deweloperskiej. 

Najwięcej miejsca poświęcono nowemu rządowemu programowi 
mieszkaniowemu. W dyskusji uczestniczyli m.in. Tomasz Żuchow-
ski, Wiceminister Infrastruktury i  Budownictwa, Adam Ham-
ryszczak, Wiceminister Rozwoju, Konrad Płochocki, Dyrektor 
Generalny PZFD, Grzegorz Kiełpsz, prezes Zarządu PZFD, Marek 
Poddany, wiceprezes zarządu PZFD, prof. Marek Bryx ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kazimierz Kirejczyk, pre-
zes REAS. 

Znając jedynie założenia Narodowego Programu Mieszkanio-
wego, można ocenić tę inicjatywę jako krok w dobrym kierunku. 
Analiza szczegółów projektu przynosi jednak pewne wątpliwości 
– zarówno dla branży deweloperskiej, jak i z perspektywy poten-
cjalnego najemcy.

Eksperci są zgodni, że szansą na rozwiązywanie problemów 
mieszkaniowych w sposób kompleksowy jest z pewnością przesu-
nięcie akcentów z  narzędzi wspierających kredytowanie zakupu 
nieruchomości („Mieszkanie dla Młodych”), a zatem skierowanych 
do osób posiadających zdolność kredytową, na potrzeby i  ogra-
niczenia obywateli osiągających średnie bądź niskie dochody. Do 
beneficjentów Narodowego Programu Mieszkaniowego należy 
znaczna część polskiego społeczeństwa – niespełniająca kryteriów 
przydziału mieszkań socjalnych lub komunalnych, a zarazem zara-
biająca zbyt mało, by realnie rozważać zakup mieszkania czy długo-
terminowy wynajem po stawkach rynkowych. Polityka społeczna 
stanowi bardzo silne podłoże rządowej inicjatywy, zwłaszcza, że 
po pierwsze autorzy projektu faworyzują rodziny wielodzietne, po 
drugie – nie tylko nie wprowadzają ograniczeń wiekowych dla na-
jemców, ale przewidują budowanie dodatkowej infrastruktury, do-
stosowanej do wymagań osób starszych.

Zasadna jest także idea budowania nowych budynków na dział-
kach należących do Skarbu Państwa, co teoretycznie ma generować 
oszczędności na etapie procesu inwestycyjnego (ale rodzi też pyta-
nia o atrakcyjność tych lokalizacji). W ocenie analityków stanowi 
również impuls do stawiania pytań: Dlaczego budujemy tak drogo? 
Czy można taniej? Co trzeba zrobić, aby wyraźnie obniżyć koszt bu-
dowy mieszkań, nie kwestionując przy tym zasad wolnego rynku? 
(źródło: Raport REAS: „Wariantowa, Sektorowa Prognoza Budow-
nictwa Mieszkaniowego w Polsce do 2030 roku w kontekście Na-
rodowego Programu Mieszkaniowego”, zaprezentowany podczas 
Kongresu). 

W  ramach III Kongresu Mieszkaniowego deweloperzy wraz 
z zaproszonymi ekspertami zastanawiali się m.in. nad tym, jakie są 
realne możliwości obniżenia kosztów budowy mieszkań. Efektem 
ich szczegółowych analiz jest inicjatywa „500 minus”, czyli nowy 
projekt Polskiego Związku Firm Deweloperskich, odpowiadający 
na pytanie: „Czy da się budować za 2,5 tys. zł za metr kwadratowy?”. 
Tak niska kwota budzi poważne wątpliwości branży deweloper-
skiej, dlatego ogłoszona podczas Kongresu inicjatywa „500 minus”, 
wyszczególnia przepisy i normy techniczne, które należy wycofać 
w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Rezygnacja z niektó-
rych standardów w  zakresie bezpieczeństwa pozwoliłaby obniżyć 
koszty budowy o  kilkaset złotych za metr kwadratowy. Zdaniem 
architektów już teraz możliwa wydaje się obniżka o 500 zł. Podczas 
tej części debaty dyskutowano m.in. o kosztach wdrażania przepi-
sów nowej normy dźwigowej oraz parametrów przeciwpożarowych 
w garażach podziemnych.

Aktualny stan polskiego mieszkalnictwa
Z cyklicznych badań rynku wynika, że zasoby mieszkań w Pol-
sce są niewystarczające. Świadczy o tym chociażby fakt, że pod 
względem możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
obywateli nasz kraj znajduje się poniżej europejskiej średniej. 

RELACJE

„Mieszkanie Plus” najważniejszym tematem 
III Kongresu Mieszkaniowego
Analiza szczegółów programu „Mieszkanie Plus” przynosi pewne wątpliwości – 
zarówno dla branży deweloperskiej, jak i potencjalnego najemcy.

fot. Arkadiusz Wojciechowski

fot. Arkadiusz Wojciechowski
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W roku 2014 Polska zajęła przedostatnie miejsce w Unii Euro-
pejskiej z  wynikiem 360 mieszkań na 1000 mieszkańców. We-
dług szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
rok 2015 zamknęliśmy z deficytem mieszkaniowym na poziomie 
ok. 468 tys. mieszkań.

Drugą kwestią jest standard istniejących zasobów mieszkanio-
wych. Choć po przemianach ustrojowych z roku na rok obserwuje 
się stopniową poprawę, dane statystyczne nadal przemawiają na 
niekorzyść Polski. Jak czytamy w projekcie Narodowego Progra-
mu Mieszkaniowego, pod względem przeciętnej wielkości miesz-
kania nasz kraj zajmuje 19 miejsce wśród 27 badanych państw, zaś 
pod względem powierzchni użytkowej w przeliczeniu na osobę – 
24 pozycję. Autorzy programu powołują się także na dane Euro-
stat, które wskazują na wysoki współczynnik przeludnienia. Pod 
tym względem Polska znalazła się na 18 miejscu wśród 20 bada-
nych krajów.

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków konieczne 
jest zaangażowanie kapitału prywatnego i „zatrudnienie” go do re-
alizacji celów stawianych sobie przez rząd. Warto ponownie spojrzeć 
na programy, które wcześniej działały z powodzeniem, jak chociażby 
ulga budowlana dla osób przeznaczających mieszkania na wynajem 
– przekonywał, podczas dyskusji „Stan i kierunek rozwoju polskie-
go mieszkalnictwa”, prof. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie.

Założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego
Program składa się z trzech filarów: Narodowego Funduszu Miesz-
kaniowego, który będzie wdrażał pakiet „Mieszkanie Plus”; systemu 
wsparcia budownictwa komunalnego oraz narzędzi długotermino-
wego oszczędzania na zakup lub remont nieruchomości – tzw. in-
dywidualnych kont mieszkaniowych.

Największe zainteresowanie – jako zupełnie nowa propozycja – 
budzi pierwsza część projektu wraz z pakietem „Mieszkanie Plus”, 

zakładającym budowę tanich (czynsz na poziomie od 10 do 20 zł/
mkw.) lokali na wynajem z możliwością dojścia do własności.

W  celu utworzenia Narodowego Funduszu Mieszkaniowe-
go rząd wygospodarował rezerwę w maksymalnej wysokości 200 
mln zł. Podstawową zasadą w przypadku inwestycji realizowanych 
w  ramach pakietu „Mieszkanie Plus” jest finansowanie ze środ-
ków pozabudżetowych. Inwestorem będzie tzw. Narodowy Opera-
tor Mieszkaniowy, który wykorzysta grunty należące do zasobów 
Skarbu Państwa oraz m.in. PKP czy Agencji Mienia Wojskowego. 
W praktyce za realizację poszczególnych projektów i zarządzanie 
kapitałem będzie odpowiadać spółka BGK Nieruchomości, która 
zajmuje się już Funduszem Mieszkań na Wynajem. Docelowo koszt 
budowy metra kwadratowego nie powinien przekroczyć 3 tys. zł.

fot. Arkadiusz Wojciechowski

fot. Arkadiusz Wojciechowski
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Podczas III Kongresu Mieszkaniowego zaproszeni eksperci 
zwrócili uwagę, że plany inwestycyjne należy dostosować do po-
trzeb konkretnych gmin. Przykładowo, w Krakowie zgłaszane jest 
przede wszystkim zapotrzebowanie na stosunkowo niewielkie 
mieszkania przeznaczone dla młodych ludzi, głównie absolwentów 
krakowskich uczelni pozostających w mieście po studiach. Z kolei 
problemem innych gmin może być deficyt lokali 3- i 4-pokojowych 
dla rodzin z dziećmi. W związku z tym trudno oczekiwać jednoli-
tych kryteriów realizacji inwestycji, ale z drugiej strony nie sposób 
wyobrazić sobie wdrażania programu, który nie będzie wewnętrz-
nie spójny. 

Deficyty mieszkaniowe powinny być 
rozpatrywane w  skali lokalnej. Nawet 
przy spadku deficytu ogółem, mogą wy-
stępować deficyty w  poszczególnych lo-
kalizacjach. Jest to szczególnie dotkliwy 
problem w  miastach, które przyciąga-
ją osoby migrujące w  celu podjęcia na-
uki lub w poszukiwaniu pracy – czytamy 
w  projekcie Narodowego Programu 
Mieszkaniowego.

Narodowy Program Mieszkaniowy 
a obawy deweloperów
Mimo iż Narodowy Program Mieszka-
niowy zakłada współpracę z  dewelope-
rami, długie oczekiwanie na szczegóły 
takich inicjatyw rodzi pytania i  obawy 
o to, czy w nowych okolicznościach sek-
tor prywatny zdoła funkcjonować tak jak 
do tej pory. Czy rząd zamierza stworzyć 
konkurencję dla przedsięwzięć o  cha-
rakterze komercyjnym?

Nie ma i nigdy nie było po stronie Mi-
nisterstwa takich zamiarów. Chciałbym, 
aby to dzisiaj zostało jednoznacznie po-
wiedziane, że te firmy, które aktual-
nie budują, nie będą musiały zaprzestać 
działalności. Chcę to absolutnie zde-
mentować – mówił, obecny na debacie 
o stanie polskiego mieszkalnictwa, wice-
minister infrastruktury i  budownictwa 
Tomasz Żuchowski.

Warto zwrócić uwagę, że przyjęcie 
uchwały o  nowym programie miesz-
kaniowym zbiegło się z  zakończeniem 
prac nad projektem Kodeksu urabanistyczno-budowlanego. Ak-
tualnie trwają konsultacje społeczne w związku z nowymi prze-
pisami. Celem nowelizacji Kodeksu jest usprawnienie procesu 
budowlanego poprzez zmianę lub zniesienie części procedur ad-
ministracyjnych. Wśród zgłoszonych przez deweloperów zastrze-
żeń do projektu znalazł się zarzut preferencyjnego traktowania 
przyszłych inwestycji realizowanych przez Narodowego Opera-
tora Mieszkaniowego. Niepokój branży deweloperskiej budzi od-
rębny rozdział Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (Rozdział 
II, Oddział 5.) poświęcony zasadom wznoszenia budynków na 
potrzeby pakietu „Mieszkanie Plus”. W  projekcie Kodeksu czy-
tamy m.in.:
•	 Art.	120.	Narodowy	Operator	Mieszkaniowy,	zwany	dalej	„Ope-

ratorem”, współpracuje z gminą na etapie lokalizacji i realizacji 

inwestycji w zakresie społecznego budownictwa czynszowego, na 
zasadach określonych w niniejszym oddziale.

•	 Art.	121.	Do	lokalizacji	i realizacji	inwestycji	realizowanych	przez	
Operatora	stosuje	się	odpowiednio	przepisy	art.	557–559.	

•	 Art.	 122.	 §	 1.	Operator	uzgadnia	 z wójtem	gminy	wstępną	 loka-
lizację inwestycji. Po uzgodnieniu strony mogą zawrzeć porozu-
mienie	 w  przedmiocie	 powierzenia	 Operatorowi	 sporządzenia	
oraz procedowania projektu planu miejscowego pozwalającego na 
realizację	 inwestycji	w uzgodnionej	 lokalizacji	 –	na	koszt	Opera-
tora.	 §	 2.	W  przypadku	 określonym	w  §	 1	 lokalizacja	 inwestycji	

może nastąpić w  uproszczonym planie 
miejscowym.
•	 	 Art.	 123.	 §	 1.	 Operator	 sporzą-
dza koncepcję urbanistyczną inwe-
stycji oraz przedstawia ją ministrowi 
właściwemu do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa, celem 
zatwierdzenia.

Najważniejsze jest to, aby każ-
dy z  podmiotów realizujących swoją 
część polityki mieszkaniowej miał ta-
kie same prawa i obowiązki na polu in-
westycyjnym oraz administracyjnym 
– podsumował Grzegorz Kiełpsz, Pre-
zes Zarządu Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich. 

Co z najemcami?

Projekt Narodowego Programu Miesz-
kaniowego zapowiada zrównoważenie 
ochrony praw najemców i wynajmują-
cych. Oznacza to modyfikację obecnie 
obowiązujących przepisów. Jeden z no-
wych pomysłów to zastąpienie umów 
na czas nieokreślony formą umowy na 
czas określony, by zabezpieczyć w  ten 
sposób interesy właścicieli. Noweli-
zacja ustawy o  ochronie praw lokato-
rów mogłaby skutkować osłabieniem 
pozycji najemców. Widać to m.in. na 
przykładzie tzw. wstąpienia w  najem 
po śmierci głównego najemcy. Mini-
sterstwo Infrastruktury i  Budownic-
twa proponuje dalsze zawężanie kręgu 

„bliskich osób” uprawnionych do takiego rozwiązania (wyłącznie 
dzieci zmarłego) i ocenę przejęcia najmu.

Deweloperzy ofiarami ekoterroryzmu?
III Kongres Mieszkaniowy został zdominowany przez dysku-
sję o  Narodowym Programie Mieszkaniowym i  perspektywach 
rozwoju branży deweloperskiej, ale zasygnalizowano również 
problem tzw. ekoterroryzmu. Sprawa dotyczy wyłudzania środ-
ków od inwestorów przez stowarzyszenia i fundacje ekologiczne. 
W wielu odnotowanych przez deweloperów przypadkach tego ro-
dzaju instytucje wykorzystywały przepisy o ochronie przyrody do 
czerpania korzyści majątkowych. Aby wyeliminować nieuczciwe 
praktyki, należy wprowadzić zmiany do obowiązującego prawa.

Michał Mazur

Mimo iż Narodowy Program 
Mieszkaniowy zakłada 

współpracę z deweloperami, 
długie oczekiwanie na 

szczegóły takich inicjatyw 
rodzi pytania i obawy o to, 

czy w nowych okolicznościach 
sektor prywatny zdoła 

funkcjonować tak jak do 
tej pory. Czy rząd zamierza 
stworzyć konkurencję dla 

przedsięwzięć o charakterze 
komercyjnym? 

– Nie ma i nigdy nie było 
po stronie Ministerstwa 

takich zamiarów […] mówił  
wiceminister infrastruktury 

i budownictwa Tomasz 
Żuchowski.
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FINANSE

Kolejna nowelizacja Rekomendacji S – 
jakie zmiany czekają kredytobiorców?

Utrzymujące się od wielu miesięcy rekordowo niskie stopy procen-
towe stanowią zachętę do podejmowania decyzji o zaciągnięciu 
kredytu mieszkaniowego. Perspektywa niższych rat kredyto-

wych, a  także zapowiedź wygaszenia programu pomocowego „Miesz-
kanie dla Młodych” (w  2018 r.) oraz przyszłoroczny wymóg wyższego 
wkładu własnego to czynniki, które w bieżącym roku istotnie wpływają na 
sprzedaż nieruchomości oraz liczbę podpisywanych umów kredytowych. 

Wizja tańszego kredytu skutecznie odciąga od wielu osób myśl, że jest 
to zobowiązanie długoterminowe. Należy liczyć się z tym, że jest prak-
tycznie niemożliwe, by polityka finansowa państwa pozostała stabilna 
przez cały okres kredytowania. Można się spodziewać, że w ciągu 25 lat 
spłaty w którymś okresie nastąpi zmiana stóp procentowych. Przy obec-
nie historycznie niskich wskaźnikach, ich podwyżka w  przyszłości to 
niemal pewnik. Oznacza to, że osoby, które w momencie zaciągania kre-
dytu posiadały zdolność kredytową, po podniesieniu stóp procentowych 
mogą nie sprostać wyższym ratom i  ją utracić. Zgodnie z zaleceniami 
Komisji Nadzoru Finansowego ogłoszonymi 12 lutego 2015 r., ocenia-
jąc ryzyko kredytowe, banki powinny przedstawiać klientom symulacje 
kosztów kredytu dla trzech poziomów stopy procentowej: 3, 5, 10 oraz 
15 proc.

Warto pamiętać, że pierwszy kryzys związany ze spłatą kredytu 
mieszkaniowego pojawia się średnio po 5 latach od dnia podpisania 
umowy. Klienci, których sytuacja ekonomiczna ulegnie pogorszeniu, 
mają jeszcze możliwość uregulowania pozostałego zobowiązania zy-
skami ze sprzedaży danej nieruchomości (przy czym jej wartość rów-
nież jest zmienna w  czasie). Jeśli natomiast po ogłoszeniu upadłości 
kredytobiorcy, mieszkanie przejmie bank, nie ma obowiązku dążenia 
do uzyskania podczas licytacji jak najwyższej ceny. Różnicę między po-
czątkową wartością nieruchomości a ostateczną musi pokryć kredyto-
biorca. Sprzedaż mieszkania może okazać się zatem niewystarczającym 
rozwiązaniem problemu. Aby zminimalizować ciążące na klientach ry-
zyko i zwiększyć świadomość społeczną w zakresie oszczędzania na cele 
mieszkaniowe, Komisja Nadzoru Finansowego opracowała kontrower-
syjne regulacje, wprowadzające obowiązkowe progi wkładu własnego. 
Należy je traktować jako rodzaj testu przed dalszą spłatą – innymi słowy, 
według ekspertów na kredyt powinny decydować się wyłącznie osoby, 
które potrafią samodzielnie zgromadzić część środków. 

Nowelizacja Rekomendacji S – jak było do tej pory?
W 2013 r. banki zostały zobowiązane do wycofania ze swojej oferty 
kredytów udzielanych na 100 proc. wartości nieruchomości. Pierwsze 
obowiązkowe progi wkładu własnego, na poziomie 5 proc., wprowa-
dzono w kolejnym roku. W roku 2015 kredytobiorcy musieli posia-
dać środki w wysokości minimum 10 proc. wartości nieruchomości, 
a obecnie kwota ta wynosi 15 proc. Stopniowe wdrażanie Rekomen-
dacji S ma zakończyć się w przyszłym roku, kiedy zostanie osiągnię-
ty docelowy 20-procentowy próg wkładu własnego. W  ten sposób, 
zwłaszcza po wycofaniu programu „Mieszkanie dla Młodych”, część 
potencjalnych kredytobiorców straci dostęp do rynku.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, ze Rekomendacja S to ze-
staw zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego,  zdecydowanie wydłuża-
jący drogę do uzyskania kredytu tym nabywcom, którzy w momencie 

podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości nie dysponowali wła-
snym budżetem. Pierwszy cios złagodził program „Mieszkanie dla 
Młodych”, umożliwiając uzyskanie dopłaty do wkładu własnego dla 
osób kupujących lokale na własne potrzeby. Tuż po wejściu w życie 
nowelizacji Rekomendacji S pojawiło się jednak ryzyko spadku licz-
by transakcji w celach inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wynajem. 

Na początku października Komisja Nadzoru Finansowego skie-
rowała do konsultacji kolejny projekt, dotyczący dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi 
hipotecznie. Jakie zmiany tym razem czekają kredytobiorców?

Zapisy kolejnej nowelizacji Rekomendacji S
Dotychczasowe zapisy nowelizacji Rekomendacji S odnoszą się do kredy-
tów mieszkaniowych opartych o zmienną stopę WIBOR 3M. Wiedząc, 
że nawet jej niewielki skok przekłada się na wysokość oprocentowania 
– co bezpośrednio obciąża kredytobiorców, a  bankom przynosi stra-
ty z tytułu niespłaconych zobowiązań – Komisja Nadzoru Finansowego 
zaproponowała zwiększenie udziału kredytów mieszkaniowych na sta-
łą stopę procentową, dotąd oferowaną przede wszystkim w przypadku 
kredytów konsumpcyjnych. Główna przesłanka tej zmiany ma charakter 
ostrożnościowy. Oferowanie przez banki produktów opartych o stałą sto-
pę procentową zabezpieczyłoby obie strony umowy przed konsekwen-
cjami podwyżki historycznie niskich stóp procentowych. Obecnie prawie 
żaden bank nie ma w swojej ofercie takich kredytów mieszkaniowych. 
Powodem jest nikłe zainteresowanie klientów. Trzeba bowiem pamiętać, 
że po ustaleniu stałej wartości stopy (obowiązującej przez określony czas 
– aktualnie nie dłuższy niż 5 lat), kredytobiorcy nie mogą czerpać ko-
rzyści z obniżek ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ze względu 
na uśrednioną wartość stałej stopy procentowej, na początku spłaty raty 
będą wyższe niż w przypadku tradycyjnego kredytu. Z drugiej strony wy-
bierając takie oprocentowanie, klienci zabezpieczą się przed przyszłymi 
wzrostami. Jednakże stała stopa procentowa również niesie ze sobą ryzy-
ko, które pojawia się w momencie zakończenia okresu ustalonego z ban-
kiem. Jak czytamy w projekcie nowelizacji: Po tym okresie, w momencie 
ponownego ustalania stopy oprocentowania kredytu, może okazać się, że 
skumulowane zmiany stopy procentowej prowadzą do znacznego, sko-
kowego wzrostu raty kredytu hipotecznego. 

W celu obniżenia stopnia takiego ryzyka, Komisja Nadzoru Finan-
sowego zaproponowała określenie 10 letniego minimalnego okresu 
obowiązywania stałej stopy. Wśród pozostałych zapisów nowelizacji 
znalazły się  także następujące zalecenia:
– wskazanie, że bank powinien w czytelny sposób informować klien-

tów o ograniczeniach dotyczących wcześniejszej spłaty kredytów. 
W szczególności, informacje te powinny zostać zawarte w umowie 
kredytowej;

– wymóg dotyczący informacji, jakie powinny być przedstawiane 
klientowi, tak aby zapewnić, iż jest on w pełni świadomy specyfiki 
danego produktu, tj. korzyści i czynników ryzyka z nim związanych.
Konsultacje, dotyczące rozszerzenia zapisów Rekomendacji S 

o kredyty mieszkaniowe oparte o stałą stopę procentową, potrwają 
do 10 listopada bieżącego roku.  

Joanna Kus

Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku kredytowym, a jakie zmiany czekają nas w przyszłości? 
Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała kolejną nowelizację Rekomendacji S.
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WARTO WIEDZIEĆ

Małe mieszkania podbijają rynek
Nawet jeśli zakup niewielkiego mieszkania traktowany jest jako rozwiązanie 
tymczasowe, cechuje się wysoką stopą zwrotu i zaprocentuje w przyszłości.

Od pewnego czasu rynek nieruchomości podbijają małe 
mieszkania i jeszcze mniejsze – tzw. mikro apartamen-
ty. Kawalerki wymieniane są obok lokali 2-pokojowych 

jako najczęściej poszukiwane oferty, zarówno na rynku pier-
wotnym, jak i wtórnym. Dlaczego mieszkania o niewielkim me-
trażu cieszą się w  Polsce taką popularnością? Odpowiedź ma 
swoje źródło w polskiej mentalności, na którą składa się m.in. 
duża potrzeba własności. Chęć posiadania własnego miesz-
kania jest tak silna, że wiele osób woli nabyć mniejsze (a  za-
tem tańsze) lokum, niż odkładać pieniądze kilka lat dłużej lub 
zdecydować się na długoterminowy wynajem. Mimo iż średni 
koszt zakupu metra kwadratowego takiego mieszkania prawdo-
podobnie będzie wyższy od standardowego (biorąc pod uwagę 
te same koszty przyłączenia do mediów, wykonania instalacji 
itd.), to ostateczna cena okaże się atrakcyjna, zwłaszcza, że jeśli 
oferowana jest w parze z wysokim standardem oraz lokalizacją 
w  centrum miasta lub innej prestiżowej dzielnicy. Możliwość 
nabycia mieszkania na własność za średnio 120–150 tys. zł, wie-
lu osobom otwiera również drogę do transakcji gotówkowych. 
Nawet jeśli zakup mikro mieszkania traktowany jest jako roz-
wiązanie tymczasowe, cechuje się wysoką stopą zwrotu i  za-
procentuje w  przyszłości np. jako inwestycja pod wynajem. 
Warto zdawać sobie sprawę, że tego rodzaju projekty dewelo-
perskie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Po-
pyt napędzają zwłaszcza młodzi ludzie: studenci otrzymujący 
mieszkania w akcie darowizny od rodziców, jak i osoby będą-
ce na początku swojej kariery zawodowej, single oraz bezdziet-
ne pary.   

Małe mieszkania powstają również z myślą o inwestorach, któ-
rzy od początku planują czerpać zyski z wynajmu. W tym przy-
padku zakup dwóch mniejszych lokali zamiast jednego większego 
będzie dużo bardziej opłacalną inwestycją. Coraz częściej spoty-
kaną strategią inwestycyjną jest również odwrócenie perspektywy 
– sprzedaż dużego własnościowego mieszkania w  celu zgroma-
dzenia środków na zakup mniejszych lokali pod wynajem – bez 

konieczności zaciągania kredytu hipotecznego. Wśród potencjal-
nych najemców nie brakuje chętnych na kawalerki. Mając do wy-
boru współdzielenie mieszkania z innymi lokatorami lub większy 
komfort i  niezależność, chętniej decydujemy się na ten drugi 
wariant. 

Potencjał segmentu małych mieszkań wykracza poza sektor 
prywatny. Część ekspertów upatruje w  tym trendzie wskazów-
kę dla samorządów, jak rozwiązać problem niewystarczającej 
liczby mieszkań komunalnych i socjalnych. Przy powszechnym 
niedoborze zasobów mieszkaniowych oraz znacznej gęstości za-
ludnienia, na światowych rynkach nikogo już nie dziwią duże 
kompleksy budynków z mieszkaniami w rozmiarze mini. W Eu-
ropie mikro mieszkania są popularne m.in. w Holandii, z kolei 
poza kontynentem europejskim jednym z najbardziej skrajnych 
przykładów pozostaje azjatycki rynek nieruchomości. Zabudo-
wę japońskich miast tworzą zazwyczaj 2 lub 3-piętrowe aparta-
menowce oferujące tzw. apato (apartamenty), czyli bardzo małe 
mieszkania. Drugim rodzajem nieruchomości mieszkaniowych 
jest manshoon – dom wsparty na betonowej konstrukcji. W obu 
wspomnianych typach zabudowy dominują następujące zasady: 
funkcjonalność oraz maksymalne wykorzystanie dostępnej po-
wierzchni. Polskie projekty wydają się stanowić echo doświad-
czeń zagranicznych projektantów. 

