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W najnowszym numerze dwutygodnika 

wiele miejsca poświęciliśmy tematowi, 

który jeszcze w ubiegłym roku budził 

polityczne kontrowersje, a dzisiaj otwiera przed 

deweloperami nowe możliwości dotarcia do 

klienta. Mowa o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców. Obecnie największą grupę 

nabywców stanowią obywatele Niemiec i Ukrainy. 

Ci ostatni często wybierają Kraków. Wśród 

nich nie brakuje zamożnych przedsiębiorców, 

inwestujących w segment nieruchomości 

luksusowych. 

Trend ten potwierdzają dane z rynku kredytowego, 

przedstawione podczas ostatniej w tym roku 

Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań. Okazuje 

się, że kredyty mieszkaniowe zaciągane 

w Krakowie stanowią tylko ponad 3 proc. umów 

kredytowych zawieranych w całym kraju. Znaczny 

odsetek transakcji dotyczy zakupów za gotówkę – 

preferowanych najczęściej przez cudzoziemców. 

Kwestii nabywania nieruchomości przez 

obcokrajowców przyglądamy się w artykule 

„Ukraińcy inwestują w polskie nieruchomości”. 

Aby głębiej zbadać ten temat, analizujemy 

również preferencji Polaków inwestujących na 

zagranicznych rynkach. Jakie lokalizacje wybierają 

polscy inwestorzy? Hiszpanię? Stany Zjednoczone? 

A może egzotyczne Wyspy Zielonego Przylądka? 

Zapraszamy do lektury artykułu „Inteligentne 

inwestowanie w zagraniczne nieruchomości”. 

Ponadto w minionym tygodniu byliśmy świadkami 

m.in. uroczystego otwarcia inwestycji Harmonica 

House – w najnowszym wydaniu dwutygodnika 

z przyjemnością dzielimy się z Państwem 

wrażeniami z tego wydarzenia.

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.



Redakcja dwutygodnika
przyjmuje zgłoszenia* do IV edycji plebiscytu 

Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom

  2017

Partner: Organizator:

*termin zgłoszeń upływa 20 grudnia 2016 r.



Jest to wyjątkowa okazja, aby pochwalić się realizowaną inwestycją i wspomóc jej 
promocję. Inwestycja zgłoszona do udziału w plebiscycie zyska kampanię reklamową
o wartości 20 000 złotych, a w niej:

Prezentacja w dwutygodniku
„Krakowski Rynek Nieruchomości”:

  w zestawieniu wszystkich inwestycji zgłoszonych do 
plebiscytu w każdym numerze ukazującym się
od rozpoczęcia do rozstrzygnięcia plebiscytu

dwustronicowa prezentacja inwestycji (1 emisja) 
przygotowana według określonego schematu, 
zawierająca dwie wizualizacje obiektu, rzuty

2 wybranych mieszkań oraz opis całej inwestycji

Kampania w mediach elektronicznych:
prezentacja na stronie: www.plebiscyt.krn.pl

banery na ogólnopolskim portalu krn.pl
banery na ogólnopolskim portalu Interia.pl 

(nieruchomosci.interia.pl)
obecność w e-wydaniu dwutygodnika

kampania w serwisie facebook
banery w biuletynie portalu krn.pl

mailing specjalny do bazy 15 tys. subskrybentów
konkursy z nagrodami

Prezentacja inwestycji na plakatach 
outdoorowych (słupy i tablice ogłoszeniowe)

Promocja na targach mieszkaniowych:
hostessa zbierająca wypełnione kupony

do głosowania
 reklama na roll-upie

  reklama w radiowęźle na targach

Emisja reklamy na tablicy LED Reklama w MPK

Reklama mobilna Dodatkowa dystrybucja
w sklepach Castorama i Witek

Nowość w IV edycji Nowość w IV edycji
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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 II okładka

2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 46

3 Kamienica pod Smokami (ul. Pawia) zrealizowana 58–81 8700–10 500 WAKO 49

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

4 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 51

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 Bajeczna Apartamenty (ul. Bajeczna) IV kw. 2017 29–92 od 6550 Atal 35

8 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 2 – zrealizowany,  
bud. 3 – I/II kw. 2017 34–128 6900–8700 Inter-Bud 32

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

10 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – IV kw. 2016/I kw. 2017 36–138 7500–11 100 Inter-Bud 32

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

11 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 41–50 5406–5883 Dom-Bud M. Szaflarski 45

12 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 3

13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 od 6900 Fronton 39

14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 51

15 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 55

16 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5239–6300 Inter-Bud 33

17 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 30–80 6200–7300 Start 44

18 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 46

19 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 33–72 6400–6700 Fronton 39

20 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) I kw. 2017 31–65 b.d. Tętnowski 41

21 Radzikowskiego (ul. Radzikowskiego) w realizacji 30–80 b.d. Start 44

22 Zielony Prądnik (ul. Glogera) maj 2017 30–58 4999–6099 Krak Estates 31

Stare Miasto  Średnia cena: 10 900 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7302 zł/mkw. 

Prądnik Biały  Średnia cena: 6298 zł/mkw. 

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32
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Prądnik Czerwony  Średnia cena: 6410 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw. 

Zwierzyniec   Średnia cena: 8520 zł/mkw. 

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

25 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

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

26 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 55

27 ul. Ostatnia zrealizowana 29–71 od 6400 Budopol 53

28 Osiedle Familijne (ul. Dobrego Pasterza) zrealizowana 33–52 5850 Buma 50

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

30 Pod Kasztanami (ul. Reduta) zrealizowana 62 5700 Start 44

31 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) w realizacji 31–193 6100–6800 Grupa Krakowiak 42

32 Reduta (ul. Reduta) bud. A, B – zrealizowana 42–66 5400–6300 Dom-Bud M. Szaflarski 45

33 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 56

34 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 49

35 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.

23 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments 38

24 Kamienica Retmana (ul. Stachowicza 5) I kw. 2018 30–190 b.d. SOLART Stachowicza 5 III okładka, 1

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 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 47

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

39 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 39–65 5600–6850 Start 44

40 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 50

41 ul. Wielicka/ Rydygiera I kw. 2018 28–85 4850–5900 HSD Arrow Rydygiera 55

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.

36 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 51
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
56 Atal Residence Zabłocie (ul. Zabłocie) I kw. 2018 46–106 od 7100 Atal 34

57 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 53

58 Kamienica Solna (ul. Solna) zrealizowana 29–95 7718 Buma 50

59 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 55

60 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 51

61 Pasaż Podgórski (ul. Romanowicza) zrealizowana 29–75 5285–7597 IMS Budownictwo 47

Dębniki     Średnia cena: 6736 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 5641 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 7190 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

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

42 Bunscha Park (ul. Karola Bunscha)
I etap – I kw. 2017,  
II etap – I kw. 2018,  
III etap – III kw. 2018

28–118 b.d. Bunscha Park I okładka

43 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 52

44 ul. Małysiaka II kw. 2018 23–90 5000–5500 Proins 43

45 Osiedle Europejskie (ul. Czerwone Maki/ ul. Bunscha) IV kw. 2016 47–87 od 5830 Novo Maar 54

46 Osiedle Pod Dębem (ul. Komuny Paryskiej) zrealizowana 53–118 6050–6950 Inter-Bud 33

47 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Przemiarki) zrealizowana 55–61 6100–7100 Inter-Bud 33

48 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) IV kw. 2016 / I kw. 2017 38–114 6400–7000 Inter-Bud 33

49 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 49

50 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 49

51 Zachodnia Zalesie (ul. Zachodnia) IV kw. 2016 25–71 b.d. Hartbex 48

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
52 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka) IV kw. 2016 34–52 5100–5590 Krakoin 56

53 Halszki 28 A (ul. Halszki 28 A) zrealizowana 30–78 4999–6800 Wawel Service 55

54 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 29–79 5700–7900 Start 44

Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 5804 zł/mkw. 

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

55 Osiedle Krakowskie (ul. Odrzańska) zrealizowana 34–85 5800 Buma 50

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24
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Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
62 ul. Cieślewskiego 7a w realizacji 29–65 5900–7200 Janex 52
63 os. Dywizjonu 303 (os. Dywizjonu 303) zrealizowana 142 4700 Proins 43
64 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 53
65 Pod Wiązami (ul. Sołtysowska) zrealizowana 30–67 od 5450 Hartbex 48

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

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

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

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

70 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 55
71 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 r. 48–51 4700–5500 Inter-Bud 33

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Swoszowice   Średnia cena: 5302 zł/mkw. 

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

66 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 55
67 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: 5506 zł/mkw. 

Okolice Krakowa  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
72 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.

73 Dom Dla Każdego (Michałowice) zrealizowana 102 4449–6372 Wawel Service 55
74 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 36

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 19
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Wieżowce budowane w okresie PRL nie przywołują przy-
jemnych myśli i zdecydowanie bardziej odstraszają, niż 
przyciągają zainteresowanych zakupem mieszkania. 

Głośna winda, zsypy, będące siedliskiem insektów i gryzoni, ciasne 
mieszkania, hałas, brak miejsc parkingowych, to skojarzenia, jakie 
u większości Polaków wywołuje słowo „wieżowiec”. Trwałość kon-
strukcji wysokiej zabudowy z lat 60., 70., czy 80. była szacowana na 
50 do 70 lat. Ich mieszkańcy obawiają się, że w pewnym momencie 
takie budynki zostaną przeznaczone do rozbiórki. Powyższe przeko-
nania osadziły się mocno w świadomości Polaków, powodując mie-
szane uczucia przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania, nawet 
w nowoczesnym i komfortowym punktowcu.

W  ostatnich latach w  Polsce daje się zaobserwować „boom” na 
nowoczesne wysokościowce, sięgające nawet 200 metrów. Drapacze 
chmur z Warszawy, Wrocławia i Gdyni charakteryzują się doskona-
łą lokalizacją, innowacyjnymi rozwiązaniami, bezpieczną konstruk-
cją, wysoką estetyką, ponadprzeciętnym komfortem mieszkania, 
a  także olbrzymimi kwotami za metr kwadratowy, sięgającymi na-
wet 25 000 zł. Dlatego większości z nas nie stać na luksus mieszka-
nia w takim wieżowcu i upajania się widokami zapierającymi dech 
w piersiach. Trend ten dał jednak impuls do budowy budynków sięga-
jących 55 m wysokości, porównywalnie innowacyjnych i komforto-
wych, lecz tańszych w budowie. W efekcie przystępnych dla większej 
liczby zainteresowanych posiadaniem mieszkania w wieżowcu.

Nowa wysoka zabudowa powstaje w  średnich i  większych mia-
stach na terenie całego kraju, w możliwie najlepszych lokalizacjach, 
tuż przy morzu, obok parków i centrów biznesowych, w sercu miej-
skiego życia. Deweloperzy wyposażają inwestycje w  innowacyjne 
rozwiązania, coraz częściej dbając o  energooszczędne i  komforto-
we warunki mieszkaniowe. Budynki do 55 metrów wysokości to dla 
naszych klientów korzystne połączenie przystępnych cen, wspaniałych 
widoków i rozwiązań dostępnych niegdyś tylko dla majętnych miesz-
kańców najwyższych apartamentowców. Uprzedzenia do wysokich bu-
dynków kojarzonych z blokami z poprzedniej epoki coraz rzadziej się 

zdarzają, zwłaszcza w przypadku młodszych nabywców – mówi Grze-
gorz Strojniak, prezes Semaco Invest Group, realizującej projekt Mo-
gilska Tower. Inwestycja położona blisko centrum Krakowa będzie 
liczyć 179 mieszkań, przy czym do dyspozycji mieszkańców odda-
nych zostanie 276 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Zwy-
kle w Krakowie, nawet w przypadku niższych budynków, z trudem 
udaje się osiągnąć proporcję 1:1. W budynku planowane są również 
odrębne pomieszczenie garażowe dla cyklistów, a  także zastosowa-
nie pompy ciepła.

Takie inwestycje to nie tylko okazja dla osób zainteresowanych 
zakupem mieszkania na własne potrzeby, ale i dobra lokata pienię-
dzy przy zakupie lokalu pod wynajem. Nowoczesne wieżowce poło-
żone są bardzo często w centrach miast lub w ich pobliżu. Wokół nich 
jest więc mocno rozwinięta infrastruktura miejska: drogi, system ko-
munikacji miejskiej, parki, handel, rozrywka czy edukacja. Zestawia-
jąc to z zabudową mieszkaniową, pojawiającą się na obrzeżach miast, 
gdzie brak jest tej rozwiniętej tzw. tkanki miejskiej, wieżowce są bardzo 
dobrym produktem inwestycyjnym, gwarantującym dobrą stopę zwro-
tu z  wynajmu. Klienci wycofują pieniądze z  nisko oprocentowanych 
lokat, nieprzewidywalnej giełdy i przeznaczają je na zakup mieszkań 
w wysokich budynkach. Trzeba pamiętać, że świetnie położone nieru-
chomości nie tracą na wartości, wręcz przeciwnie, często na niej zysku-
ją – mówi Jacek Michalski, dyrektor departamentu deweloperskiego 
Open Direct.