Mikro mieszkania
Głośnym wydarzeniem na rodzimym rynku było przedsię-
wzięcie wrocławskiego przedsiębiorstwa Dolnośląskie Inwe-
stycje  SA. Deweloper nabył od Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a następnie przebudował dawny Dom Asystenta, położony przy 
moście Szczytnickim. W odnowionym budynku zaprojektowa-
no ponad 150 mikro apartamentów, 1- i 2-pokojowych, o metra-
żach do 27 mkw. Inwestor reklamował zrealizowane mieszkania 
jako „apartamenty” – powoływał się wówczas na wysoki stan-
dard wykończenia „pod klucz”, atrakcyjną przestrzeń wspól-
ną oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne (np. pralnia 
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obsługiwana za pomocą SMS), odróżniając w  ten sposób swoją 
ofertę od typowych studenckich mieszkań.

To mieszkania dla młodych ludzi, studentów albo osób zaraz po 
studiach, które nie mają jeszcze rodzin, są na dorobku. Założyli-
śmy, że takie niewielkie, samodzielne mieszkania będą atrakcyjną 
alternatywą dla stancji czy mieszkania w  akademiku dzielonym 
z  innymi osobami –  mówił Dariusz Wilczewski, prezes zarządu 
Dolnośląskich Inwestycji SA.

W  Krakowie oferta kompaktowych, funkcjonalnych mieszkań 
jest bardzo szeroka. Decyduje o  tym m.in. fakt, że znaczną grupę 
osób poszukujących nieruchomości stanowią studenci i  absolwen-
ci uczelni oraz młode pary. Przykładem inwestycji wpisujących się 
w coraz popularniejszy trend jest Osiedle dla Rodziny firmy Salwa-
tor Sp. z o.o., znajdujące się przy ul. Niebyłej we Wzgórzach Krzesła-
wickich, w cichej i spokojnej okolicy, oddalonej od centrum miasta. 
Łącznie w ramach wszystkich etapów inwestycji deweloper przewi-
dział budowę ok. 200 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, w tym 
także niewielkich, odpowiadających na potrzeby młodych ludzi. 

W  kontekście inwestycji oferujących małe mieszkania warto 
zwrócić uwagę również na działalność firmy DOM-BUD M. Sza-
flarski Sp. j.  Deweloper realizuje projekty na krakowskim rynku 
nieruchomości od przeszło 25 lat. Swoją działalność koncentru-
je zarówno w  obszarze budownictwa, sprzedaży mieszkań, jak 
i  zarządzania oraz administrowania nieruchomościami. Firma 
w równej mierze specjalizuje się w projektowaniu zabudowy wie-
lorodzinnej i jednorodzinnej na terenie Krakowa. 

Zniesienie limitów wielkości mieszkań 
Dalsze perspektywy rozwoju segmentu małych mieszkań wiążą 
się z przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa, propozycją zmiany rozporządzenia z 2002 r. „W sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki 
i  ich usytuowanie”. Do tej pory obowiązywały ścisłe regulacje 
dotyczące powierzchni lokali mieszkalnych w  budynkach wie-
lorodzinnych. Zgodnie z nimi, wielkość salonu w kawalerce nie 
może być mniejsza niż 16 mkw. Ministerstwo planuje zniesienie 
tego ograniczenia, pozwalając na budowę nawet 18 metrowych 
mieszkań – w  zależności od aktualnego zapotrzebowania ryn-
ku. Obecnie projekt lokalu w  inwestycji wielorodzinnej powi-
nien spełnić szereg wymogów technicznych. Według rozdziału 
7 przywołanego rozporządzenia, szerokość w świetle ścian po-
mieszczeń musi wynosić minimum:
•	 2,2	m	–	w przypadku	sypialni	dla	jednej	osoby;
•	 2,7	m	–	w przypadku	sypialni	dla	dwóch	osób;

•	 1,8	m	–	w przypadku	kuchni	w mieszkaniu	jednopokojowym;
•	 2,4	–	w przypadku	kuchni	w mieszkaniu	wielopokojowym;
•	 1,2	m	–	w przypadku	korytarza.

Zniesienie limitów powierzchni pokoi, korytarzy, kuch-
ni i  łazienek oznacza duże udogodnienia dla deweloperów oraz 
większe możliwości generowania oszczędności na etapie projek-
towania inwestycji. Nie dziwi zatem pozytywna ocena noweli-
zacji rozporządzenia, przedstawiona przez Polski Związek Firm 
Deweloperskich.

W ocenie PZFD, dostrzeżenie potrzeby zmian w obecnie obo-
wiązujących regulacjach jest odpowiedzią na sygnały płynące 
z  wielu środowisk i  postępującą biurokratyzację procesu inwe-
stycyjnego, w części tylko uzasadnioną rzeczywistymi potrzeba-
mi rozwojowymi, a  w  dominującej części zbędną, wydłużającą 
proces inwestycyjny i  podnoszącą koszty budowy. Rozwój kraju 
wymaga przyśpieszonej urbanizacji, lepszego wykorzystania te-
renu i  infrastruktury technicznej oraz dogęszczenia zabudowy. 
Realizacja tych celów wymaga wyraźnego zliberalizowania wa-
runków	technicznych.	[…]	Obserwujemy	także	z niepokojem,	jak	
od wielu lat wprowadzane są przepisy, podnoszące wymagania 
ochrony przeciwpożarowej, co nie znajduje dostatecznego uza-
sadnienia w statystykach dotyczących pożarów, a znacząco pod-
nosi koszty budowy – czytamy w oficjalnym stanowisku PZFD 
w  sprawie projektu nowego rozporządzenia, opublikowanym 
w czerwcu br. 

Obawy społeczne budzi kwestia jakości mikro mieszkań i ich 
rzeczywistej funkcjonalności. Czy architekci będą w  stanie tak 
projektować, by nawet mikroskopijne wnętrza zaspokajały wszyst-
kie potrzeby mieszkaniowe lokatorów? Część sceptyków uspo-
koi komentarz Krajowej Rady Izby Architektów RP (z 16 czerwca 
2016 r.), w którym czytamy:

KRIA	RP	przyjmuje	podjęcie	przez	Ministerstwo	przedmioto-
wej inicjatywy legislacyjnej z satysfakcją uznając ją za konieczną 
i pilną, bowiem duża część obecnych przepisów stwarza poważne 
bariery w  praktyce projektowej. Mamy przy tym pełną świado-
mość, że zmiany na tym etapie nie przewidują zmian ustaw i mu-
szą zostać ograniczone wyłącznie do zmian możliwych na gruncie 
rozporządzenia. Przedstawiony projekt rozporządzenia wprowa-
dza szereg zmian, z których duża część uwzględnia nasze wcze-
śniej wnoszone propozycje. 

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany przedmiotowego roz-
porządzenia zakończyły się w sierpniu bieżącego roku. 

Joanna Kus

REKLAMA
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PRAWO

W przyszłym roku czekają nas zmiany 
w Prawie budowlanym

Czekają nas kolejne zmiany Prawa budowlanego, za spra-
wą ustawy o  zmianie niektórych ustaw, w  celu poprawy 
otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projektowane zmia-

ny mają wejść w życie od 2017 r. Tak jak poprzednia nowelizacja, 
także i obecna zakłada kolejne uproszczenia procesu budowlane-
go poprzez określenie robót budowlanych, do których konieczne 
było uzyskanie pozwolenia na budowę, jako wymagających zgło-
szenia lub niewymagających ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Budowa bez pozwolenia
Budowa parterowych budynków gospodarczych o  powierzchni 
zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej 
niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudo-
wy do 21 mkw., która dotychczas wymagała zgłoszenia, po no-
welizacji nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani 
zgłoszenia. Natomiast budowa wiat o powierzchni zabudowy do 
35  mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każde 500 mkw., powierzchni dział-
ki, która obecnie wymaga pozwolenia na budowę (z  wyjątkiem 
wiat na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub 
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe) po nowelizacji 
będzie wymagać zgłoszenia.

Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 mkw. 
i opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub linio-
we umocnienia brzegów rzek i  potoków górskich oraz brzegu 
morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowią-
cych konstrukcji oporowych dotychczas wymagały zgłoszenia, po 
nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani 
zgłoszenia. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych ma się odby-
wać bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Zjazdy z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych dro-
gach obecnie wymagają pozwolenia na budowę, a po nowelizacji 
będą wymagać zgłoszenia. Natomiast zjazdy z dróg powiatowych 
i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, które do-
tychczas były realizowane na podstawie zgłoszenia, nie będą po-
trzebowały pozwolenia ani zgłoszenia.

Przepusty o średnicy do 100 cm obecnie wymagają pozwolenia 
na budowę, a po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia 
na budowę, ani zgłoszenia.

Formalności związane z przebudową
Przebudowa budynków, dla których konieczne jest uzyskanie po-
zwolenia na budowę, obecnie co do zasady wymaga pozwolenia 
na budowę, jednak wymóg uzyskania zgody organu administra-
cji architektoniczno-budowlanej na przebudowę (np. poszerzenie 
otworów drzwiowych) zostanie uznany za zdecydowanie zbędny, 

Nowelizacja Prawa budowlanego zakłada dodatkowe ułatwienia dla inwestorów. 
Projekt zakłada zniesienie części procedur poprzez rozszerzenie katalogu obiektów, 
których realizacja nie będzie wymagała pozwolenia na budowę. Przygotowane 
zmiany wpisują się w „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, opracowany 
przez Ministerstwo Rozwoju.

pod warunkiem, że nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz ele-
mentów konstrukcyjnych. Jednak dla przebudowy przegród ze-
wnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych pozostanie wymóg 
uzyskania pozwolenia na budowę.

Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych obec-
nie wymaga zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do 
zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budyn-
ku. Zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy 
przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwięk-
szenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, 
a  w  pozostałym zakresie przebudowa nie będzie wymagała ani 
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Bez pozwolenia, ale po zgłoszeniu zamiaru budowy
Remont obiektów budowlanych, których realizacja wymaga 
pozwolenia na budowę, obecnie musi przebiegać na podstawie 
zgłoszenia, a po nowelizacji zgłoszenia wymagać będą takie re-
monty, które dotyczyłyby obiektów budowlanych innych niż 
budynki z  pozwoleniem na budowę. Przepis ten dotyczy także 
przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych bu-
dynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę.

Ponadto skrócony zostanie termin sprzeciwu do zgłoszeń budo-
wy – z 30 do 21 dni, co zapewni przyspieszenie rozpoczęcia proce-
su inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia. 
Co więcej, proponuje się dodanie przepisu umożliwiającego wyda-
wanie zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed 
upływem terminu. Doprecyzowaniu ma ulec instytucja istotnego 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę. W  szczególności nie będzie 
istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długo-
ści obiektu budowlanego, który nie jest obiektem liniowym. Od-
stąpienie nie może przekroczyć 2 proc. i  spełnia inne oczywiste 
warunki. Ponadto proponuje się umożliwienie uzyskania decy-
zji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, w skutek cze-
go po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu 
będzie można użytkować ten obiekt. Obecnie po upływie tego ter-
minu bezwzględnie musi on zostać rozebrany. Nie ma możliwo-
ści doprowadzenia do sytuacji, w  której taki obiekt będzie nadal 
użytkowany.

Zgodnie z  projektem nowelizacji Prawa budowlanego, nowe 
przepisy wejdą w  życie 1 stycznia 2017 r. Konsultacje publiczne 
dotyczące projektu zakończyły się w sierpniu bieżącego roku. 

Paweł Puch, prawnik
źródło: KRN.pl
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ANALIZY RYNKU

Sezonowość branży deweloperskiej to mit
Od kilku lat można zaobserwować wyraźny wzrost sprzedaży na rynku deweloperskim. 
Rynek pozostaje ożywiony, a sezon na zakup mieszkania trwa cały rok. Czy to oznacza, że 
nadchodząca jesień będzie równie intensywna dla inwestorów?

Sprzedaż nieruchomości rośnie w siłę
Według raportów przygotowanych przez NBP, sytuacja na rynku 
nieruchomości w ciągu wszystkich czterech kwartałów 2015 roku 
pozostawała zrównoważona. Tego samego dowodzą raporty fir-
my doradczej REAS, która przebadała łącznie sześć rynków, o naj-
większej skali obrotów (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, 
Poznań i  Łódź). Liczba transakcji w  I  kwartale osiągnęła rekor-
dowy poziom i  wyniosła blisko 11,5 tys. mieszkań. Drugi kwar-
tał 2015 roku był lepszy od poprzedniego, a trzeci to ponad 13 tys. 
sprzedanych mieszkań. Bardzo dobrym podsumowaniem wyjąt-
kowo udanego roku dla deweloperów okazał się 
ostatni kwartał ubiegłego roku. Na sześciu ryn-
kach o największej skali obrotów sprzedano ponad 
14,4  tys. mieszkań, a  w  perspektywie całego roku 
sprzedaż wyniosła blisko 52 tysiące. 

Możemy zauważyć, że niezależnie od pory roku, 
sprzedaż systematycznie rośnie – komentuje Piotr 
Kijanka, Dyrektor ds. Sprzedaży i  Marketingu 
w  Grupie Deweloperskiej Geo – co więcej, rośnie 
niemal	nieprzerwanie	od	2013	roku – dodaje. 

Zebrane dane to potwierdzają. W  pierwszym 
kwartale 2014 roku liczba transakcji liczona łącznie 
dla sześciu rynków była wyższa od tych z IV kwar-
tału 2013 roku i wyniosła nieco ponad 11 tys. miesz-
kań. I choć w II kwartale 2014 roku liczba transakcji 
zmniejszyła się o  ok. 6 proc. w  porównaniu z  po-
przednim okresem, to jednak czwarty kwartał 
z  rzędu utrzymywała się wysoka liczba transak-
cji, która nie była notowana na polskim rynku mieszkaniowym od 
szczytu boomu, czyli początku 2007 roku. 

Rządowe dofinansowania napędzają sprzedaż bardziej niż pora roku
Ważną rolę w  branży nieruchomości odgrywają programy rzą-
dowe. Przez przeszło 20 lat polityka mieszkaniowa skupiała się 
na wsparciu sektora własnościowego, pierwotnie poprzez ulgi 
mieszkaniowe, następnie za pomocą programu „Rodzina na Swo-
im”. Obecny od 2014  roku program „Mieszkanie dla Młodych” 
zapewnia dofinansowanie wkładu własnego. Nie maleje liczba 
wniosków o dopłaty, składanych w ramach rządowego wsparcia. 
W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu liczba dokumentów złożo-
nych w I kwartale 2015 roku wyraźnie wzrosła w porównaniu do 
poprzedniego kwartału. Jednocześnie w wymienionych miastach 
była najwyższa od początku działania programu. W  Krakowie 
odnotowano niewielki wzrost, ale także rekordowo dużą liczbę 
wniosków w  skali kwartału. Pula złożonych wniosków wzrosła 
także nieznacznie w  Gdańsku i  Łodzi, ale nie dorównała wyni-
kom z początku 2014 roku. Trzeba podkreślić, że skala wsparcia 
rynku za pośrednictwem programu „Mieszkanie dla Młodych” 
nadal rośnie. Zgodnie z danymi BGK, w II kwartale liczba wnio-
sków o dopłaty, w większości analizowanych miast, wzrosła w po-
równaniu z  poprzednim analizowanym okresem. Największy 
wzrost (o 24 proc.) miał miejsce w Krakowie. 

Z tego jasno wynika, że branża deweloperska nie jest sezonowa – 
ocenia Piotr Kijanka. Możliwość skorzystania z  tego typu ulg i dofi-
nansowań oznacza wzrost zainteresowania. Niezależnie od pory roku, 
popyt na mieszkania jest duży. Wbrew pozorom, wakacje to nie jest 
martwy okres, bowiem ludzie wykorzystują urlop, aby móc na spokoj-
nie wybrać idealne mieszkanie. Z  kolei pod koniec roku, można za-
obserwować duże ożywienie, spowodowane obawą o podwyżki, ale to 
i  tak nie przesądza o  sezonowości branży. Takie same tendencje za-
uważamy we wszystkich trzech miastach, w których prowadzimy dzia-
łalność, czyli w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach – dodaje.

Kwiatowa Równina, ul. Pękowicka

Prognozy na przyszłość
Zdaniem firmy REAS, gdyby wyniki I  kwartału 2016 roku mia-
ły być podstawą prognozy na dalszą część roku, uzasadniona by-
łaby zapowiedź kolejnych rekordów sprzedaży. Istnieje powód, dla 
którego w przewidywaniach tych zaleca się pewną ostrożność. Jest 
to szczególny charakter I kwartału, w którym sprzedaż napędza-
na była przez kupujących w programie „Mieszkanie dla Młodych”. 
Wyczerpanie środków na dopłaty z puli na rok 2016 i ograniczony 
dostęp (50 proc.) do rezerwy funduszy na kolejne lata, mogą skut-
kować wyraźnym spadkiem popytu w segmencie lokali w końców-
ce tego roku. Jak prognozuje REAS, w  najbliższych kwartałach 
wykorzystanie pieniędzy z  programu „Mieszkanie dla Młodych” 
oraz wskaźniki stóp procentowych to czynniki, które będą najsil-
niej wpływać na sytuację na rynku. 

Delikatne ożywienie w  stosunku do całego roku można zaobser-
wować jedynie w końcówce roku, czego główną przyczyną jest wyższy 
wkład	własny	do	kredytów	hipotecznych,	do	20	proc.	–	obowiązujący	
od	stycznia	2017	roku – zauważa Piotr Kijanka.

Wysokość sprzedaży w branży jest warunkowana szeregiem czyn-
ników, z których pora roku wydaje się od kilku lat najmniej istotna. 
Na rynku nieruchomości hossa nieustająco trwa, a z prognoz wyni-
ka, że pomimo wygaszania programów rządowych, można liczyć na 
równie wysokie rezultaty w kolejnych miesiącach. 

Natalia Sikora, Prime Time PR
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ORZECZNICTWO

POD PATRONATEM „KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI”

Obowiązek tworzenia funduszu remontowego 

118. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań 

Spór taki można jedynie rozstrzygnąć w drodze postępowania 
sądowego. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Gliwicach wyro-
kiem z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

Przedmiotowa sprawa powstała na kanwie sporu wewnątrz 
wspólnoty mieszkaniowej. Jeden z  mieszkańców w  pewnym mo-
mencie, z  powodu konfliktu wynikającego z  rozliczeń poremon-
towych, zaprzestał opłacania składki na fundusz remontowy. 
Wypowiedział również uchwałę go powołującą, którą w przeszłości 
podjął wraz z innymi członkami wspólnoty.

Reszta wspólnoty pozwała sąsiada do sądu i domagała się wyda-
nia nakazu zapłaty. Sąd rejonowy badający sprawę uznał powódz-
two za bezzasadne, ponieważ wspólnota mieszkaniowa powstaje 
z mocy prawa, a do sposobu zarządu rzeczą wspólną – nieruchomo-
ścią – zastosowanie odpowiednio znajdują przepisy Kodeksu cywil-
nego dotyczące współwłasności. Sąd Rejonowy przyjął, że uchwała 
określająca wysokość regulowanych zaliczek stanowi umowę cy-
wilnoprawną i może zostać wypowiedziana bez wytaczania odręb-
nego powództwa przez pozwanego.

Jednocześnie wskazał, że to utworzenie funduszu remontowe-
go i  obowiązek czynienia przez właścicieli lokali mieszkalnych 
wpłat na ten cel stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłe-
go zarządu, dlatego też wypowiedzenie umowy przez jednego ze 
współwłaścicieli powoduje, że pozostali współwłaściciele nie mogą 

Według prognozy firmy Emmerson, zaprezentowanej pod-
czas konferencji prasowej otwierającej targi, rok 2016 
krakowscy deweloperzy zakończą z rekordowym wyni-

kiem sprzedaży mieszkań. Kraków znajduje się obecnie na trzecim 
miejscu pod względem liczby lokali oferowanych na rynku pierwot-
nym (za Warszawą i  Wrocławiem). Specyfikę krakowskiego rynku 
nieruchomości odzwierciedla fakt, że tylko 18 proc. całkowitej oferty 
stanowią gotowe mieszkania. Z raportu Emmerson wynika ponadto, 
że średnio co drugi lokal mieszkalny zostanie oddany do użytkowa-
nia w przyszłym roku. Udział mieszkań, których budowa zakończy 
się w bieżącym roku, wynosi 11 proc. całkowitej oferty.  

Targi dają nie tylko możliwość zapoznania się z aktualnymi in-
westycjami lokalnych deweloperów, ale także skorzystania z  porad 
i wykładów ekspertów czy uzyskania rzetelnych informacji o sytu-
acji zarówno krakowskiego, jak i krajowego rynku nieruchomości. 
Podczas październikowej Giełdy Domów i  Mieszkań na pierwszy 
plan wysunął się temat rządowego programu „Mieszkanie Plus” oraz 
przebieg prac legislacyjnych związanych z  nowym Kodeksem ura-
banistyczno-budowlanym. Stowarzyszenie Domów i Mieszkań bie-
rze udział w konsultacjach społecznych dotyczących tego projektu. 
Jedną z  najważniejszych zmian wprowadzonych do kodeksu jest 
ograniczenie inwestycji realizowanych na podstawie tzw. warunków 

W małej wspólnocie mieszkaniowej (nie większej niż 7 lokali) nie ma obowiązku 
tworzenia funduszu remontowego, co powoduje, że nie można również zmusić 
właściciela do opłacania składek na niego. 

samodzielnie wywołać skutków zobowiązujących pozwanego do 
wnoszenia opłat na fundusz remontowy.

Podkreślił także, że brak jest przepisów obligujących wspólnoty 
mieszkaniowe czy też współwłaścicieli nieruchomości do tworzenia 
funduszy remontowych; ustawodawca nie nałożył tego rodzaju obo-
wiązku na podmioty, którym przysługuje prawo własności nieru-
chomości, a obowiązujące przepisy jedynie formułują dla członków 
wspólnot mieszkaniowych – właścicieli lokali – obowiązek pokry-
wania kosztów zarządu, obejmujących m.in. wydatki na remonty 
i bieżącą konserwację czy też obowiązek uczestniczenia w wydat-
kach i  obciążeniach związanych z  rzeczą wspólną (art.  207  k.c.). 
Oznacza to, że w przypadku poczynienia wydatków na utrzymanie 
nieruchomości wspólnej czy też jej remont, na właścicielu spoczy-
wa obowiązek udziału w  tych kosztach. Dochodzenie należności 
wymaga przy tym wykazania celu i wysokości konkretnych wydat-
ków. Podstawą faktyczną powództwa był jednak obowiązek mają-
cy spoczywać na pozwanym z  faktu zawarcia umowy – podjęcia 
uchwały. Wobec jej wypowiedzenia powództwo okazało się bezza-
sadne. Sąd Okręgowy badający apelację w sprawie, utrzymał wyrok 
I instancji w mocy, podzielając jego argumenty.

Sygnatura	akt:	III	Ca	1957/15	
Krzysztof Janowski, radca prawny

źródło: KRN.pl

zabudowy. Według autorów projektu rezygnacja z WZ ma zapobiec 
niekontrolowanej zabudowie, która prowadzi do suburbanizacji. 
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego stoso-
wana będzie inna procedura kontrolująca formę i  skalę zabudowy. 
Nowe przepisy pozwolą na realizowanie na takich terenach wyłącz-
nie nieruchomości stanowiących uzupełnienie istniejących obiek-
tów. Podczas konferencji prasowej otwierającej giełdę zwrócono 
uwagę także na dobre rozwiązania kodyfikacyjne. Nowelizacja ko-
deksu złagodzi m.in. problem formalności dotyczących przyłączenia 
do dróg lądowych. Jak podkreślił Prezes Zarządu SBDiM Marek Bo-
lek, obecnie umowy są zawierane ze szkodą dla deweloperów. 

Krakowscy deweloperzy na razie nie obawiają się konkuren-
cji programu „Mieszkanie Plus”. Stolica małopolski nie została 
uwzględniona na liście lokalizacji pod pierwsze rządowe inwesty-
cje. Na początku program będzie koncentrował się w  mniejszych 
miastach, np. w podkrakowskiej Skawinie. „Mieszkanie Plus” może 
spowodować spadek transakcji zawieranych w  celach inwestycyj-
nych, z myślą o czerpaniu zysków z wynajmu.  

Mimo iż w przyszłym roku nie należy spodziewać się kolejnego rekordu 
sprzedaży, będzie ona porównywalna do dobrych wyników odnotowanych 
w 2015	r. – podsumował Szymon Jungiewicz z firmy Emmerson. 

Joanna Kus
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OKIEM POŚREDNIKA

Innowacje w biurach nieruchomości

Branża nieruchomości nieustannie się rozwija. Ciągły napływ lu-
dzi do miast, a co za tym idzie zwiększona liczba nowych inwe-
stycji, powoduje, że obecnie przy szybkim tempie życia osoby 

zainteresowane kupnem czy wynajmem mieszkania nie mają czasu 
na poszukiwanie najbardziej korzystnej oferty. Z pomocą przychodzą 
biura pośrednictwa nieruchomości, które w ostatnim okresie na kra-
kowskim rynku nieruchomości wyrastają jak przysłowiowe grzyby po 
deszczu. Aby wyróżnić się na tle innych firm, muszą poszukiwać coraz 
to nowszych rozwiązań i narzędzi niezbędnych do zaoferowania klien-
tom kompleksowej obsługi. Mobilność agentów biur nieruchomości, 
dobrze zaprojektowana strona interne-
towa, oferta ze zdjęciami, analiza stanu 
prawnego lokalu, czy ulotki roznoszone 
do skrzynek pocztowych to dziś niewy-
starczające narzędzia marketingowe. Ja-
kie inne usługi mogą zaoferować biura 
pośrednictwa, by przyciągnąć nowych 
klientów i ułatwić im wybór odpowied-
niej dla nich inwestycji?

Rozwój technologiczny dał pośred-
nikom nowe narzędzia pracy, a  także 
innowacyjne sposoby prezentacji nieru-
chomości. Jednym z  nich jest wirtualny 
spacer po oferowanej inwestycji. Prezen-
tacja mieszkania może zostać wykonana 
w różny sposób. Najlepszą jakość zapew-
niają filmy oprowadzające po całej nie-
ruchomości i  zdjęcia w  360  stopniach 
wykonane specjalnym sprzętem. Zdję-
cia panoramiczne pozwalają na spokojne 
„przejście” mieszkania w indywidualnym 
tempie, dzięki czemu potencjalny klient, 
oglądając tak przygotowaną prezentację 
multimedialną, może poczuć się jakby 
znajdował się we wnętrzu nieruchomo-
ści. Jest to zdecydowanie droższa forma 
prezentowania oferty, jednak klienci do-
ceniają takie rozwiązanie, ponieważ zwy-
kłe zdjęcia nie odzwierciedlają realnego 
wyglądu mieszkania lub domu. Wirtualny 
spacer pozwala także na lepsze wyobra-
żenie przestrzeni, niż w  przypadku zwy-
kłej fotografii. Niestety nie wszystkie biura 
decydują się na taką prezentację, jednym 
z powodów może być fakt, iż w obu przy-
padkach znacznie wydłuża ona czas pracy 
związanej ze sprzedażą danej nieruchomości. Wybierając formę wirtual-
nej prezentacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, firma musi 
się liczyć z dużym wydatkiem. 

Za kolejną innowację w biurach nieruchomości można uznać home-
-staging. Jest to takie przygotowanie mieszania do sprzedaży bądź wy-
najmu, które pozwoli wzbudzić zainteresowanie jak największej grupy 
klientów. W ten sposób dużo szybciej i na korzystniejszych warunkach 
można sprzedać lub wynająć daną nieruchomość. Założeniem home-
-stagingu jest uzyskanie atrakcyjnego wyglądu mieszkania przy jak naj-
niższych kosztach. Prezentacja lokalu wymaga, w  zależności od jego 
specyfiki, subtelnej bądź radykalnej zmiany, która dokonywana jest na 

podstawie technik marketingowych, tak by wyróżnić to, co w mieszka-
niu atrakcyjne, jednocześnie ukrywając jego ewentualne mankamenty. 
Home-staging jest szczególnie polecany w  przypadku nieruchomości, 
którymi interesuje się wielu klientów, jednak po ich obejrzeniu nie decy-
dują się na dokonanie transakcji kupna bądź wynajmu. 

Duża liczba biur nieruchomości działających w dużych miastach, np. 
w Krakowie, sprawia, że ich właściciele z większą uwagą muszą zadbać 
o odpowiedni wizerunek firmy, który może zapewnić duże zaintereso-
wanie ze strony potencjalnych klientów. Pośrednik nieruchomości to 
dziś nie tylko osoba doświadczona w branży, budząca zaufanie i kom-

petentna, ale także biorąca udział w wielu 
szkoleniach dotyczących nowych tech-
nik sprzedaży, doskonaląca swoją wiedzę 
w zakresie prawa i podatków. By przycią-
gnąć klienta, trzeba zaoferować mu w jed-
nym miejscu kompleksową usługę, tak 
by nie musiał z  każdą sprawą dotyczącą 
nieruchomości zgłaszać się do różnych 
podmiotów. 

Wizerunek firmy to oprócz wykwali-
fikowanego pośrednika także odpowied-
nio zaprojektowana, przyjazna i  łatwa 
w obsłudze strona internetowa, logotyp, 
a także materiały reklamowe. Wszystkie 
powyższe elementy muszą tworzyć spój-
ny wizerunek firmy. Wiele biur pośred-
nictwa nieruchomości nie pracuje nad 
swoią marką, a  ich strony internetowe, 
jak i  loga, wyglądają jak z  poprzedniej 
epoki, co nierzadko działa odstraszają-
co na część klientów. Coraz więcej przed-
siębiorców dostrzega jednak potrzebę 
zmian i  istotę designu. Pierwszym ele-
mentem wizerunku firmy, z  którym 
spotykają się klienci, jest logo – odpo-
wiednio dobrane z  pewnością przykuje 
uwagę i przyciągnie ich do danego biura 
nieruchomości. 

Reasumując, istnieje wiele czynników, 
które wpływają na zainteresowanie klienta 
współpracą z danym pośrednikiem. Biura 
dysponują szerokim wachlarzem innowa-
cyjnych rozwiązań, które mogą zaofero-
wać klientom i dzięki temu wyróżnić się 
na rynku. Nowa technologia daje możli-
wość lepszej prezentacji nieruchomości 

za pomocą wirtualnego spaceru. Specjaliści do spraw marketingu mogą 
opracować nowy design biura nieruchomości, a stworzony w ten spo-
sób wyrazisty wizerunek firmy wyróżni ją na tle innych przedsiębiorstw 
działających w branży. 

Mateusz Sikorski, specjalista ds. nieruchomości
Katarzyna Tomkiewicz
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W myśl słów Leonarda Da Vinci „prostota to szczyt wy-
rafinowania” minimalizm i  ascetyczna wizja piękna 
doskonale sprawdzają się we współczesnej architektu-

rze budynków. Źródłem minimalizmu jest nurt modernizmu po-
chodzący z początku XX wieku. To, co kiedyś postrzegane było 
jako surowe, zimne, proste, skromne, stało się minimalistyczne. 
W czasach rozmycia wyraźnych granic oraz paralelnego współist-
nienia różnorodnych idei, nurt minimalizmu stał się jedną z naj-
klarowniejszych tendencji projektowych.

Minimalizm jako sposób myślenia 
„Mniej	znaczy	więcej”	–	Ludwig	Mies	van	der	Rohe

Minimalizm to nie tylko estetyka, forma, ale również pewien sposób 
podejścia do postawionych problemów funkcjonalno-formalnych.  

To myślenie ukierunkowane na esencję projektu, zapewnie-
nie najwyższej jakości bez rozpraszania uwagi na zbędne 
elementy. Esencja nurtu polega na tym, by środki formalne 
doprowadzić do absolutnego minimum. Na przestrzeni lat, do 
zmiany gustów estetycznych przyczynił się naturalny i  nie-
skrępowany rozwój estetyki i  technologii. Ludzi nie fascy-
nuje już fakt wytworzenia danego przedmiotu. Nieustannie 
szukają wyrafinowania, najwyższej jakości, indywidualności 
i niepowtarzalności.

Funkcjonalność przede wszystkim
Prostota i  wyeliminowanie zbędnych komponentów pozwala-
ją na stworzenie czystej formy. Najnowsze rozwiązania techno-
logiczne umożliwiają nieskrępowaną realizację form i  funkcji. 

WARTO WIEDZIEĆ

Minimalizm w architekturze – lekcja stylu

fot. www.stocksnap.io

fot. www.unsplash.com fot. www.minimography.com
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Wieloletnia ewolucja trendów architektonicznych przyczyniła 
się do powstania wyrafinowanych budynków. 

To właśnie użyteczność i funkcjonalność stanowią inspirację 
dla minimalizmu. Minimalizm jest odpowiedzią na postawione 
problemy projektowe. Współczesne rozwiązania technologiczne 
pozwalają wdrażać proste udogodnienia. Przyjęte rozwiązania 
służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz są podporządko-
wane użyteczności i funkcjonalności.

Prawda surowej bryły 
Budynki w  stylu minimalistycznym charakteryzują się nie-
konwencjonalnym kształtem i nowoczesną technologią wyko-
nania. Ich wygląd znacznie odbiega od klasycznych rozwiązań 
architektonicznych. Dużą popularnością cieszy się aranżacja 
elewacji o charakterze stalowo-aluminiowym. Budynki tworzą 
wtedy wrażenie surowości i  innowacyjności. Bryły minimali-
styczne doskonale wpasują się w każde otoczenie, gwarantując 
wysoki komfort użytkowania. Są stworzone dla osób ceniących 
oryginalność i nieszablonowość.

Ideę funkcjonalności i harmonijnego współistnienia z oto-
czeniem podkreślają geometryczność bryły, czysta biel, duże 
przeszklenia, prostota, klarowność funkcjonalnego układu 
oraz troska o  jakość wykonania. Wykorzystanie nowocze-
snych rozwiązań technicznych nie wpływa na formę budyn-
ku. Nawet najmniejszy detal w  obiekcie spełnia określoną 
funkcję. Minimalizm skutecznie eliminuje sztuczne ozdob-
niki, które zakłócają wyrafinowanie wizji projektu. Swoboda 
kształtowania, wykorzystanie naturalnych, lokalnych ma-
teriałów i  dbałość o  szczegóły tworzą nowoczesne budynki. 
Oszczędność środków sprzyja spójności i  pozwala kreować 
bardzo interesujące przestrzenie wewnątrz obiektu. Przy wy-
korzystaniu prostych, naturalnych materiałów nie ma miejsca 
na małe i duże „oszustwa” lub błędy projektowe. Przykłado-
wo, często wykorzystywany w  minimalistycznych bryłach 
surowy, wylewany beton architektoniczny uniemożliwia 
ukrywanie niedoróbek, zarówno wykonawczych, jak i projek-
towych. Przez to staje się materiałem bardzo wymagającym, 
ale też bardzo wdzięcznym.

W zgodzie z naturą 
„Wolność	pochodzi	z wnętrza”	–	Frank	Lloyd	Wright

Dla architektów stawiających na minimalistyczne rozwiąza-
nia często jedyną ozdobą budynku jest jego elegancka elewacja. 
Projektanci cenią sobie również ekologię i energooszczędność. 
Minimalistyczne budynki wykonane są z naturalnych materia-
łów takich jak: szkło, drewno, klinkier, stal, kamień. 

Gra świateł i cieni
Jedną z charakterystycznych cech minimalizmu są duże prze-
szklenia łączące wnętrza z  przestrzenią otaczającą budynek. 
Naturalnie doświetlone pomieszczenia sprawiają wrażenie 
bardziej przestronnych. Do funkcjonalnych rozwiązań zali-
cza się także wyeliminowanie ścian wewnętrznych, co pozwa-
la maksymalne wykorzystać powierzchnię budynku. Funkcją 
przeszkleń jest nie tylko piękny efekt wizualny, ale również na-
turalne doświetlenie wnętrza. Dodatkowo, duże przeszklone 
powierzchnie umożliwiają skumulowanie energii słonecznej 
wykorzystywanej do ogrzania budynku. Wdrożenie energo-
oszczędnych rozwiązań zapewnia komfort oraz niższe koszty 
utrzymania budynku.

Polski minimalizm
Standardy polskiego minimalizmu są zbliżone do europejskich 
trendów. Nieograniczony przepływ informacji i dostępność roz-
wiązań technologicznych umożliwiają wymianę doświadczeń 
i  dalszy rozwój minimalistycznych trendów. Zarówno w  Pol-
sce, jak i  na świecie minimalizm stał się synonimem sukcesu 
oraz rozwoju. Jako styl międzynarodowy, charakterystyczny dla 
globalnej gospodarki, jest wyrazem rozwoju technologii oraz 
domeną krajów wysoko rozwiniętych. Coraz to zamożniejsze 
społeczeństwo dąży do ponadczasowej estetyki wyzbywającej 
się banału i sztucznej treści. 

 
Witold Padlewski 

architekt i współzałożyciel  
krakowskiego  

biura projektowego  
Grupa	3D	

Apartamenty z Ogrodu, proj.: Grupa 3D
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Be smart!  – rzecz o inteligentnych domach 

Idea inteligentnych domów wykształciła się jeszcze w  latach 
70. ubiegłego wieku. Rozwój przemysłu w Stanach Zjedno-
czonych i  rozwiązania techniczne, jakie wprowadzane były 

wówczas dla uzyskania jeszcze większej wydajności i  – jed-
nocześnie – zmniejszenia kosztów zatrudnienia, inspirowały 
pozostałe sektory gospodarki oraz narzucały tempo zmian za-
chodzących na rynku. W optymalizacji i usprawnianiu działań 
widzieli szansę także przedsiębiorcy, którzy w tym okresie two-
rzyli sektor nieruchomości. W ten sposób, niewiele ponad 10 lat 
później, rozpoczęła się produkcja systemów, które do dziś to-
warzyszą nam w najnowocześniejszych budynkach – także tych 
mieszkalnych. 

Na czym polega koncepcja instalacji smart house? Tym mia-
nem określamy wszystkie budynki wysoce zaawansowane tech-
nicznie, a  więc posiadające np. systemy antywłamaniowe, 
czujniki i  detektory odpowiadające za alarmowanie o  awariach 
instalacji, czy też panele pozwalające na sterowanie oświetleniem 
bądź systemem audio – wyjaśnia ekspert agencji nieruchomości 
NowodworskiEstates, Maciej Dymek. Informacje przekazywa-
ne pomiędzy poszczególnymi modułami instalacji umożliwiają 
szybką reakcję w  sytuacjach, kiedy zmieniają się warunki we-
wnątrz i na zewnątrz nieruchomości. Zyskujemy też możliwość 
zwiększenia poziomu swojego komfortu życia, bezpieczeństwa, 
a przede wszystkim – minimalizacji kosztów związanych z eks-
ploatacją budynku. Systemy inteligentnego zarządzania domem 
to genialna propozycja dla wszystkich, którzy chcą ułatwić sobie 
kierowanie	„sercem”	własnej	nieruchomości,	a przez	to	–	zyskać	
większą ilość wolnego czasu, który spędzić mogą dokładnie tak, 
jak chcą, nie przejmując się drobiazgami, takimi jak zamknięcie 
garażu czy wyłączenie światła przed wyjściem – zauważa ekspert 
NowodworskiEstates.

Ze względu na fakt, iż idea smart house nie jest jeszcze bar-
dzo popularna w  Polsce, wokół niej narosło mnóstwo mitów, 
dotyczących przede wszystkim wysokich kosztów związanych 
z  dostosowaniem budynku do montażu instalacji, jak i  samego 
systemu okablowania czy sterowania. Obecnie	dostępne	na	rynku	

rozwiązania nie wiążą się już z koniecznością generalnego remontu 
budynku, wymianą dotychczasowych gniazdek, włączników oraz 
złączeń, a  także inwestowania dużych kwot w  przebudowę wnę-
trza – podkreśla Maciej Dymek. Oczywiście, w momencie kiedy 
rozmawiamy o  tradycyjnych formach inteligentnego zarządza-
nia, nadal musimy brać pod uwagę zaplanowanie montażu takie-
go systemu już na etapie projektowania budynku. Istnieje jednak 
alternatywa, która pozwala nam na uczynienie naszej nierucho-
mości bardziej smart, a mowa tu o bezprzewodowych systemach, 
które działają w oparciu o sieć WI-FI. Jakie opcje zyskujemy po 
zdecydowaniu się na zainstalowanie inteligentnego zarządzania 
w naszym domu? Bez problemu, za pomocą jednego panelu bądź 
specjalnej aplikacji w smartfonie, możemy sterować ogrzewaniem, 
klimatyzacją,	 oświetleniem,	 roletami,	 systemem	 audio	 i  video,	
a  także procesami, takimi jak podlewanie ogrodu czy wietrzenie 
garażu – mówi Maciej Dymek. Co najważniejsze, systemy smart 
house to nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeń-
stwo. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu domowników, 
automatycznie uruchamiane są procedury związane z  powia-
domieniem odpowiednich służb o  zagrożeniu. Wyobraźmy so-
bie, że w domu wybucha pożar. Inteligentny system zarządzania 

Fot. Bush Jaeger

Fot. Jung
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budynkiem spowoduje wówczas, że zamki w  drzwiach automa-
tycznie otworzą się, aby ułatwić szybką ewakuację. Dopływ tlenu 
zostanie odcięty, zamykając także drogę do roznoszenia się dymu 
poprzez	system	klimatyzacji,	a światła	rozbłysną	na	100	proc.	swo-
jej mocy, żeby ostrzec sąsiadów – przybliża ekspert. Dzięki wpro-
wadzeniu idei smart do naszego domu, obniżamy również swoje 
comiesięczne rachunki – zawdzięczając to rozsądnemu dyspono-
waniu energią i nadzorowi nad jednoczesnym działaniem wielu 
instalacji – tak, aby wzajemnie się nie wykluczały (np. ogrzewa-
nie i klimatyzacja).

Obecnie w Krakowie coraz liczniejsza grupa właścicieli domów 
jednorodzinnych decyduje się na ujęcie w planach budowy rów-
nież systemu inteligentnego zarządzania. Biorąc pod uwagę lo-
kalizacje inwestycji tego typu, to najszybciej znaleźć można je na 
nowo powstających osiedlach, na obrzeżach miasta bądź w miej-
scowościach ościennych – wskazuje ekspert NowodworskiEstates. 
Jednocześnie coraz częściej obserwuje się, że w takie instala-
cje inwestują także właściciele apartamentów o powierzchni po-
nad 100 mkw., położonych na nowoczesnych osiedlach, w takich 

rejonach, jak Krowodrza Górka, Dębniki, Bronowice. W mieszka-
niach i apartamentach najczęściej spotyka się system inteligentnego 
oświetlenia – precyzuje Maciej Dymek, i dodaje, że w tym momen-
cie w swoim portfolio posiada właśnie taki apartament na sprze-
daż, którego powierzchnia wynosi 104 mkw., cena – 950 000  zł, 
a budynek, w którym znajduje się oferowany lokal, jest wyposażo-
ny we wszelkie dodatkowe udogodnienia, takie jak 24-godzinna 
ochrona, recepcja i garaż podziemny.

Zastosowanie systemów smart z  pewnością będzie coraz po-
wszechniejsze. Możemy się nawet spodziewać, że w  niedługim 
czasie, ze względu na szybki rozwój technologiczny – stanie się 
ono wręcz obowiązkowym elementem dodawanym w pakiecie do 
każdego mieszkania w stanie deweloperskim.

Biuro Nieruchomości
NowodworskiEstates

Fot. Jung
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Zapach stęchlizny i grzyb w mieszkaniu – 
pożegnaj się z nimi skutecznie

Po pierwsze – wentylacja
Ten charakterystyczny zapach sugeruje, że najprawdopodob-
niej mamy do czynienia z niewystarczającą wentylacją pomiesz-
czeń. Na nic zda się tutaj wietrzenie (które należy wykonywać 
regularnie) – pomoże tylko doraźnie, ale na pewno nie rozwiąże 
problemu. Musimy zadbać o dobrą wentylację, nie pomijając żad-
nego pomieszczenia, w tym klatki schodowej. Podstawą wentyla-
cji w domach czy w mieszkaniach są nie tylko tradycyjne „dziury 
wentylacyjne” (tzw. kratki), do których jesteśmy przyzwyczajeni 
w kuchniach i  łazienkach, ale także nawiewniki w oknach. Dla-
tego, jeśli w  jakimś pomieszczeniu zaczynamy czuć zapach stę-
chlizny, nie zwlekajmy – zadbajmy o nawiewnik w każdym oknie. 
Niestety, często i to nie wystarczy, szczególnie jeśli drzwi do dane-
go wnętrza są bardzo szczelne. Mamy do wyboru dwa rozwiąza-
nia – albo wspomnianą już kratkę wentylacyjną (która nie zawsze 
wygląda estetycznie) lub tzw. podcięcie wentylacyjne stosowane 
przede wszystkim w przypadku drzwi łazienkowych. 

chcemy uniknąć. W  przypadku bardzo niskich temperatur mo-
żemy lekko przymknąć kratki czy nawiewniki w oknach, ale pod 
żadnym pozorem nie należy ich w  całości zamykać. Zwróćmy 
też uwagę na szczelność okien. Szczególnie te plastikowe są czę-
sto zbyt szczelne, co prowadzi do takiego samego efektu – bra-
ku wymiany powietrza. Koniecznie sprawdźmy również piwnicę. 
Być może to właśnie w niej zalega woda i nie ma ujścia ze względu 
na szczelne zamknięcie. W tym przypadku pomieszczenie trzeba 
osuszyć i zapewnić mu prawidłową wentylację, tak by dochodziło 
do regularnej wymiany powietrza. 

Grzyb efektem przecieku
W jaki jeszcze sposób powstaje grzyb i wydziela się nieprzyjem-
ny zapach stęchlizny? Przyczynę może stanowić zła izolacja fun-
damentów oraz całego obiektu. Nierzadko powodem jest zbyt 
wczesne rozpoczęcie prac wykończeniowych (budynek jeszcze 
nie zdążył wyschnąć). Nie da się ukryć, że prawdopodobnie naj-
częstszą przyczyną uporczywych plam na ścianach są po prostu 
przecieki. Sprawa wydaje się banalnie prosta do rozwiązania – 
wystarczy znaleźć źródło przecieku (np. w hydroizolacji pryszni-
ca bezbrodzikowego) i  je usunąć. Gdy zaleje nas sąsiad, nie ma 
wątpliwości, że to on powinien naprawić usterkę. Jeśli zaś do po-
ważnych przecieków dochodzi u niemal wszystkich mieszkańców 
wspólnoty, trzeba razem zainwestować w naprawę (np. w wymia-
nę zatkanego pionu kanalizacyjnego). Niestety wciąż wiele osób 

Specyficzny zapach wilgoci albo nawet jej zaawansowanej postaci, czyli stęchlizny, kojarzy 
się przede wszystkim ze starymi budynkami – np. domami wybudowanymi kilkadziesiąt lat 
temu lub „wiekowymi” kamienicami. Podobnie rzecz ma się z tzw. grzybem, który rzadko 
występuje na nowych ścianach. Niestety wyżej wymienione problemy dotyczą również nowo 
wybudowanych budynków. Fachowcy podpowiadają, jak uniknąć grzyba i zapachu stęchlizny 
oraz jak sobie z nimi poradzić.

Zbyt…szczelne okna?
Czasem przyczyny nie trzeba szukać daleko. Szczególnie jesienią 
i zimą lubimy się mocno ogrzać. Ciepłe grzejniki nie wystarczą, 
dlatego nierzadko zakrywamy kratki wentylacyjne z  przeko-
naniem, że to pomoże nam przetrwać zimniejszy okres. Efekt? 
Brak wymiany powietrza, a co za tym idzie – brak świeżości (któ-
ry zazwyczaj kończy się bólem głowy) i zapach, którego wszyscy 
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się z wydatkiem rzędu 20 tys. złotych lub więcej (w zależności od 
standardu pomieszczenia). Na szczęście w porę zdecydował się na 
badanie termowizyjne, które wykazało, że przyczyna leżała w nie-
prawidłowo wykonanej instalacji CEO – nie wyizolowano ścian 
przed marznięciem, przez co uległa popękaniu. 

Nawiewy w szafie – dlaczego nie?
Problem pleśni i stęchlizny nie dotyczy tylko pomieszczeń, ale tak-
że szaf. Te zwyczajnie użytkowane, tj. otwierane codziennie, nie 
potrzebują dodatkowej wentylacji (o ile w środku jest ona zacho-
wana w sposób wyżej opisany). Chyba że mówimy o mniejszych 
lub większych garderobach, głównie zamkniętych – wówczas 
wentylacja to konieczność. Pomyślmy o  jakimś dyskretnym na-
wiewie na dole lub górze szafy (albo tu i tu). 

Nieoceniona pomoc fachowca
Na dużą wilgoć w  mieszkaniu, która mogła wynikać również 
ze  wcześniejszego zalania, pomogą osuszacze powietrza. Może-
my sami zakupić takie urządzenie, ale do kilku bądź tylko jed-
norazowego zastosowania nie jest to opłacalne. Lepiej zamówić 
profesjonalne osuszanie, które pozwala podczas jednej sesji ze-
brać z  powietrza nawet kilka litrów wody. Z  pomocą fachowca 
sprawdźmy także kominy wentylacyjne. Często dochodzi do ich 
zapchania, a stąd już niedaleka droga do nadmiernej wilgoci i za-
legającego w pomieszczeniach zapachu stęchlizny.

Wysoka wilgotność w mieszkaniach lub domach, często zwią-
zana ze zbyt niską temperaturą bądź brakiem wentylacji, to 
poważny problem. Jeśli sami nie dysponujemy odpowiednimi na-
rzędziami, by go rozwiązać – zdajmy się na profesjonalną pomoc. 
Nie podejmujmy się samodzielnej naprawy wentylacji, ponieważ 
łatwo pogłębić problem. W tym przypadku czas jest istotny, więc 
warto działać szybko i sprawnie.

 
Irena Zajdel

VALENT
Wnętrza&Remonty&Wykończenia

zapomina o oczywistych sprawach, tj. o tym, by nie wrzucać do 
toalety nierozpuszczalnych materiałów, takich jak podpaski czy 
tampony. Na efekty nie trzeba długo czekać. Koszt odetkania lub 
wymiany kanalizacji? Ogromny. Skucie łazienki, oczyszczenie lub 
wymiana kanalizacji i generalny remont. 

Co w  przypadku, gdy na ścianie lub suficie pojawia się mo-
kra plama, a do żadnego zalania nie doszło? Albo, jeszcze gorzej, 
sąsiad informuje nas, że go zalewamy, a  my zupełnie nie mamy 
pojęcia dlaczego? Jak znaleźć przyczynę? Nie bawmy się w zgady-
wanki. Możemy podejrzewać, gdzie następuje przeciek, ale wy-
stępuje bardzo duże prawdopodobieństwo pomyłki. A to oznacza 
spore koszty (kucia i remontu). By nie mnożyć wydatków, zaufaj-
my fachowcowi, który wykona dla nas badanie termowizyjne. 
Dzięki niemu nieinwazyjnie, szybko i  bezproblemowo znajdzie-
my przyczynę problemu, nawet jeśli jest to bardzo mały i trudny 

do dostrzeżenia wyciek. Przykład? Przeciek w  niedawno kupio-
nym mieszkaniu, w  którym nieznane było rozmieszczenie in-
stalacji wewnętrznych. Nowy właściciel wezwał aż pięć firm, ale 
żadna z nich nie wskazała dokładnego źródła zalania. Najprawdo-
podobniej znajdowało się ono w łazience. Właściciel postanowił 
skuć pomieszczenie, co po doliczeniu kosztów remontu wiązało 



28 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 21/2016

Z kraju
PSL chce rozdawać działki budowlane     
Polskie Stronnictwo Ludowe chce przekazać młodym rodzinom 4 miliony działek budowla-
nych. W programie „Ziemia dla młodych” znalazła się propozycja, by grunty przeznaczone 
pod budowę domu dla osób planujących osiedlenie się poza miastem, pochodziły z zaso-
bów Skarbu Państwa. Zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, Agencja Nieruchomości 
Rolnych dysponuje 1 mln 900 tys. hektarów, które partia chce przekształcić na działki bu-
dowlane i przekazać je rodzinom planującym budowę. 
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego zadeklarował złoże-
nie projektu ustawy w Sejmie. Program „Ziemia dla młodych” ma pomóc Polakom w uzy-
skaniu działki budowlanej pod budowę własnego domu. Polityk zapowiedział, że działki 
znajdujące się na terenach gmin wiejskich, będą przekazywane chętnym za 1 zł. 
Pierwsze propozycje samorządowców z Polskiego Stronnictwa Ludowego padły w gminie 
Kurzętnik, gdzie wójt zaoferował młodym małżeństwom ponad 30 działek na preferencyj-
nych warunkach. Cena wywoławcza wyniosła ok. 16 zł za 1 mkw. Ideą projektu jest za-
chęcenie młodych ludzi do osiedlania się na terenach wiejskich, co – jak podkreślił wójt 
Kurzętnik, Wojciech Dereszewski – dla gmin ma szczególne znaczenie w  czasach niżu 
demograficznego. 