Rafał Wójs

WARTO WIEDZIEĆ     

Mieszkanie w wieżowcu – wczoraj i dziś
Jeszcze do niedawna wieżowiec kojarzył się z wysokim blokiem z wielkiej 
płyty, pękającymi ścianami i głośną windą. W dzisiejszym, nowoczesnym 
budownictwie takie rzeczy są nie do pomyślenia. Inwestorzy z idei budowy 
wysokościowców wyciągają to, co najlepsze.

Kraków – panorama miasta z 14. piętra

Mogilska Tower, inwestycja Semaco IG
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inwestycja Fabryka Czekolady

DWA SŁOWA O RYNKU

Ukraińcy inwestują w polskie nieruchomości
Z roku na rok coraz więcej obcokrajowców przybywa do Polski, wśród nich najliczniejszą grupę 
stanowią Ukraińcy. Liczba wniosków o pozwolenie na pracę rośnie, co przekłada się na zainteresowanie 
w sektorze nieruchomości. Zamożni biznesmeni z Ukrainy wynajmują biura i hale magazynowe, 
a studenci szukają mieszkań. Czy to korzystna sytuacja dla polskiego rynku nieruchomości? 

Z  raportu na temat nabywania nieruchomości przez obcokra-
jowców, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, wynika, że w 2015 r. sprzedaż mieszkań 

i  lokali użytkowych cudzoziemcom wzrosła w  Polsce o  15,9 proc. 
w stosunku do poprzedniego roku i aż o 20,6 proc. w porównaniu z ro-
kiem 2013. W zestawieniu listy wpisów do rejestru dotyczących nieru-
chomości przodują Niemcy, a tuż za nimi znaleźli się Ukraińcy.

Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie polskimi 
nieruchomościami wśród obywateli Ukrainy. Szukają biur dla swoich 
firm, inwestują w  lokale z wyższej półki, których nie kupują Polacy. 
Jednak największą popularnością cieszą się mieszkania – komentuje 
Piotr Kijanka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Grupie Dewe-
loperskiej Geo. To dla nas dobra informacja, obcokrajowcy przyczy-
niają się bowiem do dynamicznego rozwoju rynku – dodaje.

Siła w studentach
Osoby migrujące z Ukrainy, w Polsce znajdują zatrudnienie w różnych 
profesjach. Są dobrze wykształceni, a do tego decydują się na prace, któ-
rych Polacy nie chcą wykonywać. Większość Ukraińców wybierających 
Małopolskę trafia do Krakowa. To nie tylko osoby poszukujące stałe-
go zatrudnienia, ale przede wszystkim studenci. Według danych GUS, 
w poprzednim roku akademickim w Polsce studiowało ich 30 589, a to 
ponad 53 proc. wszystkich studentów zagranicznych. W Krakowie, na 
Uniwersytecie Jagiellońskim studiowało 700 obywateli Ukrainy, na AGH 
368, najwięcej jednak, bo 2 tysiące studentów, wybrało Krakowską Aka-
demię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Okoliczności te znaczą-
co ułatwiła zmiana przepisów. Od 2014 r. obywatele krajów spoza Unii 
Europejskiej mogą uzyskać pozwolenie na stały pobyt od razu na 3 lata. 
Wiele ułatwień dotyczy także studentów. Prawo do pobytu czasowego 
trwa 15 miesięcy, a w przypadku kontynuacji studiów zostaje przedłużo-
ne na dodatkowe 3 lata. 

Trudna sytuacja gospodarcza i  polityczna na Ukrainie zmusza 
coraz większą liczbę osób do decyzji o emigracji – ocenia Kijanka – 
a uproszczenia w prawie, niedawno przyjęte w Polsce, ułatwiają pod-
jęcie tego kroku. 

Zmiany w  przepisach nastąpiły także w  kwestiach stałego pobytu 
i pozwolenia na podjęcie pracy, które obecnie obejmuje jedna procedura. 
Wcześniej po stronie pracodawcy leżało staranie się o pozwolenie na pra-
cę dla pracownika, który z kolei po otrzymaniu zgody, mógł wnioskować 
o stały pobyt. W kwestiach zamieszkania, przepisy również nie są zbyt 
skomplikowane. Cudzoziemiec nie musi być zameldowany w Polsce, by 
móc starać się o kartę pobytu, wystarczy sama umowa najmu.

Zezwolenia i formalności nie takie straszne
Zgodnie z polskim prawem, zezwolenie MSWiA jest konieczne przy 
zakupie nieruchomości przez obcokrajowców, ale nie dotyczy miesz-
kań i lokali użytkowych. Jest ono wymagane jedynie dla inwestorów 
pochodzących spoza UE, przy transakcjach obejmujących lokale 
znajdujące się w przygranicznych miejscowościach. 

W  przypadku wynajmu, nie wymaga się dodatkowych formal-
ności. Najważniejsze jest jednak dopilnowanie, aby umowa została 

sporządzona w  dwóch językach, głównie po to, żeby obcokrajowiec 
mógł dokładnie zrozumieć, co jest w niej zawarte. 

A co w przypadku konieczności zaciągnięcia kredytu? Inwestu-
jąc w  nieruchomość, obcokrajowcy kierują swe kroki do banku, 
a tam procedura przyznania kredytu jest już bardziej skomplikowa-
na. Dotyczy przede wszystkim badania i udokumentowania zdolno-
ści kredytowej. Wiele instytucji ma ustalone warunki przyznawania 
kredytu obcokrajowcom, nie oznacza to jednak, że trudno go do-
stać. Zadłużenie długoterminowe może być bardziej problematycz-
ne w przypadku osób posiadających czasowe zezwolenie na pobyt, 
w takiej sytuacji najczęściej przyznaje się tzw. kredyt konsumencki 
na czas nie dłuższy niż ważność karty pobytu.

Wytyczne w przypadku zawierania umów kredytowych nie powinny 
różnić się od tych, które dotyczą polskich obywateli – mówi Piotr Kijan-
ka. Jednak w sytuacji podwyższonego ryzyka, należy się liczyć z wyższą 
marżą. Wszystko zależy od konkretnego przypadku – dodaje.

Przy ubieganiu się o kredyt, warto pamiętać, że obcokrajowiec musi 
wykazać się co najmniej sześciomiesięcznym okresem pracy u danego 
pracodawcy, a w przypadku, gdy uzyskuje dochody z różnych źródeł, 
dokumentacja musi obejmować co najmniej dwanaście miesięcy.

W  jednej z  naszych inwestycji, położonej blisko centrum Krako-
wa: Fabryce Czekolady, zauważamy największe zainteresowanie zaku-
pem mieszkań przez Ukraińców – komentuje dyrektor ds. sprzedaży 
w Grupie Geo. Odwiedzają biuro sprzedaży, pytają o szczegóły transak-
cji i wielu z nich zawiera z nami umowę. To są zwykli, uczciwie pracują-
cy ludzie, nie należy się ich obawiać. Inwestują w rynek nieruchomości, 
a polska gospodarka tylko na tym korzysta – dodaje.

Można prognozować, że w przyszłych miesiącach czy nawet la-
tach, wzmożony napływ Ukraińców do Polski nie ustanie. Jeżeli sy-
tuacja polityczna w ich kraju się nie poprawi, nastąpią kolejne fale 
emigracji w  poszukiwaniu lepszych warunków życia. Obywatele 
Ukrainy inwestują w nieruchomości, bo znajdują tu dobre warun-
ki do życia i pracy, a upraszczanie przepisów oznacza, że taki rodzaj 
wpływów jest polskiej gospodarce potrzebny.

Natalia Sikora, Prime Time PR
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O TYM SIĘ MÓWI

Sezon grzewczy w Krakowie –  
obowiązki i zagrożenia

Zazwyczaj sezon grzewczy rozpoczyna się w Krakowie w poło-
wie września, jednak nie ma wyraźnego wskazania ze strony 
MPEC SA, by termin ten był narzucany wszystkim spółdziel-

niom mieszkaniowym. W praktyce dostawy ciepła są uruchamiane na 
wniosek odbiorcy, czyli administratora budynku. Ten z kolei uzależ-
nia swoją decyzję od zapotrzebowania mieszkańców danej nierucho-
mości. Formalnie, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z 15 stycznia 2007 r., sezon grzewczy jest „okresem, w którym warun-
ki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła 
w celu ogrzewania obiektów”. 

Im niższa temperatura na zewnątrz, tym wyraźniejsze stają się pro-
blemy, o których mieszkańcy miasta zapominają latem: smog, przesta-
rzałe urządzenia grzewcze oraz zatrucia czadem. 

W przypadku dwóch pierwszych kwestii warto podkreślić, że od 
2012 r. w Krakowie realizowane są zadania określone w ramach po-
rozumienia dotyczącego likwidacji palenisk węglowych – jak po-
wszechnie wiadomo, stanowiących jedną z  głównych przyczyn 
zanieczyszczenia powietrza. Według Krajowego Ośrodka Zarządza-
nia i Bilansowania Emisjami spalanie paliw to główne źródło smogu 
w Polsce. Wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych jest wspól-
nym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Miej-
skiej Kraków, MPEC SA, EDF Kraków, Elektrowni Skawina SA oraz 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Jakie są efekty 
tych działań? Według najnowszego badania przeprowadzonego na 
zlecenie Krakowskiego Alarmu Smogowego, aż 77 proc. właścicie-
li domów jednorodzinnych w  mieście nie planuje obecnie wymia-
ny kotłów na bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze. Kraków nie 
jest odosobnionym przypadkiem, ponieważ nadal w  70 proc. bu-
dynków mieszkalnych (jednorodzinnych), znajdujących się na tere-
nie Polski, węgiel jest stosowany jako podstawowy materiał opałowy. 
Paliwo to (a także drewno) wytwarza ciepło w ponad 400 tysiącach 
domów w  Małopolsce, czyli tylko w  co piątym gospodarstwie do-
mowym tego typu, stosowane są bezpieczne dla środowiska źródła 
energii cieplnej. 

Dodatkowym problemem w  kontekście ochrony powietrza są 
przestarzałe instalacje ogrzewania – przede wszystkim w  mieszka-
niach zlokalizowanych w kamienicach w centrach miast, ale nie tyl-
ko. Ponad połowa kotłów działających w  domach jednorodzinnych 
ma co najmniej 12 lat. W rezultacie budownictwo mieszkaniowe ge-
neruje najwięcej zanieczyszczeń w Małopolsce. Niska jakość powietrza 
w Krakowie wynika z emisji rakotwórczego benzo[a]pirenu, który wy-
dziela się w domowych paleniskach. Ogrzewanie mieszkań i domów 
za pomocą węgla skutkuje także wydzielaniem równie niebezpieczne-
go dla zdrowia człowieka pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.  

Dobrą odpowiedzią na ten problem jest zaproponowana w konsul-
towanym obecnie nowym Programie Ochrony Powietrza uchwała an-
tysmogowa dla Małopolski. Uchwała nie wprowadzałaby zakazu dla 
węgla i drewna na terenie innych gmin poza Krakowem. Określałaby je-
dynie standardy emisyjne dla wszystkich kotłów używanych w małopol-
skich domach. Oznacza to, że jeśli za kilka lat ktoś nadal będzie chciał 
ogrzewać swój dom węglem czy drewnem, będzie musiał zainstalować 

kocioł klasy 5, który emituje nawet kilkanaście razy mniej zanieczysz-
czeń niż tzw. „kopciuch”. Osobom uboższym powinny zostać zapew-
nione dopłaty do wymiany źródła ciepła – komentuje Andrzej Guła 
z Krakowskiego Alarmu Smogowego. 

Kolejny wątek do sprawy walki z  małopolskim smogiem wpro-
wadzają wyniki pomiarów wykonanych przez Zespół Fizyki Środo-
wiska Wydziału Fizyki i  Informatyki Stosowanej AGH. Okazuje się, 
że w  okresie od listopada 2015 do kwietnia 2016 r. stan powietrza 
w  mniejszych miejscowościach aglomeracji krakowskiej był gorszy 
niż w samym Krakowie. Co zaskakujące, podwyższone stężenie pyłu 
PM10 odnotowano wówczas m.in. w Zabierzowie, Kryspinowie, Ska-
winie, Zielonkach, Słomnikach i  Wieliczce. W  stolicy regionu niską 
jakość powietrza eksperci AGH stwierdzili na obszarach skupiających 
zabudowę jednorodzinną, a nie w centrum miasta. Niepokojące wyni-
ki pomiarów dotyczyły takich terenów, jak okolice ul. Tynieckiej, Skot-
niki, Stary Bieżanów, Jugowice, Kliny czy Bronowice. 