Szczegóły pierwszych inwestycji w ramach „Mieszkania Plus”   
Przedstawiciele BGK Nieruchomości podpisali z samorządowcami 17 listów in-
tencyjnych w sprawie planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie 
Plus”. W wyniku zawartego porozumienia pierwsze mieszkania czynszowe po-
wstaną w Białej Podlaskiej, Chorzowie, Dębicy, Gliwicach, Katowicach, Kobyłce, 
Nowej Dębie, Pelplinie, Poznaniu, Radomiu, Skawinie, Stalowej Woli, Starogar-
dzie Gdańskim, Trzebini, Tychach, Wałbrzychu i Wrześni.
Łączna powierzchnia działek przekazanych przez lokalne samorządy na potrzeby 
rządowego programu mieszkaniowego wynosi ok. 67 ha. Nadzór nad realizacją 
pilotażowych inwestycji sprawuje spółka BKG Nieruchomości. Wszystkie przed-
sięwzięcia prowadzone w ramach „Mieszkania Plus” będą częścią tzw. Planu na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podpisane listy intencyjne dotyczą budowy 
6 tys. mieszkań.
Zgodnie z  założeniami resortu infrastruktury i  budownictwa, program będzie 
funkcjonował na zasadach rynkowych. W związku z tym inwestycje nie powinny 
być finansowane ze środków budżetowych.
Jako spółka odpowiedzialna za pilotaż programu „Mieszkanie Plus”, zadeklarowa-
liśmy też podjęcie działań zmierzających do finansowania i organizacji inwestycji, 
a także gotowość do aktywnego zarządzania nieruchomościami i obsługi najemców 
w ramach programu „Mieszkanie Plus” – powiedział Włodzimierz Stasiak, wice-
prezes BGK Nieruchomości SA.

Mamy ponad 400 mld zł zobowiązania hipotecznego
Według danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej, Pola-
cy mają do spłacenia 401,5 mld zł zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów 
mieszkaniowych. Z wyliczeń wynika, że jeden kredytobiorca ma średnio 1,1 kre-
dytu, co oznacza dług o wartości 112 tys. zł. Łącznie 3,583 mln Polaków pozy-
skało od instytucji kredytujących środki na cele hipoteczne. W uwzględnionym 
okresie udzielono 3,991 mln świadczeń. Większość, czyli 73 proc. kredytobior-
ców, posiada zobowiązanie w złotówkach, natomiast pozostałe 27 proc. klientów 
zaciągnęło kredyty w zagranicznej walucie.
Według Biura Informacji Kredytowej, spłacalność kredytów utrzymuje się na 
dobrym poziomie. Jak wynika z zebranych danych, jedynie 1,2 proc. kredyto-
biorców nie wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań. 
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Z Krakowa
Zakończono głosowanie na park Zakrzówek  
Mieszkańcy Krakowa wybrali nową koncepcję zagospodaro-
wania przestrzeni parku Zakrzówek. Ponad 18 tys. krakowian 
wzięło udział w internetowym głosowaniu, mającym wyłonić 
najbardziej atrakcyjną wizję architektoniczną, na podstawie 
której powstanie projekt budowlany. Zwycięski projekt, pra-
ca nr 1 uzyskała 8,7 tys. głosów.  Jej autorami są Aldona Kret, 
Katarzyna Elwart i  Katarzyna Janicka. Wybrana koncepcja 
zakłada powstanie m.in. basenów dla dzieci i dorosłych, cen-
trum edukacji ekologicznej, ośrodka sportów ekstremalnych, 
wybiegów dla psów oraz ścianki wspinaczkowej. Na terenie 
całego parku zrealizowane zostaną również liczne trasy dla ro-
werzystów i rolkarzy oraz skatepark i siłownie. Koszt inwestycji 
szacuje się na ok. 30 mln zł. Następnym krokiem do zagospo-
darowania Zakrzówka będzie ogłoszenie przetargu, pozyska-
nie niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcie prac. Nowy park ma 
zostać ukończony latem 2018 r.

Nowy parking ,,Park & Ride" 
w Kurdwanowie   
Krakowscy urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na budowę no-
wego parkingu typu „Parkuj i Jedź”. Obiekt ma powstać przy 
pętli tramwajowej w Kurdwanowie. Za realizację projektu bę-
dzie odpowiadać krakowska firma Rejon Utrzymania i Budo-
wy Dróg sp. z o.o., która na ten cel otrzyma kwotę 3,7 mln zł. 
Parking powstanie pod estakadą pętli w  Kurdwanowie, 
z wjazdem od ul. por. Halszki. Na parkingu ze 172 miejscami 
postojowymi znajdą się również punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych. Osoby posiadające bilety komunikacji miej-
skiej będą mogły korzystać z  parkingu bezpłatnie. Dla po-
zostałych użytkowników przewidziano obowiązkowe opłaty. 
Bilet postojowy na parkingu „Parkuj i Jedź” pozwoli na bez-
płatne korzystanie z komunikacji miejskiej. Zakończenie prac 
budowlanych planowane jest na lato 2017 r.

Plac Biskupi w nowej odsłonie   
Tworząc projekt zmodernizowanego Placu Biskupiego, autorzy postawili na za-
akcentowanie historycznego kształtu i wyeksponowanie wszystkich atutów śród-
miejskiego zieleńca. Zważywszy na fakt, iż w pobliżu placu znajdują się jedynie, 
pełniące funkcję tranzytową Planty, projektanci skupili się na zaakcentowaniu 
obszaru zielonego. W  planie rewitalizacyjnym Placu Biskupiego nie ma miejsca 
na parking – obecnie teren przeznaczony na miejsca postojowe dla samochodów 
zajmuje ponad połowę powierzchni. Nowa wersja planu rewitalizacji zakłada wy-
gospodarowanie od zachodniej strony strefy relaksu, placu w formie solitera, two-
rzonego przez drzewa ozdobne, a także przestrzeni rekreacyjnej z uwzględnieniem 
potrzeb rodzin z dziećmi. Ponadto od strony ul. Krowoderskiej teren ma zostać 
odizolowany od jezdni żywopłotem w taki sposób, by zachować bezpieczeństwo 
przy przejściu dla pieszych i jednocześnie stworzyć enklawę. Dodatkowo projekt 
przewiduje zwiększenie liczby elementów małej architektury. Nowością będzie 
wykorzystanie ujęcia wody jurajskiej i montaż pitnika. Do pozostałych prac na-
leży również remont oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie go w wewnętrznej 
części placu. Zachodnią część przestrzeni otwartej przystosowano do organizacji 
wydarzeń kulturalnych i różnego rodzaju imprez. 
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niezbędnik

    ŚREDNIE KURSY WALUT

    ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
    KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

    ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
    PIERWOTNYM W KRAKOWIE

    WYBRANE STAWKI PODATKU  
    OD NIERUCHOMOŚCI

    MIESZKANIA ODDANE 
    DO UŻYTKOWANIA

    PRODUKCJA  
    BUDOWLANO-MONTAŻOWA (M/M)

    ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
    KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

    WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
    DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
    GOSPODARCZĄ

    CENA ZŁOTA

    ODSETKI (W SKALI ROKU)

    INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,3189

CHF 3,9785

PLN 4,70%

III kw. 2016 6549 zł

III kw. 2016 12 195

wrzesień 2016 18,70%

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN –0,20% (sierpień 2016)

EUR –0,60% (lipiec 2016)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,3130

LIBOR CHF –0,7262

LIBOR EUR *** –0,3249

z dobrowolnym 
ubezpieczeniem chorobowym 772,96 zł

bez dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego 713,35 zł

składka zdrowotna 288,95 zł

Wyliczona w NBP cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                                          160,94

tabela nr 204/A/NBP/2016 z dnia 20.10.2016

obowiązujące w Krakowie w roku 2016:

(dane na dzień 20.10.2016 [Euribor], 
10.10.2016 [Libor], źródło: NBP)

* WIBOR – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w Warszawie [w PLN] 

** LIBOR – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych na rynku 
międzynarodowym w Londynie

*** EURIBOR – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w Brukseli [w EUR] è od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 mkw. 
pow.

è od budynków mieszkalnych (lub 
ich części) – 0,75 zł od 1 mkw. pow. 
użytkowej

è od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności  
gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na  
prowadzenie działalności gospodarczej – 
22,86 zł od 1 mkw. pow. użytkowej

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 26.09.2016)
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transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego

REKLAMA

www.zielonypradnik.pl

Transakcyjne koszty zakupu 
mieszkania z rynku pierwotnego

TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ  200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

Odpis aktu notarialnego — wartość odpisu jest zmienna i zależy od stawek konkretnego notariusza
Otwarcie księgi wieczystej — 60 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą — 200 zł

è Od wartości do 3000 zł — 100 zł
è Od wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł — 

100 zł +3% nadwyżki powyżej kwoty 3000 zł
è Od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000  zł — 

310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
è Od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł —  

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

Wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych. Podczas zakupu ze wsparciem kredytu 
hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi. Oczywistym jest to, że podstawowym wydatkiem dodatkowym 
będzie opłacanie prowizji kredytowych. Standardowa stawka prowizji to ok. 2 % kwoty kredytowej. Czasem trzeba 
się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp. Jednak na tym nie koniec wydatków. 
W przypadku zakupu mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:
è Wpis prawa własności w księgę wieczystą — 200 zł
è Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą — 200 zł
è Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej — standardowa stawka 

podatku to 250 zł
è Ubezpieczenie nieruchomości z cesją — wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie
è Ubezpieczenie pomostowe — obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni). Wartość 

ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

è Od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł —  
1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

è Od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł —  
4 770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

è Od wartości powyżej 2 000 000 zł —  
6 770 zł +0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,  
nie więcej jednak niż 10 000 zł

Opłaty notarialne (z podatkiem VAT) 1931,10 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
Założenie księgi wieczystej 60,00 zł
Opłaty kredytowe:
— wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
— wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą 200,00 zł
— podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej 250,00 zł
— prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł
— ubezpieczenie 250,00 zł
Łącznie 7091,10 zł
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W i e l i c z k a ,  u l .  Z b o ż o w a

OSIEDLE KLONOWE 11

MIESZKANIA TRZYPOKOJOWE
65 m2 i 68 m2

ceny od 249.500 zł brutto

+48 723-33-00-33
savan@savan.com.pl

MDM
www.osiedleklonowe.pl

Mieszkanie dla Młodych
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KRAKÓW
- BIBICE

• mieszkania 1-pokojowe - 209 498 zł
• mieszkania 2-pokojowe - 273 700 zł
• mieszkania 3-pokojowe - 334 176 zł

PRĄDNIK BIAŁY - ŻABINIEC

MAŁE 
MIESZKANIA
• doskonała lokalizacja 2,5 km  

od Rynku Głównego
• centrum rekreacyjne  

(kryty basen, sauna)
• teren zamknięty
• oryginalny włoski projekt
• pełna infrastruktura: sklepy, bank,  

poczta, przedszkole, szkoła, park osiedlowy

•  tylko 8 km  
od Rynku Głównego

•  osiedle zamknięte 
•  stan deweloperski
•  videodomofony
•  plac zabaw dla dzieci
•  wyjątkowy widok z okna  

na cały Kraków

DOMY Z DOPŁATĄ MDM

CENA MIESZKANIA:

5 900 zł  / m2

MIESZKANIE DLA MŁODYCH

rządowy program dopłat

31-106 Kraków, ul. Wygoda 8 A
tel. 12 631 11 55; 668 269 625
biuro@metropolis.org.pl

PROMOCJA
DOM 110 m2 

379 900 zł

GARAŻ PODZIEMNY

GOTOWE DOMY
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ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków
Tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33

biuro@tetnowski.pl, www.tetnowski.pl

NOWA INWESTYCJA 

WWW.PRADNICKA65.PL
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®

27 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | CZYŻYNY | OS. DYWIZJONU 303

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW | UL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA 

NAJNOWSZA INWESTYCJA

WSZYSTKIE MIESZKANIA DO III PIĘTRA
Z DOPŁATĄ MdM - 2018 R.

KRAKÓW | NOWA HUTA | OS. SZKLANE DOMY

l ostatni apartament 5-pokojowy (dwupoziomowy)
   o pow. 142 m2

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki lokatorskie
l teren ogrodzony i monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: od 23 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki lokatorskie
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 59 m2

l lokal usługowy: 33 m2

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

MIESZKANIA I LOKAL USŁUGOWY

MIESZKANIA

APARTAMENT

MIESZKANIA

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2, telefony: 12 656 62 08 lub 12 656 01 17
e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl 

GOTOWE DO ODBIORU

GOTOWY DO ODBIORU

WSZYSTKIE MIESZKANIA DO II PIĘTRA
Z DOPŁATĄ MdM - 2018 R.
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Harmonica House - projekt będący harmonijnym splotem unikalnej, historycznej 
lokalizacji oraz nowoczesnej przestrzeni mieszkalnej. Oryginalny w swojej koncepcji i wykonaniu 
kameralny budynek apartamentowy, położony jest w zabytkowej części krakowskiego Kazimierza 
i oferuje 1 i 2 poziomowe apartamenty o bardzo zróżnicowanych rozkładach z balkonami  
i widokowymi ogrodami zimowymi. 

Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających klientach obiekt, wyposażony będzie  
w starannie zaaranżowany hall z całodobową recepcją, wewnętrzny dziedziniec z ogrodem  
i podziemny parking. Zakończenie inwestycji – grudzień 2016. 

Ostatnie apartamenty w sprzedaży.

Art City - wyjątkowe osiedle, łączące czystą formę nowoczesnej 
architektury ze współczesną sztuką, która znajdzie w nim oryginalne 
zastosowania. Położony w centrum projekt to doskonały wybór dla 
chcących zapewnić sobie wysoki standard życia w sercu Krakowa, 
a także dla inwestorów. 

W pierwszym z budynków realizowanych jest 97 mieszkań o metra-
żach od 28 do 78 m2 i tyle samo miejsc postojowych. W projekcie 
zaplanowano bezpieczne wewnętrzne patio dostępne tylko dla miesz-
kańców a na nim oryginalne rozwiązania przestrzenne strefy relaksu 
wśród zieleni i stref zabaw dla najmłodszych. Obiekt posiadać będzie 
pasaż z lokalami usługowymi Oddanie do użytkowania pierwszego 
z budynków - III kwartał 2017 r.

Promocyjne ceny już od 6 600 PLN/m2.

 mieszkaj z kulturą…
art-city.pl

Kraków   – Kazimierz, ul. Trynitarska

nowe apartamenty w starym mieście…
harmonicahouse.pl

EKO-PARK S.A.
ul. Armii Krajowej 19 

30-150 Kraków

+48 12 639 5700

sprzedaz@ekopark.pl

ekopark.pl

pięknie mieszkać…
osiedle7zyczen.pl

Osiedle 7 Życzeń - mieszkania w kameralnym, ogro-
dzonym kompleksie willi miejskich ze starannie zaprojekto-
waną zielenią. W każdym z budynków wyposażonych w windy 
i garaże podziemne zaplanowano tylko kilkanaście mieszkań  
o powierzchni od 34-80m2 z dużymi balkonami lub ogródkami. 

Osiedle położone w Bronowicach Wielkich w otoczeniu jednorodzinnej 
zabudowy i zieleni ogrodowej. Okolica zapewnia spokój a równocześnie 
bardzo wygodny bezpośredni dostęp do miejskiej infrastruktury. W 
odległości kilku minut znajdują się m. innymi 2 przedszkola i szkoła. 
W aktualnej ofercie mieszkania z terminem realizacji na 2016 i 2017.

Promocyjne ceny już od 6 100 PLN/m2.

Kraków     – Grzegórzki, al. Pokoju     – ul. Fabryczna

Kraków   – Bronowice, ul. Stawowa     – ul. Sosnowiecka
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12 290 05 05             biuro@buma.com.pl              www.buma.com.pl        

PODGÓRZE
Plac Bohaterów Getta/ul. Solna

ŁAGIEWNIKI
ul. Cegielniana/ul. Odrzańska

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Dobrego Pasterza

PROKOCIM
ul. Teligi/ul. Wielicka

  

25 LAT DZIAŁALNOŚCI
MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH

ceny od  5 200 zł m2

ceny od  5 850 zł m2

ceny od  5 800 zł m2

ceny od  7 718 zł m2
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BIURO SPRZEDAŻY:
UL. STAŃCZYKA / PAWILON

30-126 KRAKÓW

GODZINY OTWARCIA:
PN-PT  9:00-17:00

9
OSTATNIE WOLNE

MIESZKANIA

STAŃCZYKA

NOWY ETAP

STAŃCZYKA7
BUDOWA ROZPOCZĘTA !

B R O N OW I C E



RYNEK PIERWOTNY

54 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 21/2016



RYNEK PIERWOTNY

55Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 21/2016

www.OsiedleEuropejskie.pl 800 155 152

ZIELONE PATIO  STREFA RELAKSU  WYJĄTKOWY PLAC ZABAW  
WEWNĘTRZNE PRZEDSZKOLE  SZYBKI TRAMWAJ

5830

MIESZKANIA GOTOWE 

ceny od 

zł/m2

przyjdź
zobacz
zamieszkaj!
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BIUROWCE

Po pracy do parku, czyli przegląd biurowców 
z łatwym dostępem do zieleni
Szukasz biura w niewielkim biurowcu z łatwym dostępem do zieleni? Jeśli tak, to zapewne 
ucieszy cię to, że w Polsce wciąż rośnie liczba kameralnych obiektów położonych w pobliżu 
parków miejskich czy innych terenów zielonych.

Na biurowej mapie Polski nie brakuje niewielkich biurow-
ców ulokowanych w  sąsiedztwie różnych terenów zielo-
nych. Pracownicy cenią sobie bliskość parków miejskich, 

w których mogą odpocząć po całym dniu pracy czy pospacerować 
w trakcie przerwy. Przedstawiamy zestawienie kilku kameralnych 
biurowców, które pracującym w nich osobom stwarzają możliwość 
wypoczynku na łonie natury.

Spacerem do parku 

•  Lobos

W dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Krakowa – Czyżynach, 
zlokalizowany jest biurowiec Lobos. To budynek o  4 kondygna-
cjach naziemnych, zgodny z wymogami certyfikatu LEED na naj-
wyższym poziomie Platinum. Warto jednak zaznaczyć, że inwestor 
biurowca wykazuje troskę zarówno o  środowisko naturalne, jak 
i o środowisko pracy. Już podczas planowania inwestycji wzięto pod 
uwagę kwestię stymulującego otoczenia, dlatego też obiekt położo-
ny jest w niewielkiej odległości (zaledwie 5 minut) od Parku Lotni-
ków Polskich. Park ten stanowi jeden z największych kompleksów 
zieleni w Krakowie, a to przecież właśnie tego typu miejsca sprzy-
jają podnoszeniu wydajności pracy, ponieważ stwarzają pracowni-
kom odpowiednie warunki do rekreacji i wypoczynku.

z  wymienionych kompleksów stanowi zielony obszar znajdujący 
się przy ujściu Wilgi do Wisły. Planty im. Floriana Nowackiego są 
najstarszym parkiem Podgórza. Z kolei Park im. Bednarskiego to 
miejski park krajobrazowy z widokiem na miasto. Leży on w ob-
rębie starej części Podgórza, w otoczeniu dawnego kamieniołomu. 
Można do niego dojść m.in. właśnie od strony ul. Kalwaryjskiej. 

•  C12A
W Warszawie, która wielu osobom kojarzy się jedynie z wieżowca-
mi i ruchliwymi ulicami, można znaleźć biurowce o kameralnym 
charakterze. Przykładem jest obiekt C12A zlokalizowany na war-
szawskiej Woli, między ulicami Górczewską i Obozową. Ten pro-
jekt deweloperski realizowany przez Spółkę Satoria Group oferuje 
niemal 9000 mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej usytuowa-
nej na 6 kondygnacjach. Biurowiec C12A znajduje się w sąsiedztwie 
rozległych terenów zielonych, takich jak m.in. Park Moczydło oraz 
Lasek na Kole. Zapewniają one spokój i wyciszenie, przy jednocze-
snej bliskości centrum miasta.

Biurowiec otoczony zielenią 

•  Wrocławski Park Biznesu

 Na Dolnym Śląsku również nie brakuje inwestycji otoczonych zie-
lenią i pozwalających zarazem na pracę w kameralnych obiektach. 
Przykładem może być zarządzany przez firmę Devco zespół biu-
rowy klasy A, czyli Wrocławski Park Biznesu przy ul. Strzegom-
skiej. Oferuje on biura w  niskiej, kameralnej zabudowie. Firmie 
Devco podczas tworzenia tego miejsca przyświecała idea przygo-
towania miejsca dla biznesu, które nie tylko pozwoli na intensyw-
ną pracę, ale będzie także przyjazną, odpowiednią do odpoczynku 

Biurowiec Lobos

Biurowiec Kalwaryjska 33

•  Kalwaryjska 33
Blisko dwóch terenów zielonych powstaje także kolejny krakow-
ski biurowiec, czyli obiekt Kalwaryjska 33. Projekt zakłada realiza-
cję 4-kondygnacyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego 
o ponad 4000 mkw. całkowitej powierzchni. Pracownicy tego obiek-
tu na miejsce odpoczynku po pracy mogą wybrać Planty im. Flo-
riana Nowackiego lub Park im. Wojciecha Bednarskiego. Pierwszy 
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przestrzenią. Wrocławski Park Biznesu stanowi układ dwunastu 
budynków, fontanny położonej w centrum oraz wszechobecnej zie-
leni. Na jego terenie znajduje się m.in. restauracja, boisko do koszy-
kówki czy stół do ping-ponga.

•  Wrocławski Park Biznesu 2
Przy ul. Wołowskiej 4-20 znajduje się kolejny zespół budynków 
biurowych w niskiej, kameralnej zabudowie, jakim jest Wrocław-
ski Park Biznesu 2. Kompleks tworzą cztery zespoły zabudowy 
gniazdowej, położone wśród naturalnej zieleni. Dodatkowo budyn-
ki zwieńczone są zielonymi tarasami. W okresie wiosenno-letnim 
służą one pracownikom jako miejsce odpoczynku.

pracowników obiektu zachętę do rekreacyjnych spacerów po 
pracy.

•  Porto Office
Ciekawym projektem biurowy jest także Porto Office, czyli powsta-
jący na krakowskich Dębnikach zespół dwóch kameralnych bu-
dynków. Kompleks ten realizowany jest w  sąsiedztwie rozległych 
terenów zielonych, nieopodal Bulwarów Wiślanych i  w  otulinie 
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. W  niewielkiej od-
ległości od inwestycji znajduje się także zalew Zakrzówek, gdzie 
w  niedalekiej przyszłości powstanie park o  powierzchni ponad 
60 ha. 

REKLAMA

Wrocławski Park Biznesu 2 Porto Office

•  Eclipse
We Wrocławiu w pobliżu terenów zielonych powstaje jeszcze je-
den biurowiec. W  sąsiedztwie Wrocławskiego Toru Wyścigów 
Konnych na Partynicach budowany jest obiekt Eclipse. Dostar-
czy on na wrocławski rynek ok. 1900 mkw. z  przeznaczeniem 
na biura i  260 mkw. powierzchni usługowej. Projekt nowe-
go biurowca cechuje się prostą, nowoczesną formą i  praktycz-
nym układem funkcjonalnym. Eclipse powstaje w  sąsiedztwie 
Toru Wyścigów Konnych na Partynicach, którego historia sięga 
1907 r. Tor oferuje użytkownikom różne formy rekreacji, a tak-
że posiada dodatkową ofertę przeznaczoną dla biznesu, w której 
zakres wchodzą m.in. wynajem terenu czy gonitwy tytularne. 
W  niewielkiej odległości od biurowca Eclipse znajduje się tak-
że Park Kleciński. Jego bliskość może stanowić dla przyszłych 

W  pierwszym etapie projektu biurowego wzniesiony zosta-
nie budynek Porto Office B, zbudowany na planie litery L. Obiekt 
zaoferuje ok. 5600 mkw. powierzchni użytkowej dla biur i usług. 
W drugim etapie powstanie budynek Porto Office A, o powierzch-
ni ok. 7100 mkw.

***
Wszystkie wymienione inwestycje to przykłady kameralnych biu-
rowców, których dodatkowym atutem jest sąsiedztwo terenów 
zielonych. Dobrze, by obiekty biurowe powstawały w  tego typu 
miejscach, ponieważ taka lokalizacja pozwala pracownikom na od-
poczynek po pracy czy spacery w  trakcie przerw. Bliskość zieleni 
korzystnie wpływa na komfort pracowników, łagodząc napięcie 
i obniżając poziom codziennego stresu.

Justyna Gorczyca 
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ul. Wrocławska 80, Kraków  
tel. 12 630-99-11, 12 630-99-33 

www.tetnowski.pl

WYNAJEM
LOKALE USŁUGOWE 

Oferujemy państwu  
lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  
do wynajęcia w inwestycji Prądnicka 65:

Kontakt z biurem sprzedaży:
Kraków ul. Wrocławska 80, tel. 12 630-99-11, 12 630-99-33

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
INTER-BUD

30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 65
tel. 604 122 871

www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

WILLA WEGO
Kraków ul. Radzikowskiego 59

Lokale usługowe na sprzedaż lub 

wynajem!

W ofercie 2 lokale o powierzchni 

129 m2 oraz 146 m2, standard 

deweloperski. Istnieje możliwość 

połączenia lub dzielenia lokali. 

Lokale usytuowane są bezpośrednio 

przy ul. Radzikowskiego. 

Istnieje możliwość dowolnej aranżacji 

powierzchni usługowej.
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SPRZEDAŻ
Dom-Bud 

M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków

Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5

W ofercie znajdują się 2 lokale w stanie deweloperskim 
o powierzchni 48 m2 i 73 m2 mogące spełnić niemal każdą 
funkcję wedle upodobań klienta.

W okolicy znajdują się liczne zespoły budynków biurowych 
i kompleksów biznesowych, co zwiększa liczbę klientów na 
danym obszarze.

Lokale gotowe do odbioru, z prawomocnym pozwoleniem 
na użytkowanie.

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
Dom-Bud 

M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków

Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59

Budynki  
przy al. 29 Listopada 191 i 193

Okolica charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem 
zarówno w postaci wielu powstających budynków 
wielorodzinnych jak i modernizacji infrastruktury 
komunikacyjnej. O atrakcyjności lokali usługowych 
w wymienionych budynkach stanowi m.in. bezpośrednie 
sąsiedztwo jednej z głównych arterii Krakowa, czyli  
al. 29 Listopada, wobec czego w perspektywie najbliższych 
lat w okolicy przewiduje się wzrastające zapotrzebowanie na 
różnego rodzaju usługi takie jak: apteki, sklepy spożywcze, 
gabinety, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne etc.

W ofercie, w każdym z dwóch budynków, znajdują się 
lokale o powierzchni od 17 do 157 m2 z witrynami od 
al. 29 Listopada oraz podwójnymi wejściami. W każdym 
lokalu istnieje możliwość dowolnej jego aranżacji pod 
wymaganą funkcję usługi.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje ogólnodostępne 
miejsca parkingowe zlokalizowane wokół budynków. Pod 
budynkiem znajdują się garaże indywidualne.

Lokale gotowe do odbioru, wszystkie z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.
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SPRZEDAŻ/WYNAJEM

W związku z planowanym wykonaniem obiektu handlowo-usługowo-biurowego o pow. 1500 m²  
(wraz z podziemnymi stanowiskami parkingowymi) w terminie: II półrocze 2017 r. w rejonie: Kraków Piaski Wielkie, 
przyjmujemy zgłoszenia na sprzedaż lub wynajem w całości. 

Oferty można składać drogą mailową: krakow@polbau.pl lub telefoniczną: pod nr 603 654 301, 12 657 12 89.