Wniosek jest prosty: aby zlikwidować problem niskiej emisji, na-
leży po pierwsze rozszerzyć działania poza granice administracyjne 
Krakowa, a po drugie wziąć pod uwagę poziom zanieczyszczeń gene-
rowanych w rejonach miasta, które dotąd były pomijane w badaniach 
nad jakością powietrza. 

Wymiana pieców
Z  danych Urzędu Miasta Krakowa wynika, że w  I  półroczu 2016 r. 
złożono 1797 wniosków o  dotacje w  ramach Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji. Na wymianę urządzeń grzewczych zdecydowało 
się znacznie więcej osób niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, 
a także więcej niż w całym 2013 r.

Utrudnieniem dla znacznej części właścicieli nieruchomości może 
być jednak fakt, że dotacje do wymiany pieców wypłacane są dopie-
ro po zrealizowaniu inwestycji i wykonaniu rozliczenia. Aby przepro-
wadzić modernizację urządzeń grzewczych, na początku należy zatem 
dysponować własnym budżetem. Dofinansowanie obejmuje zakup 
i instalację ogrzewania, a jego wysokość ustalona dla osób prywatnych 
wynosi 900 zł za każdy kW mocy. Ograniczenia dotyczą zapotrzebo-
wania na ciepło: nie może ono przekroczyć 100 W/mkw. powierzch-
ni mieszkania (dotacja nie wyniesie więcej niż 8000 zł). Dodatkowe 
środki przyznawane są osobom, które zdecydowały się na instalację 
centralnego ogrzewania – aktualny przelicznik przedstawia się nastę-
pująco:  80 zł za metr kwadratowy.  

Wysokość dotacji jest uzależniona także od terminu złożenia wnio-
sku. Beneficjenci mogą liczyć na zwrot:
•	 do	 100	 proc.	 kosztów	 kwalifikowanych	 w  przypadku	 wniosków	

kompletnych złożonych w latach 2014-2016;
•	 do	 80	 proc.	 kosztów	 kwalifikowanych	 dla	 wniosków	 złożonych	

w roku 2017;
•	 do	 60	 proc.	 kosztów	 kwalifikowanych	 dla	 wniosków	 złożonych	

w roku 2018.

Czad – „cichy zabójca”
Wraz z  rozpoczęciem sezonu grzewczego Państwa Straż Pożarna 
alarmuje o  rosnącej liczbie wypadków spowodowanych zatruciem 

Im niższa temperatura na zewnątrz, tym wyraźniejsze stają się problemy, o których mieszkańcy 
miasta zapominają latem: smog, przestarzałe urządzenia grzewcze oraz zatrucia czadem. 
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tlenkiem węgla. W tym kontekście niepokojące są również doniesie-
nia na temat świadomości Polaków w zakresie skutków niewłaściwego 
użytkowania urządzeń grzewczych. Wyniki badania opinii publicznej 
przeprowadzonego na zlecenie Honeywell Sp. z o.o. przez Instytut Ba-
dawczy ARC Rynek i Opinia, w lipcu ubiegłego roku (wykorzystywane 
w kampanii społecznej „Czadowe domy”), pokazują, że tylko 54 proc. 
ankietowanych wykonuje regularne przeglądy instalacji mogących 
powodować ulatnianie się tlenku węgla. Jeszcze mniej osób decydu-
je się na zakup czujnika informującego o  niebezpieczeństwie. Tylko 
17 proc. lokatorów w wieku powyżej 18 lat zamontowało takie urzą-
dzenie w swoim domu. Prawie ¼ uczestników badania przyznała, że 
odkłada zakup czujnika tlenku węgla na później, ponieważ woli prze-
znaczyć pieniądze na inne, ważniejsze wydatki.

Brak dostatecznej wiedzy o działaniu tlenku węgla jest dużym 
zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że 77 proc. Polaków instaluje 
w domach grzejniki, bojlery, kotły centralnego ogrzewania, piecy-
ki i inne urządzenia, które wiążą się z potencjalnym zagrożeniem. 
Co jeszcze bardziej zaskakujące, 75 proc. osób ma poczucie, że pro-
blem ich nie dotyczy.

zapewnienć dopływ świeżego powietrza do łazienki i kuchni, gdzie 
znajduje się większość urządzeń zasilanych gazem. Ze względy na 
niską temperaturę, zimą wielu właścicieli mieszkań decyduje się na 
dodatkowe uszczelnienie okien. W takim przypadku w celu ochro-
ny przed czadem najlepiej byłoby zamontować nawiewniki. Loka-
torzy powinni także zadbać o to, by kratki wentylacyjne i otwory 
napływowe powietrza nie były zasłonięte. Warto podkreślić – aby 
umożliwić pełne spalanie gazu, konieczne jest dostarczenie tlenu 
przede wszystkim do pomieszczeń, w  których znajdują się piecy-
ki gazowe. Stały dostęp do powietrza z zewnątrz umożliwi również 
swobodny odpływ spalin.

Kominy budynków mieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, jak 
i wielorodzinnych powinny być wykonane z niepalnych materiałów. 
Ważne jest również ich regularne udrażnianie.

Uzasadnione obawy
Nie bez przyczyny tlenek węgla nazywany jest „cichym zabójcą”. 
To bezwonny i bezbarwny gaz, lżejszy od powietrza, dlatego roz-
przestrzenia się bardzo szybko. Zimą, kiedy okna w mieszkaniach 

są szczelnie zamykane, zagrożenie za-
trucia czadem jest największe. Dzieje 
się tak dlatego, że ulatnianie się tlen-
ku węgla wynika m.in. z braku dopły-
wu powietrza z zewnątrz do urządzeń 
zasilanych gazem. Inną przyczyną nie-
prawidłowego działania piecyków są 
zanieczyszczenia (dlatego ważne jest 
utrzymywanie urządzeń grzewczych 
w czystości) i nieodpowiednia regula-
cja palników.

Czad zatrzymuje dopływ tlenu do 
układu oddechowego człowieka, co 
skutkuje uszkodzeniem mózgu i  na-
rządów wewnętrznych. Zatruwając 
organizm, tlenek węgla pozbawia swo-
je ofiary możliwości oceny sytuacji 
i orientacji w terenie, dlatego tracą one 
instynkt samozachowawczy i  nie po-
dejmują żadnego działania. Po utracie 
przytomności, jedyną nadzieją pozo-

staje ratunek z zewnątrz. Wśród objawów, których nie należy ba-
gatelizować, są: bóle głowy, nudności, zawroty głowy, zmęczenie, 
duszność, nieregularny oddech bądź utrudnione oddychanie.

Właściwa pomoc
Świadkowie wypadku powinni niezwłocznie otworzyć okna 
i  wpuścić świeże powietrze do mieszkania, a  następnie jak naj-
szybciej przenieść w  bezpieczne miejsce osobę, która uległa za-
truciu czadem. Najlepiej na zewnątrz budynku, ale trzeba przy 
tym pamiętać, że nie można dopuścić do wychłodzenia organi-
zmu. Ubranie poszkodowanego powinno być lekko rozluźnione. 
Jeśli przed przyjazdem pogotowia i  straży pożarnej zaczadzony 
nie wykazuje oznak życia, konieczne jest wykonanie sztucznego 
oddychania i masażu serca. By zapobiec tego rodzaju zdarzeniom, 
należy racjonalnie korzystać z urządzeń gazowych i kontrolować 
ich stan techniczny. 

Badania Krakowskiego Alarmu Smogowego i  Statystyki Pań-
stwowej Straży Pożarnej pokazują, że w okresie jesienno-zimowym, 
to właśnie smogu i zatrucia czadem, a nie wysokich rachunków za 
ogrzewanie, powinniśmy obawiać się najbardziej.

Joanna Kus

Obowiązkowe kontrole
Należy pamiętać, że do utrzymywania urządzeń gazowych w  odpo-
wiednim stanie technicznym zobowiązuje właścicieli nieruchomo-
ści Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836, 
§ 17 ust. 1 i 2). Dokument ten nakłada również na lokatorów obowią-
zek udostępnienia mieszkania w przypadku kontroli – obejmuje ona  
przewody kominowe: dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Sprawdzany 
jest także stan techniczny kotłów pod kątem ich efektywności energe-
tycznej. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w  budynkach wie-
lorodzinnych spoczywa na zarządcach nieruchomości. W przypadku 
domów bezpośredni wpływ na działanie instalacji grzewczych mają 
sami mieszkańcy.

Według zaleceń Państwowej Straży Pożarnej ochronę przed cza-
dem zapewni prawidłowe użytkowanie instalacji grzewczych, warun-
kowane następującymi punktami: prawidłowa instalacja, stały dopływ 
świeżego powietrza, swobodny odpływ spalin oraz właściwa eksplo-
atacja urządzenia.

Podstawowym krokiem do zabezpieczenia domu lub mieszka-
nia przed czadem jest wietrzenie pomieszczeń. Najważniejsze, by 
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Problem podwyżek opłat za wieczyste użytkowanie szczególnie dotyka mieszkańców 
dużych miast, w których wzrost wartości gruntów jest znaczący.

PRAWO

Aktualizacja opłaty rocznej  
za wieczyste użytkowanie

Jak wynika z  wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
wpływają do niego liczne skargi od właścicieli lokali, będą-
cych współużytkownikami wieczystymi gruntów zabudowa-

nych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. Kwestionują 
one obowiązujące zasady ustalania oraz aktualizowania opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Problem wskazanych 
podwyżek szczególnie dotyka mieszkańców dużych miast, w któ-
rych wzrost wartości gruntów jest znaczący, co przekłada się 
na wzrost wysokości opłat rocznych obciążających współużyt-
kowników wieczystych, a  w  szczególności właścicieli lokali 
mieszkalnych położonych w  budynkach wybudowanych na nie-
ruchomościach publicznych, oraz spółdzielni mieszkaniowych, 
w których opłaty z tego tytułu ponoszone są przez użytkowników 
lokali spółdzielczych.

Często zdarza się, że w  przypadku, gdy właściciel gruntu – 
gmina lub Skarb Państwa – nie dokonywał aktualizacji opła-
ty rocznej przez dłuższy okres, podwyżka może sięgnąć nawet 
kilkuset procent. Złagodzeniu skutków drastycznych podwyżek 
opłat rocznych za użytkowane wieczyste miały służyć wprowa-
dzone do obrotu prawnego, 9 października 2011 r., regulacje za-
warte w art. 77 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.), polegające 
na ograniczeniu częstotliwości dokonywania aktualizacji opła-
ty rocznej (nie częściej niż raz na 3 lata), oraz w art. 77 ust. 2a 
tej ustawy, umożliwiające rozłożenie płatności zaktualizowanej 
opłaty rocznej na okres 3 lat. Istnieje też możliwość udzielania 
osobom fizycznym dysponującym niskim dochodem, 50  proc. 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej 
na cele mieszkaniowe, a  także użytkownikom lokali spółdziel-
czych, przewidziana w  art. 74 ust. 1 i  2 ustawy o  gospodarce 
nieruchomościami. Jednak wobec skali działań aktualizacyj-
nych podejmowanych w  ostatnich latach, zwłaszcza w  dużych 
miastach, skarżący uznają rozwiązania te za niewystarczające. 
Podkreślają, że wskutek drastycznych podwyżek opłat za użyt-
kowanie wieczyste gruntu, związanych z lokalem, w którym za-
spokajają swoje potrzeby mieszkaniowe, wielu z nich nie będzie 
stać na utrzymanie mieszkania.

W skargach od właścicieli nieruchomości, wpływających do 
Rzecznika Praw Obywatelskich, poruszany jest również pro-
blem zróżnicowania wartości rynkowej jednej nieruchomo-
ści w  odniesieniu do opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 
pod budynkiem, płaconych przez poszczególnych mieszkań-
ców. W  przypadku bowiem, gdy właściciel gruntu wypowie 
dotychczasową wysokość opłaty rocznej z  tytułu użytkowa-
nia wieczystego tego gruntu, a  tylko część użytkowników wie-
czystych złoży odwołanie od aktualizacji opłaty, zdarza się, że 
właściciele lokali w  tym samym budynku płacą opłaty roczne 
z  tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod tym budynkiem 
w  różnej wysokości. Takie praktyki odbierane są jako niezro-
zumiałe, nieracjonalne i niesprawiedliwe. Skarżący wskazują, że 
prawo użytkowania wieczystego dotyczy jednej nieruchomości, 

zaś podstawą ustalenia nowej wysokości opłat rocznych przez 
właściciela gruntu jest zmiana wartości całej nieruchomości 
określana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacun-
kowym. Istotnie, z art. 72 ust. 1 w związku z art. 67 u.g.n wyni-
ka zasada, iż podstawą ustalenia wysokości opłaty rocznej jest 
cena nieruchomości gruntowej określona zgodnie z  jej warto-
ścią. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że stosunki praw-
ne wynikające z udziałów w prawie użytkowania wieczystego są 
względem siebie odrębne i niezależne, a  tym samym wypowie-
dzenie wysokości opłaty rocznej, dokonane względem jednego 
ze współuprawnionych, nie skutkuje w stosunku do pozostałych 
współużytkowników. Podobnie, kwestionowanie aktualizacji 
opłat rocznych przez część współużytkowników wieczystych nie 
odnosi skutku wobec pozostałych.

Część wyżej opisanych problemów miała znaleźć rozwiązanie 
w przygotowanym przez resort projekcie ustawy o przekształce-
niu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów (projekt z 11 sierp-
nia 2016 r., udostępniony na stronie internetowej Rządowego 
Centrum Legislacji). Analiza proponowanych regulacji prawnych 
prowadzi jednak do wniosku, że niektóre z  nich nie rozwiązują 
dotychczas występujących problemów, a  nawet mogą przyczy-
nić się do powstania kolejnych, jeżeli ustawa zostanie uchwalona 
w wersji przedstawionej w tym projekcie. 

Zgodnie z  art. 1 ust. 1 projektu ustawy, 1 stycznia 2017 r. 
współużytkowania wieczyste gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe związane z prawem odrębnej własności lokalu albo 
z  udziałem we własności budynku przekształcają się we współ-
własność tych gruntów. Przekształcenie ma być odpłatne. Współ-
właściciel przez okres 20 lat, liczony od 1 stycznia 2017 r. ponosić 
będzie roczną opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest 
równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowią-
zującej w dniu 31 grudnia 2016 r. W ocenie Rzecznika Praw Oby-
watelskich, uzależnienie opłat za przekształcenie prawa własności 
od wysokości opłat rocznych na 31 grudnia 2016 r. może budzić 
wątpliwości. Wobec indywidualnego trybu ustalania wysokości 
opłaty rocznej i  indywidualnych skutków orzeczeń, uznających 
aktualizację opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wie-
czyste za nieuzasadnioną, poszczególni użytkownicy wieczyści 
tego samego gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste mogą być 
w dniu 31 grudnia 2016 r. zobowiązani do uiszczania opłat rocz-
nych w bardzo różnej wysokości.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności spowoduje ustalenie z  mocy prawa opłaty za przekształ-
cenie na poziomie opłaty rocznej z 31 grudnia 2016 r., którego to 
skutku użytkownicy wieczyści nie będą mogli zakwestionować na 
drodze sądowej. Istnieją też obawy, że uchwalenie ustawy zgod-
nie z obecnym projektem wyłączy możliwość realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych na nieruchomościach, co do których brak jest 
określonego celu użytkowania wieczystego lub cel ten jest inny 
niż budownictwo mieszkaniowe.

Paweł Puch
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KRAKOWSKIE INWESTYCJE

Prądnik Nowy – osiedle w nowoczesnym 
wydaniu

Projekt powstaje w  dzielnicy Prądnik Biały, niezmiennie 
wskazywanej przez ekspertów jako jeden z obszarów miasta 
wyróżniających się największym potencjałem rozwojowym. 

Właśnie tutaj realizowane będą strategiczne inwestycje krakowskie-
go magistratu: budowa Trasy Wolbromskiej oraz linii tramwajowej 
na odcinku Krowodrza Górka–Azory i Krowodrza Górka–Górka 
Narodowa. Dojazd komunikacją miejską z pobliskiej ul. Opolskiej 
do centrum Krakowa zajmuje obecnie ok. 20 min. Warto dodać, że 
najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 250 m 
od osiedla. W sąsiedztwie mieszczą się także: szkoła podstawowa, 
przedszkole, apteka, sklep spożywczy oraz park z placem zabaw dla 
dzieci. Około 2 km dzielą ul. Pachońskiego od Galerii Bronowice, 
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, kina Mikro oraz klu-
bu sportowego i pływalni. 

W ramach I etapu inwestycji Prądnik Nowy powstanie 7-piętro-
wy budynek, w którym zaplanowano 96 mieszkań: 1-, 2-, 3- oraz 
4-pokojowych. Architektura osiedla jest zgodna ze współczesnymi 
standardami i  trendami designu. Obiekt charakteryzuje się m.in. 
licznymi przeszkleniami oraz estetycznym wykończeniem części 
wspólnych. 

Dopełnieniem budynku jest plan zagospodarowania terenu wo-
kół niego. Inwestor przewidział nasadzenia zieleni, elementy małej 
architektury oraz przydomowe ogródki, dzięki którym wewnętrz-
ny układ osiedla stanowi przyjazną przestrzeń do wypoczynku. 
Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty codziennego życia, projek-
tanci zdecydowali się na ulokowanie miejsc parkingowych w pod-
ziemnym garażu. Znajdą się tam również komórki lokatorskie oraz 
pomieszczenia gospodarcze. Oprócz ogródków i balkonów, do dys-
pozycji mieszkańców oddany zostanie także przestronny, ogól-
nodostępny taras widokowy. Należy podkreślić wielofunkcyjność 
projektu Prądnik Nowy – w przyszłości deweloper zamierza roz-
budować inwestycję o lokale komercyjne. Takie rozwiązanie będzie 
dużym ułatwieniem dla mieszkańców osiedla, gwarantując im wy-
godny dostęp do usług oraz znaczną oszczędność czasu. 

Inwestor wprowadził do sprzedaży 96 lokali o  zróżnicowa-
nej powierzchni. Odpowiednią dla siebie ofertę znajdą zarówno 

Prądnik Nowy to nowoczesne osiedle przygotowywane przez spółkę CP RE, 
przy ul. Pachońskiego w Krakowie, oddalonej od Rynku Głównego o ok. 4 km. 

młodzi, rozpoczynający karierę zawodową ludzie, single, jak i ro-
dziny, dla których liczy się nie tylko komfort, ale także bezpieczeń-
stwo i  funkcjonalność mieszkania. Już na etapie projektowania 
poszczególnych lokali deweloper wziął pod uwagę fakt że zakup 
nieruchomości to decyzja podejmowana na wiele lat, dlatego na-
leży stworzyć przyszłym mieszkańcom warunki do elastycznego 
gospodarowania metrażem, zgodnie z  ich aktualnymi potrzeba-
mi. Rozkłady wnętrz umożliwiają dostosowanie pomieszczeń do 
zmiennych w czasie preferencji nabywców. Z myślą o osobach, któ-
re planują powiększenie rodziny lub wychowują dzieci, w wybra-
nych lokalach wyodrębniono miejsce na dodatkowy pokój, który 
można zaadaptować na cele mieszkaniowe. 

Oprócz najczęściej poszukiwanych w  Krakowie metraży de-
weloper oferuje również apartamenty o  powierzchniach powyżej 
80  mkw. Dzięki możliwości łączenia mniejszych mieszkań, taki 
apartament można zaplanować na każdej kondygnacji, w zależno-
ści od oczekiwań klienta. 

Kolejny etap osiedla planowany jest na połowę 2017 r. 
 Joanna Kus
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ZAPROSZONO NAS

Otwarcie Harmonica House

Nowe projekty deweloperskie, powstające w zabytkowym cen-
trum Krakowa, zawsze budzą szczególne zainteresowanie 
wśród potencjalnych nabywców nieruchomości, ale nie tyl-

ko. Mieszkańcy miasta z uwagą przyglądają się wszystkim działaniom, 
które polegają na przenikaniu nowoczesnej zabudowy do historycz-
nej tkanki miejskiej. W takich przypadkach jako pierwsze nasuwa się 
pytanie: jak dalece inwestor może ingerować w istniejący układ urba-
nistyczny, by osiągnąć zamierzony efekt? Jak nowoczesne budownic-
two wpływa na charakter Starego Miasta i czy możliwe jest stworzenie 
zupełnie nowego projektu z poszanowaniem przeszłości danego miej-
sca? Podobne pytania towarzyszyły osobom obecnym na uroczystym 
otwarciu budynku Harmonica House, zrealizowanego przez spółkę 
EkoPark. Oprócz zwiedzania inwestycji uczestnicy wydarzenia mo-
gli zapoznać się ze szczegółami przedsięwzięcia, które już na etapie 
wyboru lokalizacji pod budowę okazało się pod wieloma względami 
wyjątkowe. 

Zadanie inwestora polegało na stworzeniu w zabytkowym Kazimie-
rzu nowoczesnej przestrzeni mieszkalnej, przy jednoczesnym dążeniu 
do zachowania wartości historycznej tego miejsca. Do współpracy 
przy badaniu specyfiki wybranej lokalizacji zaproszono zespół arche-
ologów, któremu przewodził dr Stanisław Dryja. Podczas prac badaw-
czych odkryto pozostałości średniowiecznej zabudowy, wyznaczającej 
dawną pierzeję rynku kazimierskiego (obecnie Placu Wolnica). Dzięki 
temu odkryciu projekt deweloperski wiele zyskał – Harmonica House 
z pewnością stała się jedną z ciekawszych inwestycji na mapie Krako-
wa. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
w podziemiach budynku deweloper zabezpieczył i wyeksponował re-
likty kilkusetletnich murów. Wiązało się to m.in. ze zmianą pierwot-
nej koncepcji konstrukcji obiektu, a  efekty można było sprawdzić 

17  listopada br. podczas kameralnej uroczystości otwarcia inwesty-
cji. Warto zwrócić uwagę, że archeolodzy potwierdzili, iż w miejscu 
obecnego Placu Wolnica przed wiekami, kiedy Kazimierz był jeszcze 
odrębnym miastem, istniał rynek o wymiarach zbliżonych do krakow-
skiego Rynku Głównego. Jego granicę stanowił słynny Dom Esterki, 
w którym dzisiaj mieści się siedziba Muzeum Etnograficznego. 

Uczestnicy spotkania, w tym także przedstawiciele redakcji „Kra-
kowskiego Rynku Nieruchomości”, mieli okazję zobaczyć z  bliska, 
jak historia łączy się z nowoczesnością, a dzięki zaangażowaniu ar-
tystów inwestycja wyróżnia się również pod względem estetycznym. 
Tym, co zwraca uwagę tuż po wejściu do budynku, są oryginalne 

Spółka EkoPark zakończyła inwestycję Harmonica House. Sukcesem okazały się nie 
tylko sprzedane apartamenty, ale także odkrycia archeologiczne, których dokonano 
podczas realizacji projektu. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 17 listopada.

Fot. Marcin Bujak

Fot. Marcin Bujak
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dekoracje hallów i  korytarzy. Autorem prac, które zdobią ściany 
części wspólnych, jest Pio Kaliński, prowadzący autorski klub i wy-
dawnictwo „Lokator” przy ul. Mostowej. Seria powiększonych grafik 
„Spacery z Franciszkiem”, będąca plastycznym zapisem spacerów z sy-
nem po starych (ale nie tylko) zaułkach Krakowa oraz Kazimierza, 
idealnie wpisała się w  czarno-białe nowoczesne wnętrza i  wlała do 
nich dobre emocje – twierdzi Agnieszka Majka Pietruszka, dyrektor 
ds. marketingu i sprzedaży w EkoPark.

Nie bez znaczenia dla odbioru całego przedsięwzięcia okazał się 
także fakt, że pierwszym gościom Harmonica House towarzyszyła 
klimatyczna muzyka – w wykonaniu Zespołu Flori Pari, na co dzień 
związanego z  Zamkiem Królewskim na Wawelu. Dawne instru-
menty i  stroje z  epoki były rodzajem wstępu do dalszych opowie-
ści o  przeszłości Kazimierza. Konserwator dzieł sztuki, Bartłomiej 
Biżek-Varisella, autor programu prac konserwatorskich, nakreślił 
historyczne tło miejsca, na którym wzniesiono Harmonica House. 
Jeden z najciekawszych wątków tej historii dotyczy zabytkowego pie-
ca browarniczego, odnalezionego podczas badań archeologicznych. 
Dawny Kraków słynął z produkcji piwa, co potwierdzają archiwalne 
dokumenty – widnieje w nich ponad 600 nazw lokalnych wytwór-
ni. Odkryty podczas wykopalisk, XV-wieczny piec został przekazany 
muzeum browarnictwa w Tenczynku. Dokumentację z przeprowa-
dzonych badań archeologicznych pozostawiono w budynku na sta-
łe jako atrakcję dla przyszłych mieszkańców. Tablice prezentujące 
mapy, starodruki i zdjęcia wykopalisk, będą dostępne w hali garażo-
wej budynku. Poza pozostałościami dawnego browaru, w dalszej czę-
ści spotkania na pierwszy plan wysunęła się funkcja mieszkaniowa, 
która w przypadku Harmonica House stanowi łącznik między sta-
rym a nowym. Warto wspomnieć, że do najsłynniejszych lokatorów 
tej części Kazimierza należał m.in. Bartłomiej Berecci, włoski archi-
tekt i rzeźbiarz, główny budowniczy Kaplicy Zygmuntowskiej. 