Budynek w rejonie Piaski Wielkie

WYNAJEM
Biuro ds. wynajmu

Kraków, ul. Magazynowa 5a
tel. 500-047-548 | email: biuro@chb14.com

www.chb14.com

CHB 14    Kraków, ul. Christo Botewa 14

Powierzchnia biurowo-handlowa 
Powierzchnia łączna 3 726 m2  
Lokale od 90 m2 do 851 m2

Termin realizacji: czerwiec 2017
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie
przy ul. Jodłowej 13, objętych księgą wieczystą nr KR1P /00079924/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 
zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wydzierżawienie nieruchomości

położonej w Krakowie przy ul. Jodłowej 13.

Nieruchomość przy ul. Jodłowej 13 składa się z 2-ch działek ewidencyjnych:  nr  6/4 obręb 18 oraz 55/6 obręb 17, jednostka ewiden-
cyjna Krowodrza, o łącznej powierzchni 7,4351  ha („przedmiot dzierżawy”). 

Działka nr 6/4 zabudowana jest budynkiem hotelowo- konferencyjnym „Dom Gościnny” o pow. użytkowej 6437 m2 (3 kondygnacje 
nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) . W części hotelowej znajduje się 170 miejsc noclegowych w 80-ciu pokojach 1,2 lub 3-oso-
bowych, w  części konferencyjnej  10 sal, pomieszczenia restauracyjne wraz z zapleczem.

Działka nr 55/6 zabudowana jest czterema budynkami:
•	 Budynkiem „Zamku” o pow. użytkowej 1575 m2 (3 kondygnacje nadziemne, 1  kondygnacja podziemna), w którym obecnie 

mieści się 14 sal dydaktycznych oraz pomieszczenia restauracyjne o powierzchni 695 m²
•	 Budynkiem „Baszty” o pow. użytkowej 273 m2 (3 kondygnacje nadziemne, 1  kondygnacja podziemna), w której znajdują się dwa 

apartamenty oraz sala konferencyjna.  Budynek jest wpisany do rejestru zabytków ( A-643)
•	 Budynkiem Gospodarczym połączonym ze stacją TRAFO,  o pow. użytkowej 97 m2

•	 Budynkiem „Dozorcówka” o pow. użytkowej 50 m2 (2 kondygnacje nadziemne) . Budynek jest wyłączony z użytkowania. Budynek 
wpisany do rejestru zabytków (A- 643)

Nieruchomości położone są na wzgórzu w zakątku Lasku Wolskiego, pięć kilometrów od  centrum Krakowa, siedem kilometrów od 
portu lotniczego w Balicach oraz trzy kilometry od autostrady A-4.

Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. mgr Markiem Ulińskim
tel.: 507-006-556.

 Oferta powinna zawierać co najmniej:
•	 imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego
•	 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

opis dotychczas prowadzonej działalności
•	 datę  i miejsce sporządzenia oferty
•	 podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej. W przypadku 

upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie
•	 oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego i proponowany sposób zabezpieczenia należności UJ, ewentualnie plan propono-

wanego sposobu zagospodarowania nieruchomości
•	 oczekiwania oferenta w zakresie istotnych postanowień umowy
•	 referencje mile widziane
•	 oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu dzierżawy oraz, że w związku z tym nie 

wnosi i wnosił nie będzie wobec wydzierżawiającego żadnych roszczeń
•	 oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż wydzierżawienie nieruchomości wymaga zgody  Ministra Skarbu Państwa

Osobą upoważnioną do kontaktu jest: 
- mgr Marek Uliński – Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
ul. Czapskich 4,tel. 12 663-38-20, fax 12 422-10-15,  e-mail: dadn@uj.edu.pl 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „Oferta na dzierżawę nieruchomości UJ położonych przy ul. Jodłowej 13 
w Krakowie” w biurze Kanclerza UJ ul.  Gołębia 24, pokój nr 32, w terminie do godziny 12.00 dnia 21 listopada 2016 r.

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru
oferty oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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JEDNO BIURO, WSZYSTKIE OFERTY DEVELOPERÓW
ODZIAŁY: I. AL. SŁOWACKIEGO 13A/3  II. UL. KAPELANKA 6A/216  III. UL. SZLAK 50/328

BOCHNIA STARE MIASTO

KRZYWACZKA UL. NORYMBERSKA

UL. WIELICKA UL. SZLACHTOWSKIEGO

UL. ŚW. TOMASZA UL. SZPITALNA

OSIEDLE EUROPEJSKIE STARE MIASTO

ESTATEDEALER.NET   |   (+48) 503 756 519   |   (+48) 12 354 08 97

Poszukujemy agentów nieruchomości. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

DOM - SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 608 m2
CENA: 1 520 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

APARTAMENT – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 103 m2
CENA: 659 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

DOM - SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 165 m2
CENA: 450 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

APARTAMENT- SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 114 m2
CENA: 799 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 44 m2
CENA: 288 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 76 m2
CENA: 725 000 zł

UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ
 

KONTAKT: 733 857 382

APARTAMENT – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 55 m2
CENA: 1 100 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

APARTAMENT- SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 38 m2
CENA: 550 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 50 m2
CENA: 360 000 zł

KONTAKT: 733 857 382

APARTAMENT- SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 114 m2
CENA: 820 000 zł

KONTAKT: 733 857 382
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Agencja Artus s.c., rok założenia 2001 r.
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
e-mail: artus@artus.nieruchomosci.pl
www.artus.nieruchomosci.pl

Kraków, Krowodrza,
ul. K. Kołłątajowskiej

Mieszkanie 75 m2,
3-pokojowe, II poziomowe
wysoki standard

Cena: 465 000 zł

  Kontakt: Magda
502-589-881

Kraków, ul. Obozowa

Do wynajęcia 31 m2,

umeblowane, garaż

Cena: 1250 zł

  Kontakt: Magda
502-589-881

Kraków, Prokocim 

Mieszkanie 50 m2,
2-pokojowe,
wyremontowane

Cena: 259 000 zł

  Kontakt: Magda
502-589-881

Kraków, Podgórze
ul. Podedworze

104 m2, II poziomy, wysoki 
standard wykończenia

Cena: 610 000 zł
OFERTA SPECJALNA
0% prowizji od kupującego

  Kontakt: Magda
502-589-881

Kraków, Zabłocie 

Nowe mieszkania,
42 m2 - 63m2 

Cena: 299 000-454 000 zł

  Kontakt: Magda
502-589-881

Zakopane

Pensjonat 350 m2, 11 pokoi,
wysoki standard

Cena: 1 399 000 zł

  
  Kontakt: Magda

502-589-881

Sieniczno, okolice
Olkusza 

Działka 42a (21a budowla-
nych), uzbrojona

Cena: 289 000 zł

  Kontakt: Magda
502-589-881

Kraków, ul. Rydygiera

Mieszkanie 4-pokojowe

Cena: 399 000 zł

  Kontakt: Magda
502-589-881
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STARE MIASTO,
UL. LUBELSKA
62 m2, do wejścia
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna    
 503-031-022

ODDZIAŁY:  I O/ UL. KAPELANKA 1a/1 | II O/  UL. CZARNOWIEJSKA 51/5 | III O/ – UL. LUBOMIRSKIEGO 39/1  |  IV O/ KRÓLEWSKA 41/1

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

DĘBNIKI,
UL. KOBIERZYŃSKA
56 m2, 2-pok,
wysoki standard, 2008 r.
Cena: 429.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer  
 505-236-943 

BIEŻANÓW,
UL. MAŁA GÓRA
51,8 m2, mieszkanie 2-pokojowe, 
urządzone, taras, 2013 r.
Cena: 312.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek     
  505-110-150

DĘBNIKI, UL. ROZDROŻE
99 m2, mieszkanie dwupoziomowe,  
nowoczesne
Cena: 680.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala   
 510-131-177

STARE MIASTO,
UL. SAREGO
1-pok, idealne pod inwestycję
Cena: 240.000 zł

KONTAKT:  Jakub Ojcowski       
 510-087-993 

BIAŁY PRĄDNIK
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,
nowa inwestycja
Ceny: od 166.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiel   
 518-967-677 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe
Ceny: od 184.000 zł

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

KONTAKT:  Piotr Kudła  
  500-673-615
 
 

DĘBNIKI, UL. SODOWA
60 m2, 3-pok,
dwupoziomowy apartament
Cena: 498.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko  
 507-668-087 

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

BRONOWICE, 
UL.CHEŁMOŃSKIEGO
79 m2, apartament,
wysoki standard
Cena: 670.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik   
 508-155-779 
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Ponad 80 nowych inwestycji deweloperskich

Nieruchomości Galiszkiewicz i Kurpiel
Oddział Kraków, ul. św. Gertrudy 24

31-048 Kraków

biuro@gik24.com

www.gik24.com

ul. Ważewskiego

Cena: 680 000

Metraż: 160 m2

6 pokoi

     513-143-877

ul. Wietora

ul. Turniejowa ul. Turniejowa

ul. Felicjanek ul. Zagłoby

Wieliczka ul. Jasna ul. Krokusowa

 ul. Witosa ul. Spółdzielców

Cena: 800 000

Metraż: 156 m2

5 pokoi

     606-716-557

Cena: 170 000

Metraż: 34 m2

2 pokoje

     606-719-557

Cena: 229 000

Metraż: 38 m2

2 pokoje

     514-426-596

Cena: 290 000

Metraż: 53 m2

2 pokoje

     506-770-003

Cena: 336 900

Metraż: 64 m2

2 pokoje

     606-716-557

Cena: 230 000

Metraż: 43 m2

2 pokoje

     606-716-557

Cena: 1 980 000

Metraż: 165 m2

4 pokoje 

     513-143-877

Cena: 229 000

Metraż: 52 m2

2 pokoje

     506-770-003

Cena: 459 000

Metraż: 54 m2

4 pokoje

     606-719-557
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www.gwarantnieruchomosci.com     •     602 306 590

ZNAJDZIEMY TWOJE MIEJSCE
SKUTECZNOŚĆ  •  DOŚWIADCZENIE  •  KOMPETENCJA 

Na krakowskim rynku działamy od 16 lat

KRAKÓW, UL GRZYBKI 2     |     TEL. 602 306 590     |     E-MAIL: GWARANT_BIURO@WP.PL    |    WWW.GWARANTNIERUCHOMOSCI.COM

Nowe 1-2-3 pokojowe

Nowe apartamenty przy
Lasku Wolskim,
2-3 pokojowe z balkonem
lub tarasem

Duży dom z 4 odrębnymi 
apartamentami,
garaż na 5 samochodów, 
działka 26.8 a

Działka 9.5 a,
spokojne miejsce blisko lasu

Działka 30 a.

3 pokoje, 71 m2,
II poziomowe, balkon
piękna kamienica po 
generalnym remoncie

1-pokojowe, 19 m2,
po generalnym remoncie
urządzone, umeblowane

2-pokojowe, 53 m2,
po remoncie, urządzone
Duża jasna kuchnia, osobne 
pokoje, balkon

3-pokojowe, 53m2,
po remoncie, do wejścia
Jasna kuchnia, oddzielne 
pokoje, duża loggia-widok na 
zieleń

1-pokojowe, 24 m2

po generalnym remoncie

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: od 250.000 zł Cena: 1.500.000 zł

Cena: 150.000 zł

Cena: 450.000 zł Cena: 444.000 zł

Cena: 185.000 zł Cena: 320.000 zł

Cena: 305.000 zł Cena: 190.000 zł

BRONOWICE,

KROWODRZA, DĘBNIKI

WOLA JUSTOWSKA

- JUNACKA

RZĄSKA

- SARNI STOK

TYNIEC

- WALGIERZA WDAŁEGO

STARE PODGÓRZE
-REJ. JÓZEFIŃSKA

KROWODRZA

- LEA

OLSZA
-MIECHOWITY

PRĄDNIK CZERWONY
-KWARTOWA

KROWODRZA
- STACHIEWICZA

OKAZJA

0% prowiz j i

0% prowiz j i
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WWW.TECNOCASA.PL

Jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji.
Kilka minut piechotą do Rynku Głównego,
a zarazem cicha ulica o znikomym natężeniu 
ruchu. Dwa niezależne pokoje, oddzielna 
jasna kuchnia, łazienka z WC, hall, piwnica.

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, piwnica.
Budynek z cegły po modernizacji.

Przedpokój, duża, jasna kuchnia, 
3 pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Stan: idealny do wejścia.

Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka, loggia. 
Prestiżowy budynek z 2004 roku. 
Ciepła woda i ogrzewanie z sieci 
MPEC.

Mieszkanie w kameralnym bloku
z 1959 r. Składa się z przedpokoju, 
dwóch dużych oddzielnych pokoi, 
jasnej kuchni, łazienki, dwóch 
balkonów. Doskonała lokalizacja
w pobliżu Nowego Kleparza. 

Przedpokój, salon z otwartą kuchnią, 
2 sypialnie, łazienka z toaletą, pralnia, 
garderoba, komórka, miejsce postojowe. 
Wysoki standard wykończenia. 
Nowoczesne budownictwo, winda, 
ogrzewanie i ciepła woda z MPEC-u.

Przedpokój, 4 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, toaleta, loggia, 
piwnica. Bardzo dobra komunikacja 
autobusowa. Słoneczne i widokowe 
mieszkanie, funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń. Ogrzewanie z MPEC.

2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, balkon i piwnica. Piętro 1. 
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci  MPEC. 
Blisko przystanki MPK. Bardzo dobra 
infrastruktura usługowo-handlowa.
Idealne pod inwestycję.

Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, balkon. Mieszkanie w stanie 
do wejścia. Budynek z 2008 roku. 
Strzeżone, nowoczesne osiedle.

Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z WC, piwnica. Mieszkanie na 
pierwszym piętrze w budynku 
czteropiętrowym z cegły.
Stan: do odświeżenia. 

Cena 599.000 zł
Tel. 512 110 804

Cena 288.000 zł
Tel. 604 163 263

Cena 300.000 zł
Tel. 504 051 600

Cena 425.000 zł
Tel. 793 717 771

Cena 340.000 zł
Tel. 12 631 03 75

Cena 695.000 zł
Tel. 12 263 00 40

Cena 350.000 zł
Tel. 790 536 153

Cena 349.000 zł
Tel. 883 999 762

Cena 395.000 zł
Tel. 731 846 860

Cena 270.000 zł  
Tel. 531 992 777

2-pokojowe – 74 m2 

Stare Miasto, 
ul. Bogusławskiego

2-pokojowe – 48 m2 
Stare Dębniki, ul. Praska 

3-pokojowe – 63,10 m2  
Kurdwanów, 
ul. Wysłouchów 

3-pokojowe – 62 m2 
Krowodrza, 
ul. Bratysławska

2-pokojowe – 58 m2

Łobzów, ul. Łokietka

3-pokojowe – 73 m2  
Zabłocie, ul. Przemysłowa 

4-pokojowe – 66 m2 
Olsza, ul. Meissnera  

2-pokojowe – 54 m2 
Ruczaj, 
ul. Grota Roweckiego 

2-pokojowe – 52 m2 
Bronowice, 
os. Salwator City   

2-pokojowe – 37,28 m2 
Dąbie, ul. Bajeczna
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Sprzedam niezabudowaną, skanalizowaną DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
o pow. 1143 m² (szerokość ok. 32 m, głębokość ok. 35,5 m) położoną w Krakowie-Kostrzu
(dz. 88/65, obr. 3 Podgórze, narożnik ulicy Dąbrowa)

Działka posiada WZ na zabudowę usługową
jak i mieszkaniową.

Od frontu działka przylega do głównej drogi
osiedlowej. Po bokach położone są chodniki.

W pobliżu instalacja gazowa i elektryczna.

 Transakcja bez pośredników.

Cena: 34,900 zł/a

506-022-002
dzialka.kostrze@gmail.com
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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

Zalety:

Sprawne, szybkie i wygodne dotarcie do ofert prywatnych z ponad 100 źródeł internetowych i prasowych 
z całego kraju - tak najkrócej można określić ideę działania Programu POP, przygotowanego przez portal 
KRN.pl z myślą o biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.

Organizacja pracy zespołowej

· udoskonalenie pracy zespołowej
· koordynowanie pracy pośredników
  w obrębie biura
· bezkonfliktowa praca agentów
  (indywidualne konta) z ofertami
  w ramach jednego biura

Oszczędność czasu i pieniędzy

· całodobowa aktualizacja ofert    
  internetowych przez 24h/7
· maksymalne skrócenie czasu       
  potrzebnego na znalezienie oferty
· możliwość przeglądania     
  zarchiwizowanych ofert do 4 lat wstecz

Współpraca z portalem KRN.pl

· wizytówka wśród największych biur         
  nieruchomości w Polsce
· prezentacja nieograniczonej liczby ofert   
  nieruchomości na portalu KRN.pl oraz
  portalach partnerskich
· budowanie wizerunku i pozytywnego PR     
  Państwa firmy w sieci

Pełny dostęp on-line

· intuicyjna i prosta obsługa              
  niewymagająca szkolenia
· dostęp do programu z poziomu        
  przeglądarki
· pełny dostęp do źródła oferty
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTO

1 240 000 ul. Sarego 19,3 0/2 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 ul. Rogatka 42,0 1/1 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 ul. Blachnickiego 33,0 3/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 375 000 ul. Radziwiłłowska 40,8 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 390 000 al. Słowackiego 54,5 1/6 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 388 000 al. 29 Listopada 55,0 2/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

GRZEGÓRZKI

1 186 000 ul. Chodkiewicza 21,0 0/3 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 232 000
al. Beliny- 
-Prażmowskiego

31,0 4/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 ul. Grzegórzecka 38,4 3/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 268 000 ul. Narzymskiego 44,0 4/4 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2 269 000 ul. Narzymskiego 35,4 3/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 275 000
al. Beliny- 
-Prażmowskiego

38,0 3/3 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 275 000
al. Beliny- 
-Prażmowskiego

50,7 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 000 ul. Brodowicza 37,0 3/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 349 000 ul. Grzegórzecka 49,0 4/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 364 800 rej. ul. Mogilskiej 48,0 3/10 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 400 000 ul. Grzegórzecka 57,3 1/2 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 445 000 ul. Sołtyka 52,0 3/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 320 000 al. Pokoju 48,7 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 349 000 ul. Kryniczna 50,5 4/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 710 000 ul. Grzegórzecka 79,0 3/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK CZERWONY

1 185 000 ul. Powstańców 32,5 4/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

1 237 000 ul. Marchołta 34,0 1/5 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 228 000 ul. Janickiego 33,7 4/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 237 000 ul. Marchołta 36,3 4/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 259 000 ul. Ułanów 34,7 1/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 265 000 ul. Dobrego Pasterza 38,4 3/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 000 ul. Strzelców 46,0 9/15 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 284 000 al. 29 Listopada 41,0 3/3 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 320 000 ul. Słoneckiego 50,0 0/6 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 377 076 ul. Dobrego Pasterza 56,3 0/6 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 410 000 ul. Kaczary 50,1 4/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 498 000 ul. Chałupnika 61,4 3/5 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 300 000 ul. Promienistych 55,3 0/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 340 000 ul. Młyńska 43,7 8/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 365 000 ul. Promienistych 64,7 11/11 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 480 000 ul. Marchołta 65,0 2/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

4 365 000 ul. Łepkowskiego 66,5 9/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

4 420 000 ul. Żytnia 72,0 5/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK BIAŁY

1 172 363 rej. al. 29 Listopada 32,0 3/10 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

1 193 000 ul. Jaremy 24,0 4/11 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

1 209 000 Prądnik Biały 25,5 2/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 279 000 ul. Radzikowskiego 31,9 1/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

1 280 000 ul. Meiera 38,0 6/9 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 245 000 ul. Makowskiego 37,0 3/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 ul. Jaremy 38,0 2/10 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 255 000 ul. Rusznikarska 38,0 6/10 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 255 000 ul. Prądnicka 37,0 5/10 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 ul. Nad Sudołem 38,0 0/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 ul. Zbrojarzy 46,7 1/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 314 525 Prądnik Biały 54,7 3/5 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 319 000 ul. Cesarza 43,0 1/2 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 370 000 ul. Konecznego 63,4 4/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 287 046 rej. ul. Piaszczystej 54,2 1/3 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

3 289 000 ul. Stachiewicza 50,0 2/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 399 000 ul. Glogera 65,8 1/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 399 000 ul. Rydla 53,0 2/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 415 000 ul. Malwowa 57,0 2/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 449 000 ul. Podkowińskiego 64,2 2/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 450 000 ul. Reja 65,0 0/6 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

4 449 000 ul. Konecznego 78,0 4/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

KROWODRZA

1 186 000 ul. Kazimierza Wielkiego 20,0 2/8 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 275 000 ul. Racławicka 39,0 0/9 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 320 000
ul. Krowoderskich 
Zuchów

40,0 2/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 340 000 ul. Konarskiego 47,0 3/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 379 000 ul. Królewska 46,4 1/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 380 000 ul. Meiera 60,0 7/9 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 299 000 ul. Łokietka 46,9 1/10 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 450 000 ul. Lubelska 62,0 1/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

4 417 000
ul. Krowoderskich 
Zuchów

64,5 3/4 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

BRONOWICE

2 270 000 ul. Weryhy-Darowskiego 43,0 3/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 620 rej. ul. Sosnowieckiej 46,8 1/3 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

2 292 000 ul. Stawowa 34,2 1/3 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 335 000 ul. Sosnowiecka 41,7 1/3 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 379 000 rej. ul. Na Błonie 55,6 0/2 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 465 000 ul. Stańczyka 51,8 1/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 350 000 ul. Wierzyńskiego 63,4 3/3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

ZWIERZYNIEC

2 370 000 al. Kasztanowa 47,0 0/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 650 000 ul. Emaus 67,2 1/2 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 1 750 000 ul. św. Bronisławy 138,0 2/2 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

DĘBNIKI

1 185 000 ul. Komandosów 20,0 0/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

1 189 000 ul. Obozowa 35,2 3/3 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

1 222 000 rej. ul. Przemiarki 35,9 0/4 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

1 250 000 rej. ul. Bobrzyńskiego 40,7 3/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

1 250 000 ul. Zakrzowiecka 33,5 0/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 266 635 ul. Kapelanka 36,9 0/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 291 720 rej. ul. Kobierzyńskiej 42,9 2/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 329 000 ul. Obozowa 50,7 2/3 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 330 000 ul. Tymotkowa 44,0 1/2 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 339 000 ul. Rozdroże 46,0 2/11 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 339 000 ul. Obozowa 63,6 1/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 370 000 ul. Kobierzyńska 42,0 5/7 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 370 000 ul. Czerwone Maki 50,0 0/5 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 375 000 ul. Barska 51,0 4/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 455 000 ul. Kapelanka 50,0 3/7 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 489 000 ul. Monte Cassino 53,3 4/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 495 000 ul. Kapelanka 55,0 5/7 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 281 000 ul. Słomiana 44,8 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 350 000 ul. Obozowa 57,4 0/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 380 000 ul. Szuwarowa 81,7 4/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 395 000 ul. Torfowa 81,1 2/2 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 400 000 ul. Drukarska 60,0 1/5 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 499 000 ul. Miłkowskiego 79,0 6/6 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

4 400 848
rej. ul. Komuny 
Paryskiej

71,6 1/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

4 449 000 ul. Ceglarska 67,4 0/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

4 450 000 ul. Zachodnia 71,9 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

4 498 000 ul. Piltza 55,1 4/4 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

4 513 000 ul. Kobierzyńska 92,3 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

5 414 000 ul. Lipińskiego 78,0 4/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

5 559 000 ul. Pszczelna 83,0 3/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

6 415 000 rej. ul. Mochnaniec 81,3 1/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

3 369 000 ul. Ziobrowskiego 49,0 2/2 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

SWOSZOWICE

2 182 864 Swoszowice 41,6 0/3 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 208 000 ul. Opalińskiego 33,5 5/7 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 000 ul. Borkowska 47,0 2/2 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 295 000 ul. Borkowska 46,0 2/2 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Mieczykowa 48,0 0/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 355 000 ul. Petrażyckiego 58,8 0/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 399 000 ul. Mieczykowa 66,0 1/2 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 490 000 ul. Jugowicka 62,0 1/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANÓW–PROKOCIM

1 152 000 ul. Podłęska 27,6 3/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

1 164 000 ul. Aleksandry 35,4 10/11 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

1 175 000 ul. Nowosądecka 25,0 0/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

1 255 000 ul. Barbary 35,4 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 188 000 ul. Kurczaba 32,5 10/11 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 215 000 ul. Lilli Wenedy 43,0 4/10 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 220 000 ul. Zakopiańska 47,0 2/3 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 229 000 ul. Bieżanowska 39,0 3/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 230 000 ul. Podłęska 36,8 2/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 230 000 ul. Jerzmanowskiego 39,3 2/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 243 000 ul. Heleny 50,0 0/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 247 031 Bieżanów-Prokocim 44,2 1/4 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 258 000 ul. Opalowa 45,8 3/3 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 259 000 ul. Mała Góra 49,4 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 269 000 ul. Podłęska 45,9 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 285 000 ul. Podłęska 49,0 1/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 285 000 ul. Okólna 44,5 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 289 000 ul. Duża Góra 51,1 5/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000 ul. Mała Góra 48,3 2/2 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 312 000 ul. Mała Góra 51,8 0/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 269 000 ul. Złocieniowa 56,0 3/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

3 290 000 ul. Barbary 63,7 2/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Lilli Wenedy 56,0 7/10 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Rydygiera 61,6 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 299 000 ul. Rydygiera 61,0 4/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

3 305 000 ul. Kurczaba 68,5 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 380 000 ul. Duża Góra 58,0 1/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

1 147 000 ul. Sempołowskiej 21,5 0/2 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 194 000 ul. Wysłouchów 35,3 9/10 507668087 Agencja Bracia Sadurscy

1 205 000 ul. Turka 36,9 0/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 184 998 rej. ul. Nowohuckiej 28,0 3/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 222 000 pl. Przystanek 36,5 2/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 228 000 ul. Dworcowa 35,0 3/4 512536778 Agencja Bracia Sadurscy

2 245 000 ul. Włoska 30,0 2/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 250 000 ul. Czarnogórska 48,0 2/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 253 000 rej. ul. Zbrojarzy 46,0 2/5 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 268 000 ul. Przykopy 41,7 0/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 270 000 ul. Wielicka 57,0 1/3 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 273 600 rej. ul. Nowohuckiej 48,0 1/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 274 000 ul. Kordiana 51,0 1/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 279 000 ul. Stróża Rybna 38,5 0/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000 ul. Witosa 53,2 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000 ul. Halszki 48,0 2/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 293 000 ul. Romanowicza 38,0 0/7 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Płaszowska 45,0 3/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Piwna 32,0 1/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 347 000 ul. Limanowskiego 40,5 0/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 349 000 ul. Płaszowska 48,1 3/3 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 379 000 ul. Kordiana 53,8 3/3 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 389 000 ul. Kordiana 52,1 4/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 290 000 ul. Białoruska 57,1 0/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 299 000 ul. Kościuszkowców 61,2 0/2 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

3 299 000 ul. Białoruska 51,0 1/10 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 307 000 ul. Stojałowskiego 61,4 0/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 310 000 ul. Bojki 62,0 3/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 310 000 ul. Turniejowa 55,0 3/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