Współcześnie, o  szczególnym charakterze tej lokalizacji decy-
duje chociażby sąsiedztwo siedziby Konwentu Bonifratrów. Obec-
ny podczas otwarcia inwestycji przeor o. Ambroży opowiedział 

zebranym o  historii zakonu i  początkach jego działalności na te-
renie Polski.

Nie zabrakło również podziękowań dla osób, które przyczyniły się 
do powstania inwestycji, a także dla nabywców pierwszych apartamen-
tów. Tadeusz Konieczny, prezes Zarządu Eko Park ogłosił, że do tej 
pory sprzedano 46 apartamentów, a jeszcze kilka czeka na właścicieli. 
Aktualna liczba sprzedanych mieszkań zwiastuje sukces tego przedsię-
wzięcia deweloperskiego. Nie dziwi zatem, że spółka EkoPark już przy-
gotowuje się do dwóch kolejnych projektów mieszkaniowych, które 
powstaną przy ulicach Morelowej i Przybyszewskiego w Krakowie.

Joanna Kus

Fot. Marcin Bujak

Fot. Marcin Bujak



20 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2016

Może zaistnieć taka sytuacja, w  której osoba korzystają-
ca z nieruchomości, przystępując do transakcji sprzeda-
ży (np. sporządzania umowy przedwstępnej), otrzymuje 

informację, że nie istnieją dokumenty potwierdzające jej prawo 
własności (nie ma aktu notarialnego zakupu bądź dokumentu po-
twierdzającego dziedziczenie). A  przecież użytkowała dany lokal 
przez wiele lat z przeświadczeniem, iż jest jego właścicielem i ma 
prawo wystawić go na sprzedaż.

Stojąc przed problemem nieuregulowanego stanu prawnego nie-
ruchomości, należy zastanowić się, czy nie doszło do nabycia prawa 
własności przez tzw. zasiedzenie. Jeżeli bowiem posiadanie samo-
istne (tzn. posiadanie bez zawierania jakiejkolwiek umowy pisem-
nej bądź ustnej) trwało dłużej niż 20 lat, a posiadacz dysponował 
lokalem w  dobrej wierze, może dochodzić swoich praw w  sądzie. 
W  drodze postępowania sądowego należy wykazać, iż osoba ko-
rzystająca z nieruchomości jest jej właścicielem, a własność  naby-
ła po upływie 20 lat od momentu rozpoczęcia użytkowania. Jeśli 
nabycie własności nastąpiło w dobrej wierze, tj. kiedy użytkownik 
pozostawał w błędnym przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo 
własności, ale błąd ten był usprawiedliwiony wyjątkowymi okolicz-
nościami – taka sytuacja będzie korzystna dla wnioskodawcy. 

Ostatnia w  tym roku kalendarzowym Giełda Domów 
i  Mieszkań, zorganizowana przez Stowarzyszenie Bu-
downiczych Domów i Mieszkań, odbywająca się w dniach 

19-20 listopada, przyniosła kilka zaskakujących wniosków. Pod-
czas sobotniej konferencji prasowej rozpoczynającej targi, Albert 
Opoka z Partner Phinance SA podsumował rynek kredytów hipo-
tecznych. Zaprezentowane dane, uzyskane na podstawie analizy 
polityki finansowej poszczególnych banków, obejmowały pierw-
sze dwa kwartały bieżącego roku. 

Biorąc pod uwagę wolumen kredytów hipotecznych, w II kw. 
2016 r. pożyczono ok. 10,6 mld zł. Dane te przekładają się na licz-
bę 49 tysięcy zawartych umów kredytowych. Oznacza to, iż mimo 
obaw, że wyższy wkład własny spowolni akcję na rynku usług 
bankowych, widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa. Przy-
czynę tej sytuacji należy upatrywać m.in. w skoku popularności 
programu „Mieszkanie dla Młodych”, obserwowanym zarówno 
pod koniec ubiegłego roku, jak i  w  I  półroczu 2016 r. Z  drugiej 
strony mimo dwóch korzystnych dla banków kwartałów, kolejne 
miesiące już zapowiadają, że bieżący rok zakończy się spadkiem 
popytu na kredytu mieszkaniowe. Co istotne, będzie to najwięk-
szy spadek od 2003 r. 

Interesująco przedstawia się także struktura kredytów udzie-
lonych w  Polsce. Największy udział w  ogólnej liczbie zawartych 
umów kredytowych w  analizowanym okresie miały kredyty za-
ciągnięte w Warszawie – 43 proc. Kraków, który obecnie zajmuje 
trzecie miejsce w Polsce pod względem wielkości zasobów miesz-
kaniowych, w  II kw. 2016 r. okazał się miastem, gdzie kredyty 

PRAWO

POD PATRONATEM „KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI”

Nabycie własności nieruchomości 
w drodze zasiedzenia

119. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań

Jeżeli zaś posiadacz wiedział, że nieruchomość do niego nie na-
leży, a dysponował nią jak właściciel (właściciel prawny nie intere-
sował się nieruchomością), to również z mocy prawa nabywa prawo 
własności przez zasiedzenie. Jednak dopiero po 30 latach. 

Aby uregulować stan prawny nieruchomości  i udowodnić na-
bycie prawa własności, należy skierować sprawę do sądu, wskazując 
świadków, którzy potwierdzą okoliczności posiadania nierucho-
mości przez okres niezbędny do nabycia prawa. Do czasu, od któ-
rego zależy nabycie własności przez zasiedzenie, dolicza się okres 
posiadania przez poprzednika prawnego, np. jeśli sprzedaje syn, 
który po śmierci ojca objął nieruchomość w posiadanie – wówczas 
okres posiadania przez ojca podlega zsumowaniu z latami, w któ-
rych nieruchomością dysponował syn.

Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z możliwości nabycia 
własności przez zasiedzenie dotyczy tylko tych przypadków, w któ-
rych posiadanie nie wynika z  zawartej umowy najmu, dzierżawy 
bądź innej umowy cywilnoprawnej. Musi to być tak zwane posia-
danie samoistne. 

Alicja Galiszkiewicz 

mieszkaniowe cieszyły się znacznie mniejszą popularnością niż 
w  stolicy. Zadłużenie osób inwestujących w  nieruchomości na 
krakowskim rynku wynosiło zaledwie 3,32 proc. puli kredytów, 
udzielonych w całym kraju. Dane te pokazują, że znaczną część 
transakcji przeprowadzonych w stolicy Małopolski stanowią za-
kupy za gotówkę. Liczne grono nabywców tworzą cudzoziem-
cy, dla których Polska jest atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. 
Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w I półroczu bieżącego 
roku zamknęła się w kwocie ok. 214 tys. zł.

Albert Opoka zwrócił także uwagę na niepewną sytuację 
w  sektorze kredytów udzielanych osobom starszym. Obniżenie 
wieku emerytalnego na przestrzeni lat może spowodować po-
gorszenie sytuacji ekonomicznej kredytobiorców z tej grupy, a to 
z  kolei utrudni utrzymanie zdolności kredytowej na poziomie 
z dnia zawarcia umowy kredytowej.

Tradycyjnie uczestnicy targów mogli zapoznać się z  aktual-
nymi ofertami lokalnych deweloperów. W  Centrum Targowym 
Chemobudowa przy ul. Klimeckiego swoje stoiska miało 78 wy-
stawców, co świadczy o tym, że targi nieruchomościowe nadal po-
strzegane są przed deweloperów jako najlepszy sposób na dotarcie 
do klienta. Większość prezentowanych inwestycji dotyczyła run-
ku pierwotnego, ale nie zabrakło także przedstawicieli instytucji 
wspomagających osoby poszukujące mieszkań lub domów. Oprócz 
firm deweloperskich działających w Krakowie i jego okolicach, swo-
je miejsce na Giełdzie miały również banki, pośrednicy finansowi 
oraz specjaliści zajmujący się wykończeniem i aranżacją wnętrz. 

Joanna Kus
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Obecnie sytuacja na rynku jest znacznie stabilniejsza i per-
spektywiczna, w związku z czym nieruchomości stanowią 
bezpieczna lokatę kapitału. Dotyczy to głównie segmentu 

projektów luksusowych. Osoby dysponujące większym zasobem 
gotówki, uważają taki rodzaj inwestycji za element stylu życia oraz 
zabezpieczenie przyszłości swoich najbliższych.

Inwestowanie w nieruchomości za granicą jest korzystnym sposo-
bem lokowania płynnych aktywów. Najpopularniejszymi miejscami 
na inwestycje w  luksusowe nieruchomości są Chorwacja, Włochy, 
Hiszpania, jednak dużym zainteresowaniem w  ostatnim czasie za-
częły się cieszyć inwestycje w Stanach Zjednoczonych, Brazylii czy 
na Wyspach Zielonego Przylądka. 
Ważne jest, aby przy wyborze kra-
ju, inwestor zwrócił uwagę na sytu-
ację polityczną i prawną w państwie, 
w którym zamierza inwestować.

Inwestycje w luksusowe 
apartamenty hotelowe
Inwestycje w luksusowe apartamenty 
hotelowe od wielu lat są znaną formą 
inwestowania na rynku nieruchomo-
ści na świecie. Zakup nieruchomości 
hotelowych na Wyspach Zielonego 
Przylądka stanowi ciekawą propo-
zycję dla inwestorów – tym bardziej, 
że duże ryzyko zamachami terrory-
stycznymi w Egipcie, Tunezji, Turcji, 
spowodowało, iż wiele osób zrezy-
gnowało z wyjazdów wypoczynkowych do tych krajów. Swoje zain-
teresowanie skierowały w stronę egzotycznych regionów, takich jak: 
Tajlandia, Dominikana, Karaiby czy Wyspy Zielonego Przylądka. 

Wiele osób planujących zakup ekskluzywnych nieruchomości 
oczekuje dodatkowych dochodów. Inwestycje w  apartamenty ho-
telowe pozwalają na uzyskanie dochodów w przedziale 5–9 proc. 
rocznie od wartości nabytej nieruchomości. Zakupionymi aparta-
mentami w kompleksie hotelowym gospodaruje firma zarządzają-
ca. Inwestor nie zajmuje się zarządzaniem, a  jedynie oczekuje na 
przychody z czynszu. 

Inwestowanie na Wyspach Zielonego Przylądka
Wyspy Zielonego Przylądka zlokalizowane są na Oceanie Atlan-
tyckim, na zachód od Afryki i  na południe od Wysp Kanaryj-
skich. W skład tropikalnego archipelagu wchodzi dziesięć wysp 
i pięć wysepek. Wprost bajeczne miejsce, gdzie słońce świeci non-
-stop, a  temperaturę jego promieni łagodzi delikatna morska 
bryza. Przez cały rok słupek rtęci oscyluje w granicach około 25–
30°C. Wyspy wyróżniają się jednymi z  najpiękniejszych plaż na 
świecie; słyną z białych piasków i kryształowo czystej wody. Jest 
to prawdziwy raj dla miłośników plaż. Miejsce, które może śmiało 
rywalizować z dowolnym luksusowym kurortem na świecie. Wy-
spy Zielonego Przylądka mają duży potencjał i posiadają mocną 

WARTO WIEDZIEĆ

Inteligentne inwestowanie w zagraniczne 
nieruchomości 

pozycję w branży, jako magnes dla inwestorów w nieruchomości. 
Oferują niezrównane możliwości w  zakresie długoterminowego 
wzrostu i bardzo dobrą stopę zwrotu, dzięki prężnemu sektorowi 
turystycznemu.

Na Wyspach Zielonego Przylądka nastąpił znaczący wzrost za-
interesowania sektorem turystyki – dochodzący do 115  proc. od 
2000 r. (dane Narodowego Instytutu Statystyki Republiki Zielone-
go Przylądka). Rozwijająca się branża turystyczna jest kluczowym 
czynnikiem świadczącym o sile miejscowej gospodarki. Co więcej, 
w tym roku oczekiwany jest dalszy wzrost na poziomie 5 proc. (we-
dług Banco de Cape Verde). 

Wspaniały, słoneczny klimat przez cały rok, powoduje, że tury-
ści nie chcą wracać do domu. Wyspy Zielonego Przylądka posiada-
ją uznane przez miłośników słońca jedne z najlepszych na świecie 
plaż. Rozwój sektora turystyki jest stymulowany także przez takie 
czynniki, jak m.in. bezpośrednie loty z wielu miast na świecie. Po-
dróż z Wielkiej Brytanii trwa tylko 5,5 godziny. 