3 319 000 ul. Bojki 63,0 4/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 319 000 ul. Stojałowskiego 60,0 3/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 319 000 ul. Bojki 61,4 7/10 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

3 340 000 ul. Serbska 57,1 4/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 366 000 Podgórze 51,5 6/6 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

3 445 000 ul. Turniejowa 81,0 2/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 499 000 ul. Rydlówka 66,0 1/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

4 390 000 ul. Wielicka 69,0 3/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

4 438 000 ul. Lipska 76,0 4/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

CZYŻYNY

1 244 000 ul. Sołtysowska 35,0 2/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 os. 2 Pułku Lotniczego 54,0 7/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

3 270 000 os. Dywizjonu 303 50,7 0/10 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

3 349 000 ul. Dąbrowskiej 46,7 6/8 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 437 000 ul. Wysockiej 79,6 1/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 440 000 ul. Sołtysowska 75,0 3/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

MISTRZEJOWICE

2 179 000 os. Piastów 33,0 1/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 235 000 os. Piastów 54,0 8/8 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 252 205 os. Piastów 48,1 7/9 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 258 000 os. Oświecenia 53,5 6/9 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000 ul. Orła Białego 48,7 2/2 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Morcinka 63,0 0/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 360 000 os. Bohaterów Września 57,6 8/11 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 390 000 os. Oświecenia 54,0 5/6 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 399 000 os. Oświecenia 70,0 3/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

3 415 000 os. Oświecenia 55,7 4/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 450 000 ul. Wawelska 71,8 0/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

4 380 000 os. Bohaterów Września 73,0 3/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŃCZYCE

1 150 000 os. Kalinowe 23,9 0/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 151 000 os. Jagiellońskie 25,0 3/10 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 165 000 os. Jagiellońskie 36,0 4/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 199 000 os. Strusia 37,0 8/10 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 205 000 os. Kazimierzowskie 37,0 2/10 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 219 000 os. Jagiellońskie 43,0 4/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
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(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 265 000 os. Przy Arce 52,0 0/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

3 269 000 os. Kalinowe 46,3 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

3 345 000 ul. Fatimska 59,8 2/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

1 190 000 os. Na Wzgórzach 35,0 3/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 180 000 os. Na Wzgórzach 46,6 0/3 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 190 000 os. Na Stoku 40,0 0/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 199 000 os. Na Stoku 40,4 3/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 210 000 os. Na Stoku 45,0 4/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 229 962 rej. os. Na Stoku 44,4 1/2 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

3 185 000 ul. Glinik 70,6 1/2 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

NOWA HUTA

1 135 000 os. Górali 19,0 0/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 219 000 os. Na Skarpie 46,7 0/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 225 000 os. Centrum C 42,0 4/5 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 234 000 os. Centrum A 45,0 3/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 239 000 ul. Zagłoby 52,8 1/2 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 245 000 os. Sportowe 50,0 0/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 os. Centrum B 59,0 4/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 250 000 os. Zielone 48,7 2/3 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 289 000 os. Słoneczne 51,0 3/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

3 270 000 ul. Kocmyrzowska 58,0 2/2 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

3 279 000 ul. Plastusia 100,0 0/1 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

4 290 000 os. Stalowe 88,0 5/5 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

4 305 000 ul. Padniewskiego 54,9 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

5 560 000 os. Sportowe 94,4 1/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

379 000 Kokotów 100,0 do wykończ. 2,5 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

379 000 Kokotów 100,0 do wykończ. 2,2 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

379 900 Zielonki 110,1 do wykończ. 1,2 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

389 000 Niepołomice 111,1 do wykończ. 4,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

399 000 Zabawa 103,9 do wykończ. 1,7 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

409 000 Dobranowice 131,0 do wykończ. 3,6 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

409 000 Wieliczka 142,0 do wykończ. 5,7 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

425 000 Wielka Wieś 103,0 do wykończ. 2,9 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

425 000
Brzezie,  
ul. Szlachecka

97,5 do wykończ. 2,5 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

429 000
Wieliczka,  
rej. ul. Pola

141,6 do wykończ. 1,5 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

430 000 Brzezie 87,5 do wykończ. 2,8 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

449 000
Gaj,  
rej. ul. Zadziele 

122,4 do wykończ. 2,6 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

450 000 Wieliczka 128,4 do wykończ. 4,2 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

469 000 Wieliczka 153,1 do wykończ. 10,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

469 000 Wielka Wieś 143,6 do wykończ. 2,5 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

469 000 Zabierzów 93,9 do wykończ. 4,4 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

470 000
Wieliczka,  
rej. ul. Wygoda

103,0 do wykończ. 3,4 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

475 000 Wieliczka, ul. Pola 139,0 do wykończ. 2,3 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

475 000
Kraków,  
rej. ul. Na Zielonki 

93,0 do wykończ. 1,6 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

490 000
Kraków,  
ul. Myślenicka

80,0 do zamieszk. 5,4 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

490 000 Lednica Górna 131,0 do wykończ. 5,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

497 000
Wieliczka,  
rej. ul. Brzozowej

126,0 do wykończ. 4,2 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

498 000 Pisary 113,0 do zamieszk. 4,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

499 000
Modlnica, rej.  
ul. św. Wojciecha 

110,0 do wykończ. 4,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

550 000
Kraków,  
ul. Śnieżna

109,0 --- 2,9 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

559 000 Zielonki 133,0 do wykończ. 3,1 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

580 000 Kraków 127,0 do wykończ. 3,0 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

595 000 Wieliczka 143,0 do wykończ. 7,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

598 000
Pękowice,  
ul. Łąkowa

180,0 do wykończ. 6,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

639 000
Kraków,  
ul. Graniczna

120,0 do zamieszk. 4,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

649 000
Kraków,  
ul. Tretówka

210,0 do zamieszk. 4,0 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

650 000
Kraków,  
rej. ul. Taklińskiego 

180,0 do wykończ. 3,9 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

670 000
Kraków,  
ul. Taklińskiego

194,7 do zamieszk. 15,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

738 000
Kraków,  
ul. Gombrowicza

220,0 do zamieszk. 4,7 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

750 000
Kraków,  
rej. ul. Łokietka 

160,0 do wykończ. 6,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

750 000 Kraków, ul. Sabały 200,0 do zamieszk. 2,2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

799 000 Gaj, ul. Łąkowa 200,0 do zamieszk. 13,0 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

799 000 Rożnowa 180,0 do zamieszk. 9,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

780 000 Rząska, ul. Półkole 210,0 do zamieszk. 7,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

790 000
Zielonki,  
ul. Wrzosowa

170,0 do zamieszk. 3,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

800 000
Rząska, 
ul. Słoneczna

166,0 do zamieszk. 6,4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

848 000
Kraków,  
ul. Rodziny Jędów

180,0 --- 1,5 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

868 000 Lednica Górna 189,8 do zamieszk. 31,0 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

950 000 Wieliczka 350,0 do zamieszk. 14,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

997 000 Dobranowice 220,0 do zamieszk. 14,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 170 000 Węgrzce Wielkie 270,0 do zamieszk. 9,3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 200 000
Kraków,  
ul. Gromadzka

230,0 do zamieszk. --- 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

2 980 000
Kraków,  
ul. Kalwaryjska

bud. 9,8 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

4 600 000 Niepołomice inwestyc. 775,2 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

14 000 000 Kraków bud.-rol. 1160,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – KOMERCYJNE

Cena Nazwa ulicy Rodzaj lokalu Pow. 
(m2) Tel. Nazwa biura 

150 000 Kraków handl., usług. 45,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

595 000
Kraków,  
ul. Fieldorfa-Nila

biur., handl., 
usług., magazyn. 69,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

PRĄDNIK CZERWONY

4 3000 ul. Mieszka I 100,0 1 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK BIAŁY

2 1800 ul. Czerwieńskiego 48,0 3/4 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

3 2200 ul. Żabiniec 44,0 6/6 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

KROWODRZA

2 1650 ul. Bociana 50,0 4/6 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

2 1800 ul. Armii Krajowej 57,0 3/3 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

BRONOWICE

2 1000 ul. Katowicka 34,0 0/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

2 1300 ul. Katowicka 34,0 1/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

3 1900 ul. Na Błonie 52,0 2/10 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

3 1900 ul. Na Błonie 57,0 6/10 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

ZWIERZYNIEC

2 1750 ul. Rogalskiego 42,0 2/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

5 3200
rej.  
ul. Królowej Jadwigi 

120,0 0/1 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

DĘBNIKI

3 2300 os. Podwawelskie 58,0 3/6 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

2 2000 ul. Podedworze 60,1 0/2 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

CZYŻYNY

3 1850 Czyżyny 50,0 7/7 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

NOWA HUTA

2 1200 os. Willowe 50,0 0/2 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – DOMY 

Cena Miejscowość,  
nazwa ulicy Pow.(a) Stan Pow.  

działki (a) Tel. Nazwa biura 

4000 Kraków,  
ul. Felińskiego 150,0 do zamieszk. 2,5 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – KOMERCYJNE

Cena Nazwa ulicy Rodzaj lokalu Pow.  
(m2) Tel. Nazwa biura 

2470 Kraków biur., handl., 
usług. 38,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

2500 Kraków, pl. Sikorskiego biur. 77,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2800 Kraków biur., usług. 95,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2950 Kraków, ul. Fieldorfa-Nila
biur., handl., 

usług., 
magazyn.

69,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

4800 Kraków biur., handl., 
usług. 67,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

5500 Kraków, ul. Lubicz biur., usług. 160,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

10 000 Kraków, ul. Piastowska biur., handl., 
usług. 100,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

15 000 Kraków 
biur., usług., 
magazyn., 
produkc.

600,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

22 500 Kraków biur. 500,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ – MIESZKANIA

Kęty
76 m2, II p., 4-pokojowe z  osobną kuchnią, ła-
zienką i balkonem. W mieszkaniu kilka lat temu 
został przeprowadzony remont, wymienione 
okna, drzwi, instalacje. Na podłogach położne 
są płytki oraz panele. Mieszkanie umeblowane.

Cena 235.000 zł
Tel. 533-658-421

Kraków, ul. Bojki
50,1 m2, 2-pokojowe, IV p. W  skład mieszkania 
wchodzą: duży balkon/loggia (6 m2), pokoje 
(12,5 m2 i  21,3 m2), kuchnia (6,4 m2), łazienka 
(3,5  m2), przedpokój (6,4 m2), piwnica (2,9 m2). 
Blok ocieplony, okna wymienione PCV, ogrze-
wanie miejskie.

Cena 235.000 zł
Tel. 690-914-429

e-mail: jogo1977@znajomi.pl

Kraków, ul. Bojki
62 m2, 3-pokojowe, II piętro. Mieszkanie składa 
się z  3 pokoi, kuchni, łazienki, osobnej toalety, 
przedpokoju oraz dużego balkonu. Do mieszka-
nia przynależy komórka lokatorska. Okna nowe. 
Korzystne miejsce komunikacyjne, blisko szkoły, 
sklepy, basen. Mieszkanie do remontu. Cena do 
negocjacji. 

Cena 285.000 zł
Tel. 506-382-503

e-mail: 62metry@wp.pl

Kraków, ul. Bronowicka 
46 m2, 3-pokojowe, IV p. Mieszkanie składa się 
z 3 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki i piwnicy. 
Mieszkanie po remoncie. Świetna lokalizacja. 

Cena 320.000 zł
Tel. 534-829-331 

e-mail: chesster17@gmail.com

Kraków, ul. Cechowa
72 m2, 3-pokojowe, poddasze. 

Cena 275.000 zł
Tel. 515-099-260

e-mail: magda@budzon.com.pl

Kraków, ul. Chałupnika
61 m2, 2-pokojowe, III p. Bardzo jasne miesz-
kanie w skład którego wchodzą: salon z anek-
sem kuchennym, sypialnia, garderoba, taras 
(22 m2). Stan idealny, nigdy niezamieszkiwane. 
Wysoki standard wykończenia: parkiet jesion, 
armatura Hans-Grohe, kabina prysznicowa 
Coralle. Bardzo cicha, zielona okolica domów 
jednorodzinnych. Możliwość dokupienia 

miejsca postojowego w  garażu podziemnym 
w cenie 36.000 zł. 

Cena 519.000 zł
Tel. 791-333-121

e-mail: j.rozek@interia.pl

Kraków, ul. Dąbrowskiej
45 m2, 2-pokojowe, X p. Dobra lokalizacja: obok 
przystanek autobusowy, blisko tramwaj. Bliskie 
sąsiedztwo szkół, przedszkoli, punktów handlo-
wych, przychodni, poczty.

Cena 199.000 zł
Tel. 601-922-576

e-mail: dpamula@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Duża Góra
50 m2, dwupokojowe, na parterze. Mieszkanie po 
remoncie z dużą loggią, gotowe do zamieszkania, 
umeblowane. Wielkość pokoi: 18 m2 i 10 m2. Kuch-
nia wyposażona w  nowoczesne meble i  nowy 
sprzęt AGD. Duża łazienka. Na ścianach gładzie, 
na podłodze panele. W pobliżu przystanek tram-
wajowy. Ogrzewanie miejskie.

Cena 279.000 zł
Tel. 792-503-429

Kraków, ul. Józefińska
54 m2, I p., 2-pokojowe w plombie przylegającej 
do zabytkowej kamienicy. Mieszkanie wykończo-
ne w wysokim standardzie, umeblowane. Z pokoi 
wyjście na duży taras z  widokiem na piękny 
dziedziniec z  ogrodem. Kuchnia w  zabudowie 
meblowej z nowoczesnym, wysokiej klasy sprzę-
tem AGD. W sypialni oraz przedpokoju znajdują 
się przestronne szafy robione na wymiar. Teren 
cichy, ogrodzony i  monitorowany. W  bliskim 
sąsiedztwie znajduję się kładka Bernatka łącząca 
Podgórze z  Kazimierzem. Pełna infrastruktura 
i dobra komunikacja na wyciągnięcie ręki.

Cena 499.000 zł
Tel. 515-527-409

Kraków, os. Kalinowe
24 m2, garsoniera. Generalny remont: nowa 
instalacja elektryczna w całym mieszkaniu (Le-
grand, Hager), nowe rury wodno-kanalizacyjne 
(kabina prysznicowa Radaway), nowe okna, nowe 
grzejniki, zabudowa kuchni na wymiar, nowe 
drzwi (Gerda, Porta). W cenie mieszkania pralka, 
lodówka, łóżko, szafa, kuchenka.

Cena 166.000 zł (do negocjacji)
Tel. 791-665-332

e-mail: mustangmol@interia.pl

Kraków, ul. Konfederacka
98 m2, 3-pokojowe, I  p. Mieszkanie składa się 
3  pokoi, garderoby, kuchni, osobnej jadalni, 

łazienki, toalety i  2 balkonów. Do mieszkania 
przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 
14 m2 oraz garaż o pow. 12 m2. W użytkowaniu 
wspólnym jest również piwnica. Przed domem 
znajduje się miejsce postojowe. Mieszkanie 
w stanie surowym bez wylewek. Cały dom ocie-
plony, zadbany, przeprowadzony remont dachu, 
nowe rynny. 

Cena 638.000 zł
Tel. 605-605-605

e-mail: m.sroka@interia.eu

Kraków, ul. Konecznego
76 m2, 3-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie 
dwupoziomowe. Na dole kuchnia z  aneksem 
jadalnym, pokój dzienny z balkonem i toaleta. 
Na drugiej kondygnacji znajdują się 2 pokoje, 
łazienka i  garderoba. Mieszkanie w  pełni 
wyposażone, świeżo malowane i  gotowe do 
zamieszkania. Metraż pokoi: 15 m2, 22 m2 oraz 
10 m2.

Cena 490.000 zł
Tel. 609-223-688

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 
49 m2, II p., 3 pokojowe z aneksem kuchennym, 
przedpokojem, łazienką oraz WC. Mieszkanie 
w  pełni urządzone i  wyposażone. Ekspozycja 
wschód, północny-wschód. Czynsz administra-
cyjny wynosi ok. 370 zł. Budynek z  ochroną, 
monitoringiem.

Cena 399.000 zł
Tel. 737-491-177

e-mail: jolpal@poczta.fm

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
49 m2, 2-pokojowe, parter. Mieszkanie składa 
się z dwóch pokoi o powierzchni 23 m2 i 14 m2, 
otwartej kuchni z  balkonem, łazienki oraz 
przedpokoju. W  kuchni meble w  zabudowie. 
Na podłogach panele i  terakota. Okna PCV 
wychodzą na południe. Ogrzewanie i  ciepła 
woda z  piecyka dwufunkcyjnego. Mieszkanie 
do odświeżenia. 

Cena 254.000 zł
Tel. 663-313-411 

e-mail: kuznicy.k@onet.pl

Kraków, ul. Lubostroń
33 m2, 2-pokojowe, III p., bardzo spokojne i ciche 
osiedle. Mieszkanie zawiera: pokój połączony 
z  aneksem kuchennym, sypialnię, łazienkę. 
Aneks wyposażony w meble na wymiar, sprzęt 
AGD. Opłaty stałe do administracji 303 zł. Szybki 
wyjazd na autostradę A4.

Cena 240.000 zł
Tel. 510-211-576



OGŁOSZENIA DROBNE I PRYWATNE

90 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 21/2016

Kraków, ul. Meiera
51 m2, 2-pokojowe, V p. Do mieszkania przyna-
leżą: salon połączony z aneksem kuchennym, 
duża łazienka, schowek na piętrze (2 m2) oraz 
piwnica (4 m2). Jest możliwość wydzielenia 
osobnej kuchni. Zamontowano okna plasti-
kowe. Duży balkon narożny jest skierowany 
na południe i wschód. Mieszkanie jest ciepłe 
i jasne. 

Cena 259.000 zł
e-mail: k@perflow.pl

Kraków, ul. Mieczykowa
50,5 m2, 2-pokojowe, III piętro w  budynku 
z 2008 r. Mieszkanie jest czyste, zadbane, bardzo 
słoneczne. Składa się z 2 niezależnych pokoi (sa-
lon 20,8 m2, sypialnia 11,4 m2), oddzielnej kuch-
ni, łazienki oraz przedpokoju. Nowe okna PCV. 
Centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni 
w bloku. Osiedle jest ogrodzone, monitorowane, 
strzeżone. Czynsz wynosi ok. 380 zł.

Cena 340.000 zł
Tel. 602-897-132,  

692-441-177
e-mail: doomika@autograf.pl

Kraków, ul. Obozowa
100 m2, 3-pokojowe, IV p. Mieszkanie z balko-
nem i  dużym tarasem na stronę południową, 
trzy przestronne pokoje i osobna jasna kuchnia. 
Brak gazu w budynku. Istnieje możliwość zaku-
pu miejsc postojowych w garażu podziemnym 
(20.000 zł).

Cena 490.000 zł
Tel. 504-466-153

Kraków, ul. Obozowa
80 m2, 3-pokojowe, V p. Wyposażone i  prze-
stronne mieszkanie, w skład którego wchodzą: 
salon z wyjściem na balkon (strona południowa), 
kuchnia, łazienka, dwie sypialnie, przestronny 
przedpokój.

Cena 489.000 zł
Tel. 504-466-153

Kraków, ul. Ojcowska
88 m2, 5-pokojowe, I  p. Mieszkanie zawiera: 
5 pokoi, w tym salon z aneksem kuchennym, 2 ła-
zienki, balkon oraz pomieszczenie gospodarcze.

Cena 529.000 zł
Tel. 531-726-855

e-mail: biuro@ojcowska-park.pl

Kraków, ul. Okulickiego 
29,5 m2, 1-pokojowe. Mieszkanie nowe, wypo-
sażone i umeblowane. Na podłogach płyta ce-
ramiczna. Obok bloku znajduje się garaż. Bardzo 
dobra lokalizacja.

Cena 242.000 zł
Tel. 535-511-776

e-mail: lewanga@interia.eu

Kraków, os. Oświecenia 
37 m2, 2-pokojowe, III p. Mieszkanie z aneksem 
kuchennym, przedpokojem, łazienką i balkonem. 
Ogrzewanie miejskie. Czynsz wynosi ok. 350 zł 
(ogrzewanie, ciepła/zimna woda, śmieci, fundusz 
remontowy). Ciche i spokojne osiedle z dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą. 

Cena 239.000 zł
Tel. 728-374-511, 728-374-511

e-mail: piotr.labuszewski@gmail.com

Kraków, os. Piastów
52 m2, 3-pokojowe, I p. 

Cena 269.000 zł 
Tel. 881-291-553 

e-mail: damian.masel@gmail.com

Kraków, os. Piastów
54 m2, 2-pokojowe, IV p. W skład mieszkania 
wchodzą: duża jasna kuchnia (2,6 × 3,4 m), 
łazienka (1,7 × 3,4 m) oraz balkon. Wymienio-
ne: drzwi, okna, gładzie, panele. Ekspozycja 
okien południowa. Dobra lokalizacja. Blisko 
sklepy, przystanki autobusowe i  tramwajo-
we, place zabaw, przychodnia, przedszkola 
i  szkoły, w  pobliżu dwa parki. Parking dla 
mieszkańców.

Cena 255.000 zł
Tel. 573-373-301

Kraków, Podgórze 
24,6 m2, 1-pokojowe, II p. W mieszkaniu znaj-
duje się przestronny pokój, aneks kuchenny 
usytuowany w  przedpokoju oraz łazienka. 
Mieszkanie jest w pełni wyposażone i gotowe 
do zamieszkania. Osiedle zamknięte, posia-
da całodobowy monitoring. Nowoczesny, 
energooszczędny budynek z  optymalnym 
kosztem utrzymania. Ogrzewanie miejskie. 
Zamontowano drzwi antywłamaniowe. Czynsz 
administracyjny wynosi ok. 215 zł. Do dyspo-
zycji mieszkańców jest również parking znaj-
dujący się na terenie osiedla. W okolicy dobrze 
rozwinięta infrastruktura. W pobliżu znajdują 
się: sklepy, przychodnie, apteki, przedszkola, 
szkoły, urząd pocztowy. Mieszkanie jest obec-
nie wynajmowane.

Cena 195.000 zł
Tel. 607-201-214

e-mail: danielzaremba@wp.pl

Kraków, ul. Przewóz 
81 m2, 3-pokojowe, I  p. Pokoje o  metrażu 
ok. 19 m2, salon częściowo połączony z kuch-
nią. Ekspozycja północ-południe. Wyposażenie 
w wysokim standardzie. Drzwi antywłamanio-
we, domofon, monitoring osiedla. Do miesz-
kania przynależy komórka lokatorska. Istnieje 
możliwość zakupu dodatkowo garażu wolno-
stojącego (rok budowy 2012) o metrażu 19 m2 
z bramą uchylną. Bardzo dobra lokalizacja. 

Cena 620.000 zł
Tel. 502-613-179

e-mail: banny102@migmail.pl

Kraków, ul. Radzikowskiego
36 m2, 1-pokojowe, II p. W  skład mieszkania 
wchodzą: jeden duży, jasny pokój z  balkonem 
(wystawa zachodnia). Jest możliwość podzie-
lenia pokoju na dwa. Drzwi antywłamaniowe. 
Ogrzewanie i ciepła woda z MPEC. Dodatkowa 
możliwość dokupienia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym.

Cena 235.000 zł
Tel. 600-895-882

Kraków, ul. Reduta 
60 m2, 2-pokojowe, parter. Kuchnia wyposa-
żona (11 m2), łazienka (7,5 m2), pokoje dzienne 
(19,5 i 13,5 m2), przedpokój (6 m2). Na podło-
gach w  pokojach panele, płytki gresowe. Na 
oknach rolety zewnętrzne. Media: ogrzewanie 
i  ciepła woda z  sieci miejskiej MPEC, prąd 
(Tauron). Ponadto budynek jest wyposażony 
w  instalacje teletechniczne (telefon, domo-
fon, TV, IT). Możliwość wydzielenia trzeciego 
pokoju. W  okolicy: szkoła, przedszkole, Park 
Wodny, Multikino, centrum handlowe Krokus, 
pętla autobusowa. 

Cena 375.000 zł
Tel. 600-411-435 

e-mail: jk.jerzykruk@gmail.com

Kraków, ul. Romanowicza
40,2 m2, 2-pokojowe, II p. Mieszkanie z łazienką, 
balkonem. Dobra lokalizacja. Do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska (+ 4900 zł) 
oraz miejsce postojowe w garażu podziemnym 
(+ 28.000 zł).

Cena 278.800 zł
Tel. 606-718-143

e-mail: piotrpapiurek@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Rydla
34 m2, III p., 1-pokojowe, w pełni umeblowane, 
po remoncie. Bardzo ładny widok z okna (Kopiec 
Kościuszki), cicha okolica. W  pobliżu szkoła, 
przedszkole, uczelnie, apteka, ośrodek zdrowia, 
sklepy oraz bazarek. 1 minuta do pętli i przystan-
ku tramwajowego, 10 minut do rynku.

Cena 250.000 zł
Tel. 601-309-301

Kraków, ul. Rydlówka
34 m2, 1-pokojowe, I piętro. Pokój 25 m2 z anek-
sem kuchennym (wydzielona część sypialniana), 
łazienka 5 m2, przedpokój 4 m2 z  zabudowaną 
szafą. Mieszkanie posiada duży balkon o  pow. 
6 m2. Bardzo dobra lokalizacja, 5 min. pieszo do 
Ronda Matecznego i do ul. Kapelanka.

Cena 280.000 zł
Tel. 602-760-446
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Kraków, Stare Miasto 
18,5 m2, 1-pokojowe, I p. Bezpłatny parking dla 
mieszkańców. Bardzo dobra lokalizacja.

Cena 205.000 zł
Tel. 781-031-755

e-mail: stanislaw.h@plusnet.pl

Kraków, Stare Miasto
32 m2, 1-pokojowe, parter. Duży pokój 12 m2, jasna 
kuchnia 9 m2, przedpokój 6,5 m2, łazienka 3,8 m2. 
Do mieszkania przynależy piwnica oraz darmowe 
miejsce parkingowe (około 20 miejsc). Budynek 
posiada ogrzewanie miejskie, jest po remoncie, 
posiada bramę wjazdową. Mieszkanie sprzeda-
wane z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem.

Cena 375.000 zł
Tel. 691-535-590

e-mail: trznadel.anna@gmail.com

Kraków, Stare Miasto 
51 m2, 2-pokojowe, I p. Mieszkanie wykończone, 
umeblowane. Okna drewniane, ogrzewanie 
elektryczne, parkiety po renowacji.

Cena 445.000 zł
Tel. 503-011-011

Kraków, ul. Staszica
270 m2, poddasze.

Cena 950.000 zł., tel. 504-438-976

Kraków, ul. Teligi
54,5 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie składa 
się z  3 nieprzechodnich pokoi, przedpokoju, 
kuchni i łazienki z toaletą. Do lokalu przynależy 
piwnica. Dodatkowo: loggia, system monitorin-
gu wizyjnego. Ogrzewanie miejskie. W  okolicy 
korzystne połączenia komunikacyjne.