Wyspy Zielonego Przylądka to doskonałe miejsce do wakacyj-
nego wypoczynku, spotkań integracyjnych, uprawiania sportów 
wodnych. Wysoka stabilność miejscowej polityki i gospodarka roz-
wijająca się od końca lat 90., surowe przepisy środowiskowe oraz 
regulacje sprzyjające rozwojowi turystyki powodują, że inwestorzy 
coraz chętniej inwestują w nieruchomości na lokalnym rynku. 

Inwestycje w  nieruchomości obwarowane są jednak surowym 
ustawodawstwem, umożliwiającym tylko realizację projektów 
o  rzadkiej i  niskiej zabudowie. Restrykcyjne prawo nie tylko po-
maga zachować pierwotny charakter Wysp, ale zapobiega trans-
akcjom, które mogłyby prowadzić do nadużywania surowców, co 
dodatkowo zabezpiecza inwestycje jeszcze przez długie lata. Dzięki 
całorocznemu, słonecznemu klimatowi i świetnie prosperującemu 
sektorowi turystyki, Wyspy Zielonego Przylądka zapewniają odpo-
wiednie warunki ekonomiczne i środowiskowe dla zyskownych in-
westycji na rynku nieruchomości.

Joanna Herman

Inwestowanie w luksusowe nieruchomości to element stylu życia 
oraz forma zabezpieczenia przyszłości najbliższych.

Port w Mindelo
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Proces wynajmu mieszkania lub domu wydaje się być jed-
ną z  łatwiejszych transakcji dokonywanych na rynku nie-
ruchomości. Kiedy uda się znaleźć lokal spełniający w pełni 

wszystkie nasze warunki, a  przede wszystkim – mieszczący się 
w  budżecie przeznaczonym na najem, dążymy do tego, by jak 
najszybciej wprowadzić się i  rozpocząć urządzanie czterech no-
wych kątów. Poznajemy właściciela, ustalamy satysfakcjonujące 
obie strony warunki i przygotowujemy się do podpisania umowy. 
Gdzie zatem mogą wystąpić problemy, jak się ich ustrzec i szczę-
śliwie sfinalizować transakcję?

OKIEM POŚREDNIKA

Między najemcą a wynajmującym –  
jak uniknąć nieporozumień?

notarialnego – rygor egzekucji) – stanowi zabezpieczenie obu 
stron w przypadku niewywiązywania się z obowiązków najemcy 
i wynajmującego.

Na uwagę zasługuje także zapis o prawie dysponowania loka-
lem. Jeśli wynajmujący nie posiada odpowiedniego pełnomocnic-
twa albo stara się podnająć nieruchomość, którą sam wynajmuje, 
naraża się na prawne konsekwencje. Podobnie w sytuacji, gdy stan 
prawny nieruchomości jest niejasny – występuje ryzyko istnie-
nia wielu właścicieli lub też nad mieszkaniem ciążą prawa osób 
trzecich, np. prawo do dożywotniego użytkowania lokalu – nale-
ży dążyć do sądowego bądź notarialnego wyjaśnienia zaistnia-
łych problemów – wskazuje Radosław Góral. Chyba nikt z nas nie 
chciałby ryzykować tym, że po powrocie z pracy w jego mieszka-
niu znajdzie obcych ludzi, mających prawo do korzystania z nie-
ruchomości dokładnie w takim samym zakresie jak my.

Trzecią istotną kwestią jest rozliczenie rachunków za media, 
pobranie kaucji i  uiszczenie opłat za koszty dodatkowe (np. re-
mont, który przeprowadzić należy nie z  powodu niewłaściwego 
eksploatowania nieruchomości przez najemcę, a np. wadliwej in-
stalacji hydraulicznej). Wystrzegajmy się dokonywania jakichkol-
wiek operacji finansowych bez uzyskania pisemnego potwierdzenia 
takowych działań – przypomina ekspert NowodworskiEstates. 
W  przeciwnym wypadku może okazać się, że wpłacona kaucja 
nie podlega zwrotowi (gdyż nie ma dowodu na jej wpływ), a pie-
niądze przelewane w celu opłaty rachunków nigdy nie dotarły do 
dostawców mediów. Sposobem uniknięcia takiej sytuacji jest też 
przepisanie liczników na siebie. Podobnie w przypadku przepro-
wadzenia remontu. Jeśli usterka, która spowodowała konieczność 
np. rozkucia ściany i naprawy wewnętrznych instalacji, nie zaszła 
z  winy najemcy bądź jest wadą ukrytą, koszty takiego remontu 
również powinien ponosić właściciel nieruchomości.

Współpraca między wynajmującym a  najemcą będzie ukła-
dać się pozytywnie tylko w  przypadku, gdy dwie strony będą 
grały w jednej drużynie i postępowały względem siebie fair. Za-
tem wspomnieć należy także o obowiązkach najemcy i dobrych 
praktykach, które warto podtrzymywać. Nie unikajmy odpo-
wiedzialności za eksploatację nieruchomości – kwestia odmalo-
wania ścian czy posprzątania mieszkania po jego opuszczeniu 
to kwestie, które nie tylko leżą w  obowiązku najemcy, ale tak-
że pozwolą pozostawić pozytywne wrażenie w oczach właściciela 
nieruchomości. Jeśli nie mamy możliwości bądź nie chcemy zro-
bić tego sami – rozważmy kwestię sfinansowania chociaż pewnej 
części nakładów koniecznych do poniesienia – wskazuje ekspert 
NowodworskiEstates, Radosław Góral. Nie używajmy nierucho-
mości niezgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem; jeśli dekla-
rujemy, że będziemy mieszkać sami, nie wprowadzajmy innych 
osób bez wiedzy wynajmującego, a jeśli istnieje obostrzenie mó-
wiące o zakazie najmowania lokalu ze zwierzęciem – uszanujmy 
i  ten zapis. W  ten sposób wszelkie konf likty i  niedomówienia 
pomiędzy stronami umowy nie będą miały możliwości zaist-
nieć. Warto również zapoznać się z zapisami ustawy o ochronie 
praw lokatorów. 

Biuro Nieruchomości NowodworskiEstates

Przyjrzyjmy się najważniejszej kwestii przy wynajmowaniu 
lokalu, czyli umowie najmu. Jej treść jest bardzo istotna z punk-
tu widzenia najemcy, bowiem według zapisów w niej ujętych na-
jemca będzie odpowiadał w momencie zdania kluczy do lokalu. 
Zdarza się, że w przygotowywanej przez właściciela umowie za-
warte zostają jednostronne zapisy, nieuwzględniające interesów 
najemcy – zauważa Radosław Góral, ekspert agencji nierucho-
mości NowodworskiEstates. Za przykład mogą posłużyć takie 
adnotacje, jak: zmiana wysokości czynszu najmu w trakcie trwa-
nia umowy, pozbawienie najemcy możliwości odstąpienia od 
umowy, jak i uzależnienie terminu rozwiązania umowy z najem-
cą od podpisania nowej umowy z  kolejnym zainteresowanym. 
Warto zauważyć, że postanowienia umowne, uznane za niedo-
zwolone na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, wpisywane są do Rejestru Klauzul 
Niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konku-
rencji i  Konsumentów. Najemca jest zatem prawnie chroniony 
przed zabiegami nieuczciwego wynajmującego. Przede wszyst-
kim jednak nigdy nie dopuszczajmy do sytuacji, w której stosu-
nek najmu mieszkania zostanie nawiązany w  postaci „umowy 
dżentelmeńskiej”, czyli – mówiąc potocznie – „na słowo”. W ta-
kich sytuacjach o  wiele trudniej jest udowodnić swoje racje 
i  w  razie potrzeby – bronić się przed roszczeniami wynajmu-
jącego. Polecaną formą zawiązania stosunku najmu jest umo-
wa najmu okazjonalnego (zawierająca załącznik w  formie aktu 
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Znamienną cechą współczesnej architektury jest fakt, ze nie wy-
znacza ona granic, stwarzając tym samym architektom i  pro-
jektantom praktycznie nieograniczone możliwości twórcze. 

Architektura trzymająca się sztywnie określonych zasad, jednolita 
i przewidywalna to już przeszłość. Nie chodzi tu tylko o obiekty uży-
teczności publicznej, ale także, a  może przede wszystkim o  budynki 
mieszkalne. Przygotowywane z myślą o indywidualnych inwestorach. 
Dostosowane do otoczenia, zamiłowań przyszłych domowników czy 
też nawiązujące do wybranego stylu, nowoczesne domy zachwycają 
i zaskakują. Wydawać by się mogło, że takie budynki mieszkalne to wy-
łącznie obiekty charakteryzujące się minimalizmem. Nic bardziej myl-
nego. Nowoczesna architektura daje zdecydowanie więcej możliwości. 
Co oferuje osobom poszukującym swojego wymarzonego domu? Przy-
gotowaliśmy zestawienie najciekawszych trendów proponowanych 
przez architektów.

Nr 1: Minimalistyczna bryła z najwyższej półki
Minimalizm, brak zbędnego detalu, prosta bryła z  jednej strony 
i otwartość na ogród z drugiej – tak w krótki sposób można scharakte-
ryzować dom, który eksponuje to, co w nowoczesnej architekturze naj-
piękniejsze, a mianowicie jej nieprzewidywalność. Mowa o projekcie 
„Dom na wysoki kontrast”, który powstał w pracowni KMA Kabarow-
ski Misura Architekci. Frontowa część domu przybrała formę białej, 
kubistycznej bryły pozbawionej okien, która posadowiona została na 
pasie blachy korteńskiej. Jej surowość stoi w zupełnej opozycji od zabie-
gów zastosowanych przez architektów w pozostałej części domu – tej 
od strony ogrodu. Tu budynek otwiera się na otoczenie, a elementem 
dominującym są przeszklenia. Choć część frontowa całkowicie kontra-
stuje z częścią domu otwartą na ogród, to pojawia się element łączący – 
wspomniana blacha, która występuje także w tej części domu. 

ARCHITEKTURA

Ranking: najciekawsze projekty domów 
jednorodzinnych 

Nr 2: Płaski dach i niewielka powierzchnia 
Niewielki dom z płaskim dachem. W tym przypadku nie możemy po-
zwolić sobie na realizację indywidualnych pomysłów. Sporą część wśród 
takich projektów stanowią domy z płaskim dachem. Do tej grupy pro-
jektów wpisuje się parterowy, którego elementem charakterystycznym są 
drewniane wykończenia na elewacji, doskonale komponujące się z wy-
eksponowaną od strony ogrodu pergolą. W ogólnodostępnej części bu-
dynek ma mniejsze przeszklenia, natomiast w części widocznej tylko dla 
mieszkańców zostały one zastąpione przez bardziej przestronne okna. 

Dom na wysoki kontrast

Nr 3. Z szacunkiem do tradycji 
Wybór nowoczesnego domu nie oznacza konieczności rezygnacji z tego, 
co wydaje się najpiękniejsze w tradycyjnym budownictwie. Wręcz prze-
ciwnie – wiele istniejących budynków stanowi dowód na to, że nowo-
czesna i tradycyjna architektura stanowią doskonały duet. Przykładem 
tego może być prowadzona w chwili obecnej we Wrocławiu przebudo-
wa starego domu według projektu „Muzyka udomowiona”. Dzięki niej 
budynek z dawnych lat zyska nowoczesny charakter. Jak udało się połą-
czyć tradycję z nowoczesnością? Dwuspadowy dach, który pozostanie 
elementem charakterystycznym budynku, to akcent przywodzący na 
myśl dawne budownictwo, a duże przeszklenia czy betonowe tarasy to 
tylko niektóre elementy charakterystyczne dla nowoczesnej architektu-
ry. Dom „Muzyka udomowiona” to dowód, że nowoczesna architektura 
może zaspokoić także tych, którzy podążając za nowoczesnymi trenda-
mi, chcą pozostać wierni tradycyjnemu budownictwu. 

Nr 4. Dom jak nie dom 
Skrajną grupą projektów są te, które zupełnie łamią powszechnie utrwa-
lone spojrzenie na budynki mieszkaniowe. Mowa o obiektach o futury-
stycznych kształtach, które na całym świecie zdobywają coraz większą 
rzeszę zwolenników. Choć zaskakują kształtem, wykorzystują elemen-
ty, które są charakterystyczne dla nowoczesnej architektury: duże prze-
szklenia czy naturalne materiały. Bardzo często tego typu projekty są 
dedykowane działkom o specyficznych warunkach. 

KMA Kabarowski Misura Architekci

Muzyka udomowiona
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Duża szafa w przedpokoju Szafa z fototapetą Ukryta szafa z przesuwanymi drzwiami

Szafa wkomponowana w salon

EKSPERT RADZI

Gdzie i jak schować duże sprzęty w mieszkaniu?