Cena 272.000 zł
Tel. 539-831-807

e-mail: sprzedammieszkaniewkrakowie@wp.pl

Kraków, ul. Turka
55 m2, 2-pokojowe, II p. Mieszkanie składa się 
z dwóch osobnych pokoi (18 m2, 9 m2), oddzielnej 
jasnej kuchni (10 m2), przedpokoju (7,4 m2), łazienki 
(5 m2), garderoby (3 m2) oraz balkonu (3,5 m2). Lo-
kalizacja jest bardzo atrakcyjna. Kompletnie ume-
blowana kuchnia, łazienka i garderoba, przedpokój. 
Mieszkanie jest bardzo jasne. Dobra lokalizacja.

Cena 285.000 zł 
Tel. 604-587-250 

e-mail: madmaria@poczta.onet.pl

Przecznica ul. Wrocławskiej/Odrowąża
Mieszkanie 2-pokojowe o  pow. 38 m2. Pokoje 
18 i 14 m2, jeden pokój z aneksem. Odnowiona 
kamienica, nowe instalacje wod., elektr., nowe 
panele, terakota, ogrzewanie elektryczne. Czynsz 
200 zł. Cicha i spokojna dzielnica.

Tel. 514-805-441
Cena: 280 000 zł 

Kraków, ul. Władysława Łokietka
42 m2, 2-pokojowe, II p. Mieszkanie składa się  
z 2 pokoi, jasnej kuchni, przedpokoju i łazienki. 
Cicha sypialnia usytuowana od strony ogrodu. 
W  pokojach i  przedpokoju położony parkiet, 
w łazience płytki, w kuchni wykładzina. Do miesz-
kania przynależy duża piwnica o  powierzchni 
7,5 m2. Bardzo dobra lokalizacja. Na parterze 
budynku sklep spożywczy, 15 min. do Rynku 
Głównego. Bardzo dobra komunikacja autobu-
sowa i tramwajowa. 

Cena 285.000 zł
Tel. 690-917-943

e-mail: paulina.palka5@gmail.com

Kraków, ul. Zabłocie
40 m2, dwupokojowe, V p. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim, składa się z pokoju dziennego 
z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przed-
pokoju. Dodatkowo balkon o powierzchni 6 m2 
z widokiem na Wisłę. Budynek ogrodzony, częścio-
wo monitorowany. Istnieje możliwość zakupienia 
miejsca postojowego w hali garażowej w cenie 
39.000 zł oraz komórki lokatorskiej w cenie około 
10.000 zł. Szacowany termin zakończenia umowy 
– 10.2016  r. Lokalizacja mieszkania w odległości 
ok. 2,5 km od Rynku Głównego. W pobliżu przy-
stanek tramwajowy.

Cena 340.000 zł
Tel. 602-528-181

e-mail: pavel.niedziela@gmail.com

Nowy Sącz, Gorzków
48 m2, 2-pokojowe, III p. W  skład mieszkania 
wchodzą: 2 pokoje, balkon, kuchnia, łazienka 
i WC. Okna plastikowe. Parkiet w każdym poko-
ju, płytki w łazience i WC, kuchnia wyposażona 
i umeblowana. Duży parking. Mieszkanie w bar-
dzo dobrej lokalizacji. 

Cena 155.000 zł
Tel. 888-804-785

e-mail: Stachucsn@o2.pl

Tarnów, ul. Dąbrowskiej
103 m2, 4-pokojowe, III p., mieszkanie dwupozio-
mowe. Składa się z otwartej kuchni w zabudowie, 
4 pokoi, 2 umeblowanych łazienek (po jednej 
na każdym poziomie), 2 pojemnych schowków, 
balkonu (loggii) z pięknym widokiem na Górę Mar-
cina, piwnicy i komórki lokatorskiej. Klimatyzacja 
sufitowa, piec kondensacyjny z zamkniętą komorą 
spalania. Na pierwszym poziomie na podłodze 
parkiet, na drugim panele. W kuchni, łazienkach 
i przedpokoju płytki ceramiczne. Nowa stolarka 
okienna PCV. Mieszkanie bezczynszowe. Bardzo 
dobre usytuowanie: południe, zachód, kuchnia na 
północ w kuchni. Blok z 2001 roku w trakcie termo-
modernizacji. Teren posesji ogrodzony z wjazdem 
przez 2 sterowane pilotem bramy, wewnątrz plac 
zabaw dla dzieci (bezpieczne osiedle) i miejsca par-
kingowe. W najbliższej okolicy m. in. przedszkole, 

szkoła, kościół, sklepy, apteka, prywatna przychod-
nia, fitness, przystanek MPK, zjazd na autostradę.

Cena 335.000 zł do negocjacji
Tel. 698-683-609

e-mail: marzenaput@interia.pl

Tarnów, os. Strusina
45 m2, dwupokojowe, III piętro. W skład mieszka-
nia wchodzą 2 pokoje, łazienka z toaletą, jasna 
kuchnia, przedpokój, balkon, piwnica oraz wypo-
sażenie w postaci kuchenki gazowej i prysznica. 
W okolicy sklepy, parking, plac zabaw, zieleńce, 
komunikacja miejska. Do zamieszkania od zaraz. 
Mieszkanie wymaga odświeżenia.

Cena 130.000 zł
Tel. 794-969-559

e-mail: anna.stasja@wp.pl

Wadowice, ul. Wadowity
53,5 m2, I  p., 2-pokojowe, oddzielna kuchnia, 
łazienka, duży przedpokój, balkon. Do mieszkania 
przynależy piwnica o pow. 20 m2. Dogodna lokali-
zacja, do centrum 5 minut. Wokół cisza i mnóstwo 
zieleni. Blok świeżo ocieplony i  pomalowany. 
Blisko sklepy, szpital, szkoły. Bardzo niski czynsz 
(197 zł + rachunki).

Cena 199.000 zł do negocjacji
Tel. 790-378-190

e-mail: patryk_marek@vp.pl

SPRZEDAŻ – DOMY

Bolechowice 
165 m2, działka 5 a, 6-pokojowy. Media: woda, 
kanalizacja, gaz, instalacja elektryczna. Okna PCV. 
Poddasze – suche tynki, ocieplone wełną mine-
ralną. Atrakcyjna lokalizacja. Dogodne połączenie 
komunikacyjne z Krakowem. 

Cena 479.000 zł
Tel. 518-395-730

e-mail: jtatar@poczta.onet.eu

Czaple Wielkie 
170 m2, działka 1,8 ha, 9-pokojowy, do zamieszkania. 
Dom wyposażony. Parter: kuchnia, jadalnia, pokój 
dzienny z kominkiem i wyjściem na taras, sypialnia 
z łazienką (prysznic i wanna), pokój gościnny, WC 
dla gości, pomieszczenie gospodarcze/schowek. 
Piętro: dwa pokoje sypialne, łazienka, garderoba, 
pomieszczenie gospodarcze z bojlerem. 

Cena 850.000 zł
Tel. 698-944-190

e-mail: jkqba@interia.pl

Głogoczów
280 m2, działka 28 a, 6-pokojowy. Dom wolno-
stojący do wykończenia. Instalacje wodno-kana-
lizacyjne, prąd, odkurzacz centralny, ogrzewanie 
podłogowe.

Cena 750.000 zł
Tel. 881-200-503, e-mail: kili@onet.pl
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Kraków, ul. Armii Krajowej
197 m2, działka 6 a.  Wewnątrz budynku 
znajduje się parter, I  piętro oraz użytkowe 
poddasze (pokój). Na parterze: garaż 15,7 m2, 
przedpokój/komunikacja 16,6 m2, WC 1,6 m2, 
kuchnia 8,8  m2, pomieszczenie gospodarcze 
2,3 m2, salon 30 m2, wyjście do ogrodu. I piętro: 
otwarty pokój 14,5 m2, sypialnia 15,8 m2, dwa 
dodatkowe pokoje każdy po 9 m2, 2 łazienki 
6,4 m2 i  4,3 m2, korytarz 8,8 m2, garderoba 
4,3 m2. Poddasze użytkowe: duży pokój 30 m2 
z  wyjściem na piękny taras widokowy o  po-
wierzchni ok. 18  m2, łazienka-pralnia. Garaż 
w bryle domu. Przed garażem miejsce na dwa 
samochody. Dom podłączony do sieci wodo-
ciągowej, gazowej, energetycznej i kanalizacji 
miejskiej oraz instalacji alarmowej. Jest to 
bardzo miła i przyjemna, z widokiem na kopiec 
Kościuszki okolica. 

Cena 1.450.000 zł
Tel. 607-400-645

Kraków, ul. Gipsowa 
481 m2, działka 6,3 a, 9-pokojowy, do wykończe-
nia. Na poziomie piwnic ulokowano: kotłownię 
gazową z automatycznie regulowanym piecem 
kondensacyjnym, pomieszczenie techniczne 
przyłączy, piwnicę na wino, warsztat domowy, 
schowek, klatkę schodową, oraz duże pomiesz-
czenie rekreacyjne z  basenem (niecka o  wym. 
700 × 350 × 150 cm), WC, natrysk i  saunę. Ist-
nieje możliwość likwidacji niecki i przebudowy 
pomieszczenia np. na niezależne mieszkanie. 
Na poziomie parteru zlokalizowano: pokój z ko-
minkiem, salon, jadalnię, kuchnię, hol, klatkę 
schodową, WC i garderobę. Na piętrze znajdują 
się dwie łazienki, trzy sypialnie, pokój gościnny, 
garderoba, balkon oraz niezabudowany strych. 
Dach pokryto dachówką Braas. W budynku za-
montowano okna PCV, chronione od zewnątrz 
roletami. Drzwi wejściowe antywłamaniowe. 

Cena 1.320.000 zł
Tel. 795-987-827, 512-075-062
e-mail: info@villadiamond.pl

Kraków, ul. Grębałowska
180 m2, działka 13,3 a, 7-pokojowy. Dom w sta-
nie surowym otwartym, wykonany z materiałów 
wysokiej klasy, położony w  dobrej lokalizacji. 
Działka ogrodzona i  uzbrojona. Cechy nieru-
chomości: 2  kondygnacje, 7 pokoi (w  tym 5 
sypialni), 2  łazienki,garaż dwustanowiskowy. 
Działka z  mediami oraz kanalizacją. Dojazd 
drogą asfaltową.

Cena 650.000 zł
Tel. 602-637-451

Kraków, ul. Odlewnicza
197 m2, działka 6 a. Wewnątrz budynku znajduje 
się parter, I  piętro oraz użytkowe poddasze 
(pokój). Na parterze: garaż 15,7 m2, przedpokój/

komunikacja 16,6 m2, WC 1,6 m2, kuchnia 8,8 m2, 
pomieszczenie gospodarcze 2,3 m2, salon 30 m2, 
wyjście do ogrodu. I  Pietro (75  m2): otwarty 
pokój 14,5 m2, sypialnia 15,8 m2, dwa dodatko-
we pokoje/sypialnie każda po 9 m2, 2  łazienki 
6,4 m2 i 4,3 m2, korytarz 8,8 m2, garderoba 4,3 m2. 
Poddasze (72,1 m2): duży pokój 30 m2 z wyjściem 
na piękny taras widokowy o powierzchni około 
18 m2, łazienka-pralnia, ogrzewanie i ciepła woda 
z nowego pieca dwu funkcyjnego Viessmann.

Cena 1.450.000 zł
Tel. 607-400-645

Kraków, ul. Przewiewna
100 m2, działka 3 a, 4-pokojowy, parterowy. 
Wskazany remont i modernizacja. Składa się z 3 
pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy. 10 km od 
centrum miasta, 5 min. na nogach do przystanku 
autobusowego. Cicha i zielona okolica. W pobliżu 
sklepy, szkoła, przedszkole.

Cena 490.000 zł
e-mail: mariakowa53@gmail.com

Kraków, Wola Justowska
500 m2, działka 14 a. Podwyższony standard, 
gotowy do zamieszkania.

Cena do negocjacji
Tel. 609-729-098

Krynica-Zdrój, ul. Zieleniewskiego 
280 m2, działka 8,2 a, 9-pokojowy. Wszystkie me-
dia: woda, kanalizacja, gaz, prąd, siła. Ogrzewanie 
gazowe. Dogodny dojazd drogą asfaltową.

Cena 900.000 zł
Tel.184-715-879

Krzeszowice, os. Żbik
100 m2, działka 4 a, 4-pokojowy, stan deweloper-
ski. Parter składa się z wiatrołapu, łazienki, kuchni 
i dużego salonu z wyjściem na taras. W salonie jest 
miejsce pod kominek. Na poddaszu 3 sypialnie, 
łazienka i  strych. Technologia wykonania: pu-
stak porotherm 25 cm, elewacja – styropian 15  
+ tynk, dachówka ceramiczna, okna drewniane, 
tarasy wyflizowane z aluminiowymi barierkami, 
parapety wewnętrzne drewniane, naturalne 
tynki wewnętrzne. Dom wyposażony w  piec 
kondensacyjny i zasobnik ciepłej wody, gotowa 
instalacja grzewcza (grzejniki gotowe do insta-
lacji), ogrzewanie podłogowe w salonie, kuchni, 
łazienkach wiatrołapie.

Cena 399.000 zł
Tel. 661-217-900

e-mail: rczapor@gmail.com

Łyczanka
149 m2, 4-pokojowy. Dom całkowicie wykończo-
ny. W jego skład wchodzą: 3 pokoje, salon, kuch-
nia, 2 łazienki i mały strych. Kanalizacja miejska, 
3 rodzaje ogrzewania. Dobra lokalizacja: 15 km 
do centrum Krakowa (Wawel), spokojne miejsce 

pełne zieleni. Sprzedaż spowodowana koniecz-
nością zmiany miejsca zamieszkania.

Cena 699.000 zł
Tel. 535-536-513

Myślenice
185 m2, działka 12,2 a, 5-pokojowy, prąd, gaz, do 
wykończenia.

Cena 365.000 zł
Tel. 791-122-696 

e-mail: yoonique@wp.pl

Niepołomice
236 m2, działka 7,6 a, gotowy do zamieszkania. 
Składa się z  6 pokoi, 2 łazienek. Garaż w  bryle 
budynku. Dom z zagospodarowanym ogrodem 
usytuowany w spokojnym miejscu w otoczeniu 
wolnostojących domów jednorodzinnych. Na 
miejscu pełna infrastruktura: szkoła, przedszkole, 
sklepy, restauracje, komunikacja autobusowa, 
ścieżki spacerowe. Puszcza Niepołomicka – 
5 minut na piechotę, do zjazdu z autostrady A4 
– 5 minut samochodem. Doskonała komunikacja 
z Krakowem. Garaż na 3 samochody. 

Cena 785.000 zł
Tel. 796-556-711 

e-mail: jarekslawomir@gmail.com

Libertów
330 m2, działka o  pow. 8 a. Dom wolnostojący, 
może być dwurodzinny. Wszystkie media do-
stępne, działka ogrodzona i  zagospodarowana. 
Zieleń, altanka, studnia do celów gospodarczych.

Cena 620.000 zł do negocjacji
Tel. 602-518-506

Pcim
169 m2, działka 4 a, 3-pokojowy. Domek letnisko-
wy o pow. użytkowej 83 m2 składa się z piwnicy, 
garażu z pom. gospodarczym, kuchni, łazienki 
z  toaletą, oddzielnej toalety, salonu z  komin-
kiem, dwóch sypialni, balkonu. Dom w  stylu 
góralskim, pełne wyposażenie. Możliwość 
dokupienia lasu (10 a) oraz działki o pow. 18,9 a. 
Dojazd drogą asfaltową.

Cena 390.000 zł
Tel. 605-031-075

e-mail: wiolajasher@gmail.com

Porąbka Uszewska
100 m2, 30 a, 3-pokojowy, do remontu. 

Cena 160.000 zł
e-mail: rush2102@gmail.com

Szczawnica, os. Połoniny  
191 m2, działka 17,5 a, 5-pokojowy, do remontu. 
Parter: hol, duży salon z kominkiem i wyjściem na 
obszerny taras, oddzielna kuchnia, WC i spiżarnia. 
Na piętrze: duża sypialnia, łazienka z WC i druga 
sypialnia (gabinet). Na poddaszu usytuowano 
dwie niewielkie sypialnie. Ogrodzenie drewniano-
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-murowane. Garaż na dwa samochody. W ogro-
dzie własna studnia głębinowa, stanowiąca uzu-
pełnienie lub alternatywę zaopatrzenia w wodę. 
Możliwość zamiany na mieszkanie w Krakowie.

Cena 530.000 zł
Tel. 604-871-980

e-mail: piotrbenko@interia.eu

Swoszowice 
Właściciel sprzeda dom wraz z działką 12 a – wybudo-
wany z pustaka ceramicznego Porotherm, zamon-
towane okna plastikowe, wykonano wylewki, tynki 
gipsowe. Przyłącza: woda, prąd, gaz, kanalizacja. 
Cicha i spokojna okolica, bardzo dobry dojazd do 
Krakowa. Idealny dla osób ceniących ciszę i spokój. 

Cena do uzgodnienia 
Tel. 510 594 342

Trzemeśnia
81 m2, działka 5 a, 3-pokojowy, do zamieszkania.

Cena 280.000 zł 
Tel. 798-791-083

e-mail: ania526@opoczta.pl

Zielonki, ul. Widokowa
280 m2, działka 16 a, 6-pokojowy. Dom doskonały 
dla rodziny. Na I piętrze 4 sypialnie i 2 łazienki, 
na parterze salon z kuchnią, pokój gościnny oraz 
łazienka. W domu znajdują się 2 kominki oraz 2 ta-
rasy. Garaż dwustanowiskowy. Dom z automatyką 
bramy i rolet. Centralny odkurzacz, alarm, dostępna 
ochrona. Wysoki standard wykończenia. Możliwość 
dokupienia sąsiedniej działki o pow. 7,8 a. 

Cena 1.100.000 zł
Tel. 601-460-298

e-mil: zielonki.widokowa@gmail.com

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI, GRUNTY

Brzezie
93 a, pod inwestycję, przy drodze krajowej DK 94. 
Media: prąd, siła, gaz, woda. W pobliżu węzłów 
autostrady A4 Szarów-Wieliczka. Okazyjna cena 
przy szybkiej transakcji.

Cena do uzgodnienia
Tel. 737-929-881

Chorągwica
13 a, budowlana, wymiary 34 × 38 m. Teren 
objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Działka z widokiem na Pogórze 
Wielickie, położona w pięknej okolicy z dużą ilością 
zieleni. Wjazd na działkę od strony zachodniej. 
W sąsiedztwie nowe domy jednorodzinne. Prąd, 
woda, gaz i kanalizacja na sąsiedniej działce lub 
w drodze dojazdowej.

Cena 130.000 zł
Tel. 662-983-257

e-mail: marcins79@hotmail.com

Dąbrowa Szlachecka 
9 a, budowlana, uzbrojona w prąd, gaz, wodę. Do-
jazd drogą gminną, bardzo dobrze utwardzoną, od 
strony północnej. Teren z ekspozycją południową.

Cena 110.000 zł 
Tel. 791-101-628 

e-mail: dabrowaszlachecka@interia.pl 

Giebułtów, ul. Graniczna
30 a, budowlana. Media: prąd, siła, gaz, woda.

Cena 300.000 zł 
Tel. 507-102-462 

e-mail: relepol@gmail.com

Głogoczów
12,6 a, budowlano-rolna, prąd, gaz, woda.

Cena 249. 000 zł
Tel. 600-599-889

e-mail: anitaskrzypek@poczta.onet.pl

Kocmyrzów
Dwie działki budowlane, 2 x 10 a. Uzbrojenie: 
woda, prąd, gaz. Widokowe, na lekkim stoku.

Cena 8500 zł/a
Tel. 506-120-166

e-mail: gabriel.fmgroup@gmail.com

Kraków, Bielany
7,6 a, budowlana. Pozwolenie na budowę  
2 budynków w  zabudowie bliźniaczej. Media  
w granicy i drodze (woda, gaz, prąd, kanalizacja). 
Niski koszt inwestycji. Działka narożna, droga 
asfaltowa, gotowa do zabudowy od zaraz. Sprze-
daje osoba prywatna. Więcej informacji na www.
bielany-krakow.pl

Cena 390.000 zł
Tel. 784-434-430

Kraków, ul. Bystronia
9,2 a, prąd, siła gaz, woda. Możliwość dokupienia 
drugiej działki o pow. 9 a. Wjazd z drogi asfaltowej 
w drogę utwardzoną. Pełne uzbrojenie wzdłuż 
działki. Działka w ładnej okolicy.

Cena 155.000 zł
Tel. 602-406-165

e-mail: tomeksenderek@gmail.com

Kraków, ul. Łutnia
Dwie działki budowlane o pow. 12 i 14 a. WZ na 
dom jednorodzinny. Media: prąd, woda, gaz. 
W  pobliżu zabudowania jednorodzinne, sklep, 
szkoła, przedszkole, punkt pocztowy. Do wezla 
Rybitwy ok. 1,5 km. Dogodny dojazd do centrum 
Krakowa i  Nowej Huty. Bardzo dobry dojazd 
z każdej strony działki (obręb 107, nr działki 47).

Cena 15.000 zł/a
Tel. 500-455-559

Kraków Olszanica
7,3 a, budowlana, wymiary 23 × 34 m. WZ, 
zabudowa jednorodzinna. Służebność mediów 

i drogi wewnętrznej do drogi asfaltowej. Płaska, 
częściowo ogrodzona, z  altaną i  dużą ilością 
zieleni.

Cena 230.000 zł
Tel. 698-999-484
an_ro@interia.pl

Kraków, ul. Strzelnica
7,9 a, budowlana, prąd, siła, gaz, woda

Cena 1.100.000 zł
Tel. 601-954-849, 

601-533-220

Kraków, ul. Wiosenna 
20 a, budowlana, prąd, siła, gaz, woda.

Cena 1.199.000 zł
Tel. 510-576-089

Kraków, ul. Wiosenna
20 a, budowlana, prąd, siła, gaz, woda. Sprzedaż 
albo zamiana na działkę pod biurowiec lub na 
lokale. WZ w trakcie.

Cena 1.290.000 zł
Tel. 510-576-089

Krzeszów 
10 a, budowlana, prąd, woda. 

Cena 59.000 zł
e-mail: rafal.h1982@gmail.com

Łosie 
7 ha, leśna. Utwardzona droga dojazdowa. 
Sprzedam las bukowy wraz z gruntem lub bez. 
70% buk, 30% jodła, modrzew, sosna. Średnica 
drzew 60-120 cm. Wartość według operatu bie-
głego sądowego 997.000 zł. Możliwa sprzedaż 
samego drzewa na pniu lub ciętego z  placu. 
Cena całości samego drzewa na pniu bez gruntu: 
150.000 zł.

Cena 200.000 zł
Tel. 513-230-913  

792-230-913

Nicew
62 a, rolna, prąd, gaz. Działka znajduje się przy 
drodze głównej, asfaltowej. Można wyodrębnić 
działkę budowlaną. Cena do uzgodnienia.

Tel. 504-272-690
e-mail: blysk6@autograf.pl

Pisarzowa
46 a, budowlano-rolna, prąd, gaz, woda.

Cena 92.000 zł 
Tel. 883-350-374 

Proszowice, ul. Zgody Królewskiego
9,2 a, budowlano-rolna. Wymiary: 15 × 60  m. 
Możliwość dokupienia działki rekreacyjnej o po-
wierzchni 6 a.

Cena 165.000 zł
Tel. 888-302-864
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Prusy
26 a, budowlana, kształt prostokąta, wymiary: 
16  × 160 m. Dojazd drogą asfaltową. Dostępne 
media: prąd, woda miejska, gaz, kanalizacja. 
Niedaleko jest szkoła podstawowa i przystanek 
autobusowy. Komunikacja MPK i busy.

Cena 259.000 zł do negocjacji
Tel. 663-820-519

Raciborsko
3 działki budowlane o pow.: 2 × 14 i 19 a. Połu-
dniowy stok z widokiem na góry.

Cena 12.000 zł/a
Tel. 692-701-964

e-mail: bjagg159@gmail.com

Sygneczów
36 a, budowlana, prąd, gaz, woda. 

Cena 185.000 zł
Tel. 12-451-87-71,  514-090-796

e-mail: jaroslawhojol@gmail.com

Świątniki Dolne
15 a, budowlana, woda, prąd, szambo. Działka 
z niewielkim domem, idealna na potrzeby re-
kreacyjne lub do całorocznego zamieszkania, 
12 km od Wieliczki, 25 od Krakowa, 30 km 
od Myślenic. Dogodny dojazd z  obwodnicy 
Krakowa. Budynek do remontu lub rozbiórki. 
Ściany i więźba z drewnianych belek. Ogrze-
wanie piecowe i  kominkowe. 73,5  m2 pow. 
użytkowej. 

Cena 140.000 zł do negocjacji
Tel. 500-253-397

e-mail: gsp0@op.pl

Wieliczka, ul. Kazimierza Wielkiego
9,6 a, budowlana, kształt prostokąta. Media: 
prąd, gaz, woda. Spokojna okolica, dobra 
lokalizacja.

Cena 329.000 zł
Tel. 604-437-238 

e-mail: nowakkrzysztof@poczta.onet.pl

Zakopane
34 a, budowlana, prąd, woda, kanalizacja.

Cena 1.000.000 zł 
e-mail: slatan@gmx.net

Zakopane
8,4 a, budowlana, w rejonie Spyrkówka/Bachle-
dy, bezpośredni zjazd z Zakopianki. Foremny 
kształt, zbliżony do prostokąta. Lekko nachy-
lona w  kierunku północnym. Objęta MPZP 
– 6M/U  – tereny mieszkaniowo-usługowe. 
Na działce lub w  bezpośrednim sąsiedztwie 
wszystkie media: prąd, gaz, wodociąg, kana-
lizacja.

Cena 440.000 zł
Tel. 504-776-000

e-mail: info@willa5dolin.pl

SPRZEDAŻ – KOMERCYJNE

Lokal użytkowy
Wadowice, Plac Jana Pawła II, 82 m2 i 25 m2, I p. 
w  odnowionej kamienicy. Ogrzewanie MPEC, 
nowe instalacje (elektryczne, wod.-kan., c.o.). 
Nowa stolarka, nowe tynki wewnętrzne. Wyod-
rębniona księga wieczysta. Przeznaczenie pod 
biuro, kancelarię, salon kosmetyczny lub jako 
apartament mieszkalny.

Cena 9500 zł/m2

Tel. 794-562-965
e-mail: wavelx@wp.pl

Pensjonat
Kościelisko, 418 m2. Około 40 miejsc noclego-
wych w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych. Obiekt 
jest w pełni wyposażony. Doskonała lokalizacja 
i piękne widoki. 

Cena 2.250.000 zł do negocjacji
Tel. 790-267-176

e-mail: kiszelamateusz@gmail.com

WYNAJEM – MIESZKANIE

Kraków, ul. Bartla
30 m2, 1-pokojowe, parter. Mieszkanie składa się 
z  pokoju z  dużym balkonem, otwartej kuchni, 
łazienki i  przedpokoju. Dostępna jest również 
piwnica oraz wózkownia. Osiedle jest chronione. 
Budynek z cegły oddany do użytku w 2001 roku. 
W pobliżu znajduje się pętla autobusowa. Miesz-
kanie jest umeblowane i wyposażone w sprzęt 
AGD. Czynsz wynosi ok. 330 zł.