Wszystko powinno mieć swoje miejsce. I nie tylko dlate-
go, że tak od zawsze powtarzały nam mamy i babcie, 
ale przede wszystkim z  tego względu, że wtedy żyje 

się łatwiej. Ład i harmonia dookoła nas wpływają pozytywnie na 
nasze zdrowie psychiczne. Jeśli wydaje nam się, że wszystkie po-
trzebne sprzęty nie zmieszczą się w dwupokojowym mieszkaniu 
(a w kawalerce już na pewno), to warto spojrzeć na problem z szer-
szej perspektywy i przede wszystkim pomyśleć pozytywnie. Jeśli 
nasze rady nie okażą się pomocne, zawsze można przeprojekto-
wać mieszkanie, prawda? Spokojnie, to też wcale nie wydaje się 
takie straszne. 

Wnęki – praktyczne przestrzenie w naszym mieszkaniu
Tak naprawdę najlepiej byłoby zacząć wszystko od początku. 
Przed wprowadzeniem się do mieszkania (albo na początku re-
montu) musimy koniecznie zaplanować miejsce na większe sprzę-
ty. W  tym przypadku wielkość lokalu nie powinna stanowić 
problemu. Oczywiście pojawi się spory kłopot, jeśli w kawalerce 
będziemy chcieli zmieścić pięć sporych rowerów, a do tego kilka 
desek snowboardowych i nartorolki. Niemniej jednak, nawet jeśli 
jesteśmy zapalonymi miłośnikami sportu i  do tego przepadamy 
za gadżetami – z pomocą dobrego fachowca, który z głową zaopie-
kuje się przestrzenią – nie powinno być problemu z przygotowa-
niem schowków. Ważne, by powierzchnie wyrównać do prostych 
form – kwadratów i  prostokątów. Co to oznacza? Wytworzone 

w ten sposób wnęki zostaną odpowiednio zagospodarowane, np. 
na wyżej wymienione sprzęty. Do tego jeszcze przestrzeń optycz-
nie się powiększy. Czego chcieć więcej?

Sprzęt narciarski – teraz to nie problem!
Same narty może nie zajmą połowy mieszkania, ale gdy do 
tego dorzucimy kask, kijki, buty, kombinezon itd., to może się 
okazać, że mamy do czynienia z  mnóstwem sporych rzeczy. 

Rower (najczęściej więcej niż jeden), do tego narty i deski snowboardowe 
oraz hulajnogi, rolki, deskorolki i inne sprzęty sportowe. Brzmi jak podstawa 
do prowadzenia aktywnego, zdrowego i atrakcyjnego życia? Jak najbardziej. 
Niemniej jednak miłośnicy wielu dyscyplin sportowych zmagają się też 
z trudnościami ze znalezieniem miejsca na swoje sprzęty. Szczególnie, jeśli 
mieszkają w typowym mieszkaniu bez dostępu do garażu, piwnicy czy 
strychu. Podpowiadamy, jak sobie z tym poradzić.
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Pralka ukryta w szafie Rowery  w szafie

możemy sobie pozwolić na mądre rozplanowanie szuflad i półek, 
które doskonale nadadzą się np. jako przestrzeń na buty narciar-
skie itd. Dobrym schowkiem może być także pojemnik na pościel 
w  łóżku (pod materacem). To dobre rozwiązanie dla mieszkań-
ców kawalerek. 

A co w przypadku roweru?
Rower stanowi już większy problem. Jeśli tylko mądrze wszyst-
ko zaplanujemy, nawet sprzęt rowerowy nie będzie sprawiał nam 
kłopotu w  mieszkaniu. Zacznijmy od nietypowej propozycji. 
Może rower na ścianie? To świetny sposób nie tylko na zaosz-
czędzenie miejsca, ale też na niestandardową dekorację, szcze-
gólnie dla prawdziwego zapaleńca kolarstwa. Jeśli zdecydujemy 
się na takie rozwiązanie, nie możemy zapomnieć, że rower musi 
być czysty – zabłocone opony nie będą już stanowiły dekoracji, 
a brud spadający na podłogę nie zwiększy komfortu mieszkania. 
Wielu projektantom wnętrz zdarzało się także projektować sza-
fy na rowery, np. model o głębokości 60 centymetrów, w którym 
mieściły się nawet dwa pojazdy. W tym przypadku również trze-
ba zadbać o haki lub pasy zabezpieczające. Wielu Polaków trzy-
ma swoje rowery na balkonach. Świetnie, ale pamiętajmy o tym, 
żeby nie tylko w okresie jesienno-zimowym przykrywać je spe-
cjalnymi pokrowcami (chroniącymi przed wilgocią, a  nawet 
mrozem). Nie zaszkodzi też wykorzystać zapięcia zabezpieczają-
ce, szczególnie jeśli mieszkamy na niskim piętrze. Złodzieje do-
staną się nawet tam. 

Z  powodu kradzieży boimy się zostawiać rowery na klat-
kach schodowych lub w  garażach podziemnych. Jeśli mieszka-
my na chronionym osiedlu i mamy pieniądze na ubezpieczenie 

– zdecydujmy się na tę opcję. Wspólnie z sąsiadami możemy za-
kupić stojak na rowery, który znajdzie się w garażu lub na klat-
ce, bądź przed blokiem lub na podwórku. Dzięki temu wszyscy 
mieszkańcy budynku będą zadowoleni. Ratunkiem dla wspo-
mnianych sprzętów okażą się również balkony. Wystarczy umie-
ścić na zewnątrz pod daszkiem drewniane skrzynie, w których 
pomieścimy rzadko stosowane przedmioty, przeszkadzające 
domownikom.

W  sytuacji, gdy rzeczywiście z  jakichś powodów nie może-
my zastosować wyżej wymienionych rozwiązań, trzeba wszyst-
ko zrobić od początku. Spisać potrzeby, liczbę sprzętów i to jakie 
mamy możliwości zabudowy. Może się jednak okazać, że wielki 
przewrót nie będzie konieczny. A może wystarczy tylko wymie-
nić szafę na inną albo zamówić model dedykowany specjalnie 
dla nas? Tutaj pomoże nam fachowiec – lepiej zainwestować 
w jednorazową poradę niż wielkie zmiany, które i tak na niewie-
le się zdadzą.

Jeżeli w danym pomieszczeniu znajduje się wnęka, głęboka na np. 
40 centymetrów – problem z głowy. Należy pamiętać, że oprócz 
drzwiczek potrzebne będą pasy zabezpieczające. Jeśli wnęka 
jest płytsza – umieśćmy tam tylko narty, a  resztę rzeczy w  sza-
fach w przedpokoju. Właśnie to pomieszczenie może okazać się 
dobrym miejscem na tego typu „drobiazgi”, gdyż nie spędzamy 
w nim dużej ilości czasu. Jeśli będzie ciaśniej (np. z powodu głębo-
kich szaf wnękowych), nikomu nic się nie stanie. Dobrym pomy-
słem na zachowanie równowagi i porządku, jest podzielenie takiej 
szafy na strefy: „dla niej”, „dla niego” i  „dla dzieci”. Garderoba 
też może stać się dobrym miejscem do przechowywania sprzętu 
sportowego, np. poprzez podział przestrzeni na dwie części: jedną 
przeznaczoną na ubrania i drugą na narty. Tym bardziej, że tutaj 

 Irena Zajdel
VALENT

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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ARANŻACJE WNĘTRZ

Dywan Agnella Brintons Alabaster VORMA W kakao Dywan Dywilan Altamira kamel

Dywanowe trendy 2016 roku

Przełom listopada i grudnia to dla wielu osób dobry moment 
na planowanie i  podejmowanie decyzji o  zmianach, także 
w mieszkaniu czy domu – zwłaszcza, że nieraz wystarczy je-

den element dekoracyjny, by całkowicie odmienić wnętrze. Wiedzą 
o  tym producenci dywanów, którzy wprowadzając kolejne wzory 
na rynek, kierują się różnorodnością stylów i  najnowszymi tren-
dami w architekturze wnętrz. Dzięki temu można wzbogacić salon 
czy sypialnię dodatkiem, który będzie nie tylko modny, ale również 
dostosowany do wystroju całego mieszkania, a nawet osobowości 
jego mieszkańców. 

Dywany mają swoją długą historię, ubarwioną opowieściami 
Szeherezady w „Baśniach z 1001 nocy” czy niezwykłymi opisa-
mi szejka Muhammada z  irańskiej „Księgi cudów”. Najstarszy 
należał podobno do perskiego księcia Husajna, a król Salomon 
mógł poszczycić się egzemplarzem o długości 60 mil, utkanym 
z  jedwabiu i  obszytym nićmi ze złota. Choć współczesne pro-
jekty charakteryzują się zdecydowanie mniejszym przepychem, 
potrafią zaskoczyć nawet najbardziej wymagających klientów. 
Warto przyjrzeć się trendom, które najlepiej sprawdziły się 
w powoli dobiegającym końca, 2016 r. Co rynek zaoferuje nam 
w przyszłym roku?

Od kilku sezonów bardzo dużym zainteresowaniem klientów cie-
szą się dywany typu Shaggy, czyli puchate włochacze zapewniające 
wysoki komfort użytkowania. Przewidujemy, że również w  przy-
szłym roku ten trend zostanie utrzymany. Odkryciem obecnego 
sezonu są dywany w stylu skandynawskim oraz ze wzorem tzw. ko-
niczyny marokańskiej. Dominuje kolorystyka szarości, kremy i jasne 
beże. Z całą pewnością w przyszłym roku mocnym zainteresowaniem 
będą się też cieszyć dywany wełniane o klasycznym wzornictwie, tym 
bardziej, że Polska jest znaczącym producentem tych ponadczaso-
wych wzorów. W sklepie A.Witek zlokalizowanym w Centrum Wy-
posażenia Wnętrz Witek Home w Modlniczce koło Krakowa znajdą 
Państwo największy wybór dywanów od ręki oraz na zamówienie od 
największych producentów z całego świata – komentuje Małgorzata 
Leśniak z A.Witek.

Zgodnie z  przewidywaniami ekspertów, obecnie dużą popu-
larność zyskują dywany w stylu „eco”, co stanowi odzwierciedlenie 
ogólnych trendów w  aranżacji wnętrz. Polacy coraz częściej chcą 
mieszkać wśród przedmiotów wykonanych z  naturalnych materia-
łów, bezpiecznych dla środowiska. Istotne są także kolory imitujące 
naturę. Nie dziwi zatem fakt, że wśród aktualnych trendów dywa-
nowych ważne miejsce zajmują wzory w  odcieniach brązu, zieleni 
i żółci. Ich wyróżnikiem są przyjazne dla środowiska materiały – naj-
częściej jest to wełna, która dobrze komponuje się z  drewnianymi 
podłogami i  meblami. Z  tego względu, a  także za sprawą solidne-
go wykonania, takie dywany będą eleganckim dodatkiem do salonu, 
szczególnie, jeśli zależy nam na ociepleniu wnętrza.

Vintage – dywany z efektem postarzenia
Od kilku sezonów utrzymuje się także zainteresowanie dywana-
mi w stylu vintage, który z  jednej strony jest wyrazem tęsknoty za 
przeszłością, z drugiej zaś stanowi pole do rozwijania kreatywności 

Warto przyjrzeć się trendom, które cieszą się największą popularnością w 2016 r. 
Co rynek dywanów zaoferuje nam w przyszłym roku?

Agnella Brintons – Eco Star
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Dywan Agnella Brintons Meteo TIVANO kakao

Agnella Brintons Avanti HildaAgnella Brintons Isfahan Altea

projektantów wnętrz. W ślad za modą na przedmioty wykonywane 
techniką decoupage, ozdabianiem sypialni patchworkowymi tka-
ninami czy bardziej zaawansowanymi metodami upcyklingu, od-
nawiania starych mebli lub postarzania nowych, rosła popularność 
dywanów z  tzw. efektem postarzenia. Tego rodzaju dodatek może 
stanowić również odpowiednie uzupełnienie np. rustykalnej jadal-
ni czy innego pomieszczenia stanowiącego przeciwwagę dla równie 
popularnych, chłodnych, nowoczesnych wnętrz. Obok oryginalnie 
ozdobionych (np. techniką decoupage) pudełek, doniczek, wazonów, 
ramek, talerzy czy innych dodatków, postarzany dywan będzie pre-
zentował się najlepiej. Charakterystyczną cechą tkaniny tego typu 
jest nieregularność struktury – w niektórych miejscach runo wyglą-
da na wyblakłe lub wytarte. 