Cena 1100 zł
Tel. 506-001-294

e-mail: m.podosek@interia.pl

Kraków, Al. płk. Beliny-Prażmowskiego
25 m2, 1-pokojowe, II piętro. Mieszkanie po 
remoncie usytuowane w centrum koło Ronda 
Mogilskiego. To funkcjonalne mieszkanie 
składa się z  przedpokoju, pokoju z  aneksem 
kuchennym oraz łazienki. Centralne ogrzewa-
nie, ciepła woda, prąd gaz, dostępny internet. 
Nowe meble i sprzęt AGD. Bardzo dobra komu-
nikacja miejska. 

Cena: 1280 zł + opłaty 
Tel. 501-185-665

e-mail: krak2@vp.pl

Kraków, ul. Elsnera
25 m2, 1-pokojowe, parter. Kawalerka gruntownie 
wyremontowana w 2015 roku. Składa się z po-
koju, przedpokoju z aneksem kuchennym oraz 
łazienki. Mieszkanie posiada nowoczesne meble 
oraz sprzęt AGD. W mieszkaniu nie ma gazu. 

Cena 1100 zł
Tel. 511-671-482

e-mail:   
mateusz.jan.marek@gmail.com

Kraków, ul. Fałata
53 m2, 2-pokojowe, IV p. Osobna, umeblowana 
kuchnia. W łazience kabina prysznicowa. Salon 
z  balkonem i  widokiem na Kopiec Kościuszki. 
Ogrzewanie i ciepła woda MPC, budynek ocieplo-
ny, okna PCV, możliwość korzystania z piwnicy. 
Możliwość podpięcia internetu (UPC).

Cena 1950 zł
Tel. 501-425-424

e-mail: marek@szymanowicz.net

Kraków, ul. Frycza-Modrzewskiego
39 m2, 2-pokojowe, VIII piętro. Mieszkanie całkowi-
cie umeblowane. Skład: salon połączony z kuchnią, 
sypialnia, łazienka z WC i przedpokój. Kuchnia 
w pełni wyposażona. Ogrzewanie miejskie. W cenę 
mieszkania miejsce parkingowe w garażu podziem-
nym. Bardzo dobra lokalizacja (10 min. do centrum 
miasta). Rozwinięta infrastruktura. Mieszkanie 
ciche, jasne i przestronne. Umowa najmu: min.1 rok. 

Cena 1600 zł + czynsz + media
Tel. 668-425-025

Kraków, ul. Grzegórzecka
50 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie dla 
max. 3 osób bez zwierząt i  dzieci. Składa się 
z  2 oddzielnych pokoi, balkonu, jasnej kuchni 
i łązienki. Miejsce parkingowe wliczone w cenę. 
Najem: 1800 zł + czynsz 385 zł (zawiera opłaty za 
wodę C.O., śmieci) + prąd wg zużycia. Mieszkanie 
zawiera podłączenie do internetu.

Cena 1800 zł
Tel. 660-873-869

Kraków, ul. Kasztelańska
78 m2, 3-pokojowe, II p. W  skład mieszkania 
wchodzą: 3 pokoje, łazienka, kuchnia oraz 2 bal-
kony. Dodatkowo ocieplany duży garaż (25 m2). 
Brak dodatkowych opłat (czynszu). Mieszkanie 
dostępne od 1 lipca 2016.

Cena 2600 zł
Tel. 501-073-396

e-mail: rafw@go2.pl

Kraków, Kazimierz
62 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie eleganc-
kie, w pełni wyposażone. Apartament cichy po-
mimo usytuowania koło ul. Szerokiej. Możliwość 
krótszego wynajmu, wtedy cena do uzgodnienia.

Cena 3200 zł
Tel. 501-501-302

e-mail: magda.gundelach@gmail.com

Kraków, os. Kolorowe
51 m2, 2-pokojowe, III piętro. Mieszkanie kom-
fortowe, umeblowane, dostępne od zaraz. Jasna 
oddzielna kuchnia. Bardzo blisko do komunikacji 
miejskiej. Niskie opłaty.

Cena 1200 zł
Tel. 500-454-196

e-mail:karlo11@op.pl
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Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
47 m2, 2-pokojowe, II p. Mieszkanie umeblowane. 
Składa się z dwóch pokoi, jasnej kuchni, łazienki, 
balkonu/tarasu. Ogrzewanie centralne, ciepła woda. 
Parking przed budynkiem. Czynsz wynosi ok. 380 zł.

Cena 1400 zł
Tel. 600-969-193

Kraków, ul. Murarska
43 m2, I  p., 2-pokojowe. Sypialnia, przedpokój, 
przestronny i  jasny salon z  aneksem kuchen-
nym, łazienka, balkon. W  sypialni znajduje się 
podwójne łoże, szafa garderobiana, stolik nocny. 
Łazienka wyposażona jest w kabinę prysznicową, 
umywalkę, szafki na wymiar, pralkę, WC. Zabu-
dowa kuchenna wykonana na wymiar, w  pełni 
wyposażona: zmywarka, lodówka, kuchenka, 
mikrofala, stół jadalny z  krzesłami. W  budynku 
nowoczesne cichobieżne windy oraz system 
wentylacji mechanicznej. 

Cena 2100 zł + opłaty
Tel. 570-010-740

Kraków, ul. Narvik
31 m2, 1-pokojowe, parter. Nowy apartament 
typu studio z  balkonem. Całkowicie wyposa-
żony: pralka, lodówka, kuchenka mikrofalowa, 
płaski telewizor, czajnik bezprzewodowy, Wi-Fi. 
Posesja ogrodzona. 2 min do pętli tramwajowej. 
Spokojna okolica w dobrej lokalizacji. W cenie 
ogrzewanie, internet, miejsce parkingowe.

Cena 1600 zł
Tel. 605-606-481

e-mail: greg.23@interia.pl

Kraków, ul. Orszańska
80 m2, 3-pokojowe, I piętro. Lokal w domu (możli-
wość wynajmu całego domu). Składa się z 3 pokoi 
(z każdego wyjście na balkon), łazienki i kuchni. 
Umeblowanie do ustalenia z najemcą, na wypo-
sażeniu sprzęt AGD. Ogrzewanie gazowe, jednak 
możliwe ogrzewanie kominkiem. Przy domu dwu-
stanowiskowy garaż oraz utwardzany podjazd. Do 
dyspozycji działka o pow. 15 a. W planach budowa 
sauny. Okolica zielona i spokojna przy lesie.

Cena 1999 zł
Tel. 501-118-899

Kraków, ul. Parkowa
62 m2, 3-pokojowe, I p. Mieszkanie umeblowane 
i  wyposażone. Składa się z  3 pokoi, 2 łazienek, 
jasnej kuchni. Idealna lokalizacja: w pobliżu park, 
stadion, sklepy, przystanki komunikacji miejskiej. 

Cena 1800 zł 
Tel. 608-635-921

Kraków, ul. Prądnicka
42 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie składa się 
z 3 pokoi z balkonem, idealne dla 4 osób. Wyposa-
żone w 4 pojedyncze łóżka, sofę oraz sprzęt AGD. 
Bezpłatny parking przy bloku. W sąsiedztwie hi-

permarket oraz bardzo dobra komunikacja (4 min. 
tramwajem do Rynku Głównego). Cena 1550 zł 
miesięcznie + czynsz administracyjny 370 zł + me-
dia: gaz, prąd, woda według wskazań liczników.

Cena 1550 zł
Tel. 691-446-626

e-mail: euszdu@o2.pl

Kraków, ul. Rydla
42 m2, 2-pokojowe, III p. Składa się z  dużego 
pokoju z  aneksem kuchennym i  wyjściem na 
balkon, sypialni oraz łazienki. Mieszkanie w pełni 
wyposażone, w  bardzo dobrym standardzie. 
Dobra lokalizacja, centrum miasta (ok. 10 min.), 
dobre połączenie komunikacyjne z resztą miasta 
(tramwaje) oraz łatwy wyjazd na obwodnicę 
i lotnisko w Balicach. 

Cena 1900 zł
Tel. 513-780-032

e-mail: ja_77@czat.onet.pl

Kraków, ul. Śliczna
60 m2, 3-pokojowe, IX piętro. Mieszkanie składa 
się z 3 niezależnych pokoi, w tym 2 z loggią. Kuch-
nia umeblowana, łazienka z wanną, toaleta osob-
no. Pokoje częściowo umeblowane. W korytarzu 
2 duże szafy. Doskonałą lokalizacja – 10 min od 
centrum. Opłaty 1600 zł + czynsz administracyjny 
470 zł + media według zużycia (woda, prąd, gaz).

Cena 1600 zł
Tel. 518-835-668

e-mail: polbel@onet.eu

Kraków, ul. Warmijska
52 m2, 3-pokojowe, VI piętro. Mieszkanie częścio-
wo umeblowane, słoneczne i ciepłe. W budynku 
2 windy. Internet w cenie. Blisko do komunikacji 
miejskiej i centrum miasta. Niedaleko Uniwersytet 
Pedagogiczny i AGH. Do wynajęcia od 1.09.2016 r. 

Cena 2100 zł
Tel. 695-538-988, 609-475-905

e-mail: aied@kr.home.pl

Kraków, ul. Wysłouchów
50 m2, 2-pokojowe, I p. Składa się z 2 pokoi, osobnej 
kuchni, łazienki, przedpokoju oraz balkonu. Kuch-
nia w pełni wyposażona w wysokiej klasy sprzęt 
(lodówka, kuchnia i piekarnik elektryczny, kuchen-
ka mikrofalowa, wyciąg). Łazienka z prysznicem 
i pralką. Pokoje nie wyposażone (jest możliwością 
umeblowania). W przedpokoju zamykana garde-
roba. Znajduje się w pobliżu obwodnicy Krakowa 
oraz wylotu na autostradę A4. W  okolicy pełna 
infrastruktura (sklepy, apteki, szkoły, itp., ośrodek 
fitness, basen i kort). Mieszkanie wolne od maja.

Cena 1350 zł
Tel. 504-031-877

Kraków, ul. Zwierzyniecka
54 m2, 2-pokojowe, III piętro. Ekskluzywnie wykoń-
czony i wyposażony apartament z klimatyzacją. 

Umeblowany wraz z telewizorem i sprzętem AGD. 
Na podłodze parkiem wraz z ogrzewaniem podło-
gowym. Zagwarantowana całodobowa ochrona, 
monitoring. Do dyspozycji mieszkańców bezpłatny 
fitness, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa oraz sala konfe-
rencyjna. Balkon zadaszony o pow. 4 m2. Na życzenie 
najemcy mieszkanie może zostać doposażone.

Cena 3000 zł
Tel. 604-177-660

e-mail: michalason@gmail.com

Kraków, ul. Zwierzyniecka
77 m2, 3-pokojowe, VI p. Mieszkanie składa się z salo-
nu z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, łazienki, 
jadalni, przedpokoju oraz balkonu z przepięknym 
widokiem na Wawel. Do apartamentu przynależy 
miejsce położone w garażu podziemnym.

Cena 6500 zł
Tel. 515-267-253

email: pcmrobert@wp.pl

Kraków, ul. Żelazowskiego
58 m2, 2-pokojowe, parter. Do mieszkania przy-
należy komórka lokatorska i niewielki ogródek. 
Mieszkanie położone jest w spokojnej dzielnicy, 
w okolicy domy jednorodzinne. Widok z okna na 
pole i  las. Bardzo dogodny wjazd na autostradę. 
W skład mieszkania wchodzą: sypialnia z miejscem 
do pracy, salon z aneksem kuchennym, duża łazien-
ka, garderoba oraz balkon. Czynsz do negocjacji.

Cena 1450 zł
Tel. 784-808-269

e-mail: aleksander.jarosz@interia.pl

Krynica Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki
33 m2, 1-pokojowe, parter. Mieszkanie po remon-
cie. W  skład wchodzi: pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój z  pojemną szafą. Mieszkanie ume-
blowane. Bezpłatny parking przy bloku. W okolicy 
plac zabaw, sklepy, przystanek autobusowy. 

Cena 1000 zł 
Tel. 509-592-173

e-mail: ben111@poczta.onet.pl

Skawina, ul. Sikorskiego
34 m2, 1-pokojowe, I piętro.

Cena 1300 zł
Tel. 501-623-895, 501-623-791

e-mail: bi.pi@interia.pl

WYNAJEM – DOMY

gm. Kocmyrzów-Luborzyca 
198 m2, 13 a, 5-pokojowy. Dostępne media: woda, 
prąd, gaz, oczyszczalnia ekologiczna, antena sate-
litarna. Parter: wiatrołap + hall (8 m2), wyposażona 
kuchnia otwarta na salon (42 m2), łazienka z pryszni-
cem(6 m2), pokój (13 m2), pomieszczenie gospodarcze 
(2 m2), pomieszczenie techniczne (6 m2), garaż (24 
m2). Piętro: 3 pokoje – sypialnie (25 m2, 25 m2, 30 m2), 
hall (7 m2), pralnia z pralką (6 m2), garderoba w pełni 
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REKLAMA

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
12 listopada 2016 roku

Archiwum ofert biur nieruchomości i osób prywatnych ogłaszających się  
na łamach dwutygodnika od roku 1994 do chwili obecnej dostępne na stronie

www.dwutygodnik.krn.pl

zagospodarowana (13 m2), łazienka z wanną(13 m2). 
W każdym pomieszczeniu duże okna. Na podłogach 
panele. Schody dębowe z balustradą i drzwi drewnia-
ne. Ogrzewanie podłogowe: w kuchni, hallu, łazience. 
Ogrzewanie: gaz i kominek z turbiną rozprowadzoną 
do wszystkich pomieszczeń w domu. Do budynku 
przynależy: garaż z pom. technicznym 30 m2 i ogród 
13 a. Dobra lokalizacja. W pobliżu: sklepy, przedszkole, 
przychodnia, szkoła, poczta, urząd gminy. 

Cena 2600 zł 
Tel. 600-328-158

e-mail: anna.13@interia.eu

Świątniki Górne
170 m2, 75 a, 6-pokojowy, po remoncie. Parter: 
pokój (obecnie siłownia), salon z  kominkiem, 
aneks kuchenny, łazienka z  prysznicem oraz 
pomieszczenie gospodarcze z  pralką. Piętro: 
cztery pokoje oraz łazienka z  wanną. Garaż na 
dwa samochody, brama wjazdowa na posesję. 
Spokojna i  cicha okolica. Ogrzewanie gazem. 
Dom w pełni wyposażony. 

Cena 2200 zł
Tel. 607-444-668

e-mail: sagittt@gmail.com

WYNAJEM – DZIAŁKI, GRUNTY

Kraków, Nowa Huta
4,8 a, pod inwestycję, prąd, siła, woda. Do wy-
dzierżawienia działka komercyjna. Teren ogro-
dzony, wybetonowany, dojazd asfaltowy, blisko 
obwodnicy. W cenie kontener biurowy i blaszany 
garaż. Wymiary działki: 22 × 23 m. 

Cena do uzgodnienia
Tel. 503-100-123

WYNAJEM – KOMERCYJNE

Budynki magazynowo-usługowe
Kraków, ul. Igołomska, działka 43 a. Samodzielna 
nieruchomość z budynkiem głównym produkcyj-
nym z częścią socjalno-biurową, wolnostojącymi 
magazynami, wiatami magazynowymi oraz wy-
asfaltowanym placem manewrowym (dogodnym 
dla TIRów).

Cena 38.000 zł
Tel. 572-622-020, 

e-mail: info@lokal.pmsi.pl

Działka
Zabierzów, ul. Krakowska, działka 10 a. Teren 
ogrodzony. Woda miejska, kanalizacja, gaz, 
prąd, siła, linia telefoniczna, światłowód są 
dostępne na terenie działki i  gotowe do pod-
łączenia według wymagań najemcy. Wynajem 
może być długoterminowy. Na działce stoi garaż 
12 m2 i wiata 80 m2. 

Cena 1700 zł
Tel. 608-254-131

e-mail: misiek123@yahoo.com

Lokal
Kraków, ul. Karmelicka, 81 m2, IV piętro, dwupo-
ziomowy. Lokal z przeznaczeniem na działalność 
biurową. Okres wynajmu – minimum 6 miesięcy. 
Składa się z 3 wydzielonych pomieszczeń, w tym 
jedno z  aneksem kuchennym, przedpokoju, 
garderoby oraz łazienki. Całość odmalowana. 
Budynek z windą. Opłaty na rzecz administracji 
płatne oddzielnie.

Cena 2390 zł
Tel. 691-117-797

Lokal 
Zielonki, ul. Galicyjska, 270 m2. Do wynajęcia 
całe piętro w obiekcie usługowym. Lokal przy-
gotowany pod fitness, spa. Można adaptować 
pod usługi, biura, handel. Wysoki standard 
wykończenia.

Cena 7000 zł
Tel. 601-132-206

e-mail: marszowiec.zielonki@gmail.com

Lokal
Chrzanów, ul. Szpitalna, 360 m2.

Cena 5000 zł
Tel. 513-082-786

e-mail: arturarchit@wp.pl

Lokal 
Kraków, Krowodrza, 49 m2, 2-pokojowy, parter. 
Główna sala bezpośrednio od wejścia fronto-
wego, korytarz z przejściem do pomieszczenia 
sanitarnego oraz WC. Okna drewniane. Centralne 
ogrzewanie. Parking bezpośrednio przed loka-
lem. Dobra lokalizacja. 

Cena 1200 zł
Tel. 503-850-584, e-mail: kux73@tlen.pl

Lokal handlowo-usługowy 
Skała, ul. Olkuska, 36 m2, 100 m od rynku. Wej-
ście do lokalu od głównej ulicy, na parterze. 
Duże jasne witryny drewniane, WC, woda, prąd, 
ogrzewanie. Po remoncie. Idealny na sklep, 
oddział banku, gabinet stomatologiczny, punkt 
usługowy. 

Cena 950 zł 
Tel. 506-688-098,  502-369-888 

e-mail: kbuchm@wp.pl
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

28.10–11.11.2016 nr 21/2016

KUPON  

OFERTA1
TEL. E-MAIL*:    

adres redakcji: 31-159 KRAKÓW, al. SŁOWACKIEGO 39, pok. 46
UWAGA! Oferta powinna zawierać następujące informacje: lokalizacja,

powierzchnia, standard, kontakt, a przy sprzedaży i wynajmie konieczne 
jest podanie CENY (oferty bez cen nie będą publikowane).  

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz niezamieszczania 
ogłoszeń bez podawania przyczyn.  
*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego adresu e-mail w celach 

marketingowych przez spółkę KRN media oraz podmioty z nią współpracujące.

ABY PODAĆ OGŁOSZENIE, W TREŚCI WYSYŁANEGO SMS-A  

NALEŻY KOLEJNO:
 

      Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii  
nieruchomości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Transakcja Kategoria nieruchomości Prefiks w SMS-ie

Sprzedaż Mieszkania KRNSPMI

Sprzedaż Domy KRNSPDO

Sprzedaż Działki KRNSPDZ

Sprzedaż Inne KRNSPIN

Kupno Wszystkie KRNKUOG

Zamiana Wszystkie KRNZAOG

Wynajem Mieszkania KRNWYMI

Wynajem Domy KRNWYDO

Wynajem Inne KRNWYIN

Po spacji wpisać treść ogłoszenia, obowiązkowo podając 
lokalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. 

Ogłoszenie wraz z prefiksem może zawierać maksymalnie 160 znaków.

       Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268.   
Koszt SMS-a 2 zł + VAT (2,46 zł brutto)

Informacje dodatkowe:
a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych  

wydaniach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

nie prowadzące działalności gospodarczej.
c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej,  

ani z terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Szczegółowy regulamin zamieszczania ogłoszeń jest dostępny w siedzibie Redakcji. 
Redakcja nie publikuje ogłoszeń niezgodnych z tym regulaminem.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości − napisz: krn@krn.pl  
lub zadzwoń: 012 622 71 26
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PRZYDATNE ADRESY

n Biuro Infrastruktury Miasta UMK 
os. Zgody 2, 31-949 Kraków 
tel. 12 616 88 19 

n Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków 12-616-85-42

n Centrum Obsługi Inwestora 
ul. Bracka 1, 31-005 Kraków 
tel. 12 616 60 02

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30-552 Kraków 
tel. 12 616 56 40

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Ziemski  
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 
tel. 12 633 03 47

n Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie  
ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków 
tel. 12 410 73 00 

URZĘDY

INSTYTUCJE

n Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań  
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków 
tel. 12 630 17 57 
www.sbdim.pl

n Polski Związek Firm Deweloperskich 
ul. Puławska 2, pl. Unii, 02-566 Warszawa 
tel. 22 745 01 00 
www.pzfd.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami  
ul. Lea 114, pok. 230, 30-133 Kraków 
tel. 12 431 05 40 
www.mspon.krakow.pl

n Wydział Architektury i Urbanistyki UMK  
Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków 
tel. 12 616 80 35

n Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków 
tel. 12 616 96 21

n Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami  
Starostwa Powiatowego w Krakowie    
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków 
tel. 12 656 72 19

n Wydział Inwestycji UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 84 14

n Wydział Mieszkalnictwa UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 82 41

n Wydział Rozwoju Miasta UMK  
pl. Wszystkich Świętych 3-4,  
31-004 Kraków 
tel. 12 616 15 48

n Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
ul. Świętokrzyska 36, lok. 8,  00-116 Warszawa 
tel. 22 654 58 69, 22 654 58 71    
www.pfrn.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie   
Rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30-045 Kraków 
tel. 12 632 36 44 
www.msrm.org.pl

n Instytut Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 
www.mrn.pl
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Porsche pawilon

Znajdujący się w Wolsburgu pawilon marki samochodowej 
Porsche to jedna z głównych atrakcji otwartego w 2000 r. parku 
motoryzacyjnego Autostadt. Park zbudowany nieopodal fabryki 
Volkswagena stanowi miasteczko samochodowe o powierzchni 
28 ha. Na jego terenie znajduje się 8 budynków należących 
do marek producentów samochodowych (m.in Audi, Porsche, 
Lamborghini, Seat). Każdy obiekt wygląda inaczej, a ich stylistyka 
odpowiada filozofii projektowej poszczególnych producentów. 
Na tle pozostałych budynków niewątpliwie wyróżnia się 
konstrukcja zaprezentowana przez Porsche. Jej organiczny 
kształt tworzą płynne linie układające się w jednolitą formę. 
Konstrukcja z góry przypomina wielką łzę, która zastygła nad 
znajdującym się obok jeziorem. Obiekt o powierzchni 1400 mkw. 
składa się z 620 arkuszy stali nierdzewnej zespawanych ze 
wzmacniającymi żebrami. Elewacja zmienia swój wygląd 
w zależności od natężenia światła i warunków pogodowych. 
Pawilon otrzymał nagrodę Metal w Architekturze 2015 
przyznawaną w ramach Światowego Festiwalu Architektury.

Cirkelbroen

Most Cirkelbroen zaprojektowany przez artystę Olafura Eliassona 
to designerski, pieszy most, który dzięki swojej ciekawej formie 
stanowi atrakcję turystyczną w Danii. Konstrukcja łączy brzegi 
kanału Christianshavn w Kopenhadze. Most o długości 32 m 
składa się z 5 nakładających się na siebie okręgów, które pełnią 
również funkcje tarasów widokowych. Platformy z centralnie 
umieszczonymi wysokimi masztami, do których przymocowane 
są stalowe przewody, imitują olinowanie statku. Dzięki temu 
kładka przypomina pokład żaglówki – to oczywiste nawiązanie 
do żeglarskiego charakteru miasta. Most jest ruchomy, dzięki 
czemu nie stwarza przeszkody dla żeglugi. W razie potrzeby 
kładka odczepia się od nabrzeża, by stworzyć pasaż dla 
przepływających statków. Obiekt został podarowany miastu 
przez firmę Nordea–Fonden. Uroczyste otwarcie odbyło się 
w sierpniu 2015 r.

Villa Kogelhof

Villa Kogelhof to spektakularny  i w pełni autonomiczny 
budynek, który dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 
jest w stanie produkować własną energię. Dom powstał w 2013 r. 
na działce o powierzchni 25 ha położonej w holenderskiej 
miejscowości Noord-Beveland.  Głównym założeniem 
projektu było stworzenie luksusowego, samowystarczalnego 
budynku. Obiekt jest w całości przeszklony i składa się 
z 2 części – podziemnej i nadwieszonej nad powierzchnią ziemi. 
Podziemna kondygnacja domu obejmuje wejście, parking dla 
6 samochodów, magazyn, łazienki oraz pracownię z widokiem 
na staw. Przestrzeń mieszkalna mieści się w uniesionym ponad 
powierzchnię przeszklonym prostopadłościanie. Wydzielono 
tu kuchnię, łazienkę, sypialnię oraz pokój wielofunkcyjny. 
Wykonana ze szkła elewacja pozwala cieszyć się widokiem na 
piękną okolicę. Budynek jest projektem holenderskiej pracowni 
Paul de Ruiter Architects. Villa Kogelhof otrzymała nominację do 
Nagrody Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe, wyróżniającej 
najlepsze obiekty współczesnej architektury.

Z sieci





ODDZIAŁY: IO / UL. KAPELANKA 1a/1 | IIO / UL. CZARNOWIEJSKA 51/5 | IIIO /UL. LUBOMIRSKIEGO 39/1  |  IVO / UL. KRÓLEWSKA 41/1 

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

BRACIA-SADURSCY.PL

DZIAŁKA POD HOTEL LUB BIUROWIEC
U-22 PUM 5000 m2

powierzchnia zabudowy działki ok. 1000 m2, wysokość zabudowy do 25m.
możliwość zabudowy w granicy działki, MPZP „Stare Czyżyny”,
Pow. działki 1677 m2, wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego - 
min 40%, wskaźnik intensywności zabudowy: min 1,2 max 4,3
Cena: 1.750.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Sadurski 
 12 312-08-93

BUDYNEK DO ROZBUDOWY- POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
Planowana pow. mieszkań: 4376 m2 (69 mieszkań).
Planowana pow. usługowo – handlowa: 5196 m2. 
Nowa Huta, os. Teatralne
Działka 0,39 ha. Teren objęty MPZP
Cena: 5.650.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś  
 12 312-09-59

DZIAŁKA Z PROJEKTEM PIĘCIOKONDYGNACYJNEGO 
BUDYNKU-HOTELU  
72 pokoje, 3 apartamenty, 3 sale konferencyjne,
bar, zaplecze socjalne i garaż.
Prądnik Czerwony
Powierzchnia całkowita – 6265 m2

Teren objęty MPZP

KONTAKT:  Dariusz Zieliński  
 12 312-08-91

DZIAŁKA Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ,
POW. USŁUGOWO-MAGAZYNOWA OK. 3000 m2 

Pow. działki: 62 a
Teren objęty MPZP, pozwolenie na budowę budynku II poziomowego
Czyżyny
Cena: 1.700.000 zł netto

KONTAKT:  Rafał Duda  
 12 312-09-96