Nude – przede wszystkim naturalność
Kolejnym trendem, pokrewnym wyżej wymienionym, jest „nude”. 
Kojarzony głównie z  naturalnością i  brakiem ozdób, znajduje za-
stosowanie przede wszystkim w  projektach klasycznie eleganckich 
wnętrz lub aranżacjach nawiązujących do włoskich projektów. Tym, 
którzy chcieliby we własnym salonie poczuć się jak w Prowansji, pro-
ducenci dywanów proponują dywany w jasnych kolorach i cielistych 
czy piaskowych tonacjach. Zaletą takiego rozwiązania jest również 
efekt optycznego powiększenia wnętrza. W palecie najbardziej po-
pularnych barw znalazły się ponadto: krem, beż, pudrowy róż, koral 
oraz złamana biel.

Minimalistyczna biel
Biel zapoczątkowała kolejny dywanowy trend, będący elementem 
minimalistycznych tendencji w  projektowaniu wnętrz. Oszczędna 
kolorystyka, ograniczona do co najwyżej trzech barw (czerni, bieli 
i szarości), kontrastuje w tym przypadku z oryginalną, gęstą strukturą 
włosa. Warto podkreślić, że dywany shaggy, zwane także włochacza-
mi lub kudłaczami, są miękkie w dotyku, dlatego dobrze sprawdzą się 
jako dodatek do pokoju, w którym często przebywają i bawią się dzie-
ci. Oprócz komfortu „włochacze” wprowadzają do wnętrz nowocze-
sną elegancję. Monochromatyczna, połyskująca struktura tych tkanin 
czyni je bardzo efektowną ozdobą pomieszczenia, a dzięki stonowa-
nej, neutralnej kolorystyce będą pasować do niemal każdego wnętrza.

Oryginalne wzory
Na koniec warto wspomnieć o  bogactwie wzorów i  inspira-
cji, po które sięgają projektanci dywanów. Niezmiennie królują 

motywy geometryczne i orientalne, jednak w aktualnym sezonie 
zainteresowaniem klientów cieszyły się także odważniejsze pro-
jekty. W odpowiedzi na potrzeby osób, którym zależy na pod-
kreśleniu wyjątkowego charakteru danego miejsca, własnych 
zainteresowań czy po prostu na wywołaniu efektu zaskoczenia 
– na rynku pojawiły się abstrakcyjne wzory, inspirowane po-
pkulturą i malarstwem. Projektantom nieobce były nawiązania 
do impresjonistycznych motywów czy kubistycznych skojarzeń, 
a nawet plakatów filmowych. W odważnych tegorocznych tren-
dach dywanowych nie zabrakło także takich wzorów, jak gro-
chy, pepitka czy kratka.

Karolina Naramek
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Z kraju
Nowe prawa lokatorów     
Ministerstwo Infrastruktury i  Budownictwa zaproponowało nowelizację 
ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, finan-
sowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych i  kwestii ich dziedziczenia. 
W zmianach przewidziano m.in. czasowe zawieranie umowy najmu lokalu 
komunalnego. Jeśli ustawa wejdzie w  życie, najemca zajmie mieszkanie na 
minimum rok i pozostanie w nim przez co najwyżej 5 lat. Możliwość prze-
dłużenia nastąpi tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. 
O  prawie do lokalu socjalnego orzeknie sąd. Aktualnie takie lokum może 
otrzymać określona grupa osób, posiadających orzeczenie o  eksmisji. Po 
zmianie przepisów, faktycznej sytuacji eksmitowanego lokatora przyjrzy 
się sąd i oceni, czy przysługuje mu wsparcie. Ma to stanowić zabezpieczenie 
przed przyznawaniem pomocy osobom zdolnym do samodzielnego zaspoko-
jenia potrzeb mieszkaniowych.
Zmieni się także kwestia dziedziczenia prawa najmu. Po śmierci głównego 
najemcy umowa najmu zostanie wygaszona. Pozostali domownicy, jeżeli nie 
są współnajemcami, będą musieli opuścić lokal w ciągu 6 miesięcy. Zachowają 
prawo najmu, jeśli podpiszą nową umowę, zgodnie z przyjętymi warunkami. 

Potrzebne są nowe rozwiązania w gospodarowaniu 
przestrzenią  
Najwyższa Izba Kontroli wykryła niedociągnięcia w  zakresie polityki 
przestrzennej i  błędne gospodarowanie terenami. Problem jest o  tyle 
istotny, że dotyczy dobra publicznego, a  tym samym wpływa na jakość 
życia mieszkańców. Wciąż napływające do instytucji zgłoszenia świad-
czą o skali strat, spowodowanych nieprzemyślanym zarządzaniem prze-
strzenią. Według ekspertów NIK nieodpowiedzialne gospodarowanie 
terenami nie tylko obniża ich atrakcyjność, ale także wyrządza szkody 
gospodarcze, ponieważ w  ten sposób dany rejon traci swoją szansę na 
rozwój – inwestorzy nie lokalizują tam swoich inwestycji, a tym samym 
wstrzymuje się tworzenie nowych miejsc pracy na tych obszarach.
Przyczynę braku ładu przestrzennego eksperci dostrzegli w prawie, które 
– ich zdaniem – w wielu przypadkach jest niespójne i przewiduje zbyt 
wiele wyjątków, a i tak zachwiany porządek naruszają ciągłe nowelizacje 
oraz specustawy. Brak troski o dobro wspólne, jakim jest przestrzeń, wy-
nika również z faktu, że problem rozpoczyna się już na etapie koordyna-
cji działań prowadzonych przez poszczególne organy, które wprowadzają 
własne ustalenia, niezależnie od rządowych postanowień.

Parlament Europejski przyjął raport o budowie Via 
Carpatia
Parlament Europejski przyjął raport przewidujący wsparcie dla rozwoju in-
frastruktury transportowej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. 
W projekcie znalazł się także plan budowy trasy Via Carpatia.  Przyjęcie pro-
jektu oznacza możliwość pozyskiwania unijnych środków na rozbudowę tych 
polskich dróg, które są związane z międzynarodową trasą, w tym brakujących 
odcinków autostrady A1 i Via Baltica. Minister infrastruktury i budownictwa 
Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na fakt, iż realizacja projektów infrastruk-
turalnych przyczyni się do ożywienia gospodarki wschodnich rejonów Polski 
oraz państw partnerskich. Ponadto przedsięwzięcie, będące kluczowym trans-
europejskim korytarzem transportowym, umożliwi integrację systemu trans-
portowego pomiędzy Litwą, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią 
i Grecją, a nawet Turcją czy Ukrainą.
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Z Krakowa
Ogłoszono budżet miasta na 2017 rok  
Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił główne założenia budżetowe 
Krakowa na przyszły rok. W stosunku do budżetu na 2016 r., w projekcie 
wzrastają zarówno dochody, jak i wydatki. Przewidywane wydatki mia-
sta sięgną rekordowej kwoty 4 mld 805,5 mln zł, co stanowi 6-procentowy 
wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, a dochody wyniosą 4 mld 696 
mln zł (wzrost o 8 proc.). Prezydent zapowiada, że w 2017 r. główny nacisk 
zostanie położony na inwestycje dla lokalnych społeczności, takie jak m.in. 
remonty ulic, budowa nowych połączeń drogowych, ścieżek rowerowych 
oraz osiedlowych i przyszkolnych obiektów sportowych. Jednym z głów-
nych priorytetów władz miasta będzie zieleń i parki. W sumie na tego typu 
przedsięwzięcia Kraków ma zarezerwować ok. 100 mln zł, podobna kwota 
zostanie przeznaczona na walkę ze smogiem.

Przebudowa ulicy Krakowskiej   
Przedstawiono koncepcję całkowitej przebudowy ul. Krakowskiej.
Prace zaplanowano na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla. Przebu-
dowany zostanie układ drogowy i  chodniki. Plan inwestycji zakłada 
także wymianę torowiska. W ramach inwestycji wyremontowana zo-
stanie również ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Au-
gustiańskiej. Koncepcja przewiduje, że tylko na części ul. Krakowskiej 
pozostanie wspólny przejazd po torach dla tramwajów i samochodów. 
Pasy dla aut mają być wydzielone przed mostem Piłsudskiego (od ul. 
Węgłowej do ul. Rybaki) i przed skrzyżowaniem z ul. Dietla (od ul. Jó-
zefa do ul. Dietla). Dzięki temu przed skrzyżowaniami tramwaje będą 
jeździć po wydzielonych torowiskach. Przeprowadzony zostanie także 
generalny remont mostu Piłsudskiego. Od 21 do 25 listopada potrwają 
konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Krakow-
skiej. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w siedzibie Rady Dzielni-
cy I (ul. Rynek Kleparski 4).

Kraków wśród najciekawszych miast świata   
W  rankingu najciekawszych miast świata, przygotowanym 
przez portal howitravel.co, na 9. pozycji uplasował się Kra-
ków. Wśród wytypowanych do klasyfikacji miejsc znalazły 
się te, które nie należą do typowych szlaków turystycznych. 
Polskie miasto doceniono za bogactwo zabytków. Wśród 
obiektów godnych uwagi głosujący wymienili m.in. zamek 
i  katedrę na Wawelu czy żydowską dzielnicę i  jej synagogi. 
Kraków doceniono również za niepowtarzalny klimat panu-
jący na największym placu Europy, czyli Rynku Głównym.
Jak wskazali autorzy rankingu, zabytkowe polskie miasto 
może pochwalić się również klimatycznymi kafejkami, skle-
pikami i  architektonicznymi perłami, kryjącymi mnóstwo 
legend i niesamowitych historii. Wśród miejsc wartych od-
wiedzenia wymieniono restauracje i kawiarnie znajdujące się 
m.in. na Placu Szczepańskim, ulicach wychodzących z Rynku 
oraz w dawnej dzielnicy Kazimierz.
Kraków wyprzedził w  rankingu takie miejsca, jak St Johns 
w  Kanadzie, portugalskie Porto, Chiang Mai w  Tajlandii 
oraz stolicę Irlandii. W czołówce zestawienia znalazły się: na 
pierwszym miejscu Havelock w Nowej Zelandii, a na kolej-
nych Isle of Sky w Szkocji oraz Guilin w Chinach.
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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 W POLSCE

    ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
    KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

    WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
    DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
    GOSPODARCZĄ    CENA ZŁOTA

    ODSETKI (W SKALI ROKU)

    INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,4390

CHF 4,1345

PLN 4,70%

III kw. 2016 6560 zł

III kw. 2016 12 195

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN –0,20% (październik 2016)

EUR –0,40% (wrzesień 2016)

WIBOR * 1,7300

EURIBOR ** –0,3120

LIBOR CHF –0,7312

LIBOR EUR *** –0,3307

Preferencyjny ZUS Standardowy ZUS

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 555,00 zł 
(30% minimalnego  
wynagrodzenia – 
w roku 2016 – 1850 zł)

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2433 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2016 – 4055 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 176,33 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 288,95 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 772,96 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 288,95 zł

•  Fundusz Pracy 59,61 zł

Suma:  465,28 zł Suma: 1121,52 zł

Wyliczona w NBP cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                                          163,42

tabela nr 224/A/NBP/2016 z dnia 21.11.2016

obowiązujące w Krakowie w roku 2016 
(źrodło: Urząd Miasta Krakowa)

(dane na dzień 18.11.2016 [Euribor], 
11.11.2016 [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 26.10.2016)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)
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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

Wypis aktu notarialnego – 6 zł +VAT za jedną stronę
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) 965,55 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą 246,00 zł
Założenie księgi wieczystej 60,00 zł
Opłaty kredytowe:
– wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
– prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł
– ubezpieczenie 250,00 zł
Łącznie 5740,55 zł



RYNEK PIERWOTNY

32 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2016



RYNEK PIERWOTNY

33Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2016



RYNEK PIERWOTNY

34 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2016



RYNEK PIERWOTNY

35Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2016



RYNEK PIERWOTNY

36 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2016

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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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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ekopark.pl
EKO-PARK S.A.

ul. Armii Krajowej19, 30-150 Kraków

+48 12 639 5700, sprzedaz@ekopark.pl

pięknie mieszkać…
osiedle7zyczen.pl

Osiedle 7 Życzeń - mieszkania w kameralnym, ogrodzonym 
kompleksie willi miejskich ze starannie zaprojektowaną zielenią. 
W każdym z budynków wyposażonych w windy i garaże pod-
ziemne zaplanowano tylko kilkanaście mieszkań o powierzchni  
od 34-80 m² z dużymi balkonami lub ogródkami. W aktualnej ofercie 
mieszkania z terminem realizacji na 2016 i 2017.

Promocyjne ceny już od 6 100 PLN/m².

Harmonica House - projekt będący harmonijnym splotem  
unikalnej, historycznej lokalizacji oraz nowoczesnej przestrzeni 
mieszkalnej. Oryginalny w swojej koncepcji i wykonaniu kame-
ralny budynek apartamentowy, położony jest w zabytkowej czę-
ści krakowskiego Kazimierza i wyposażony będzie w starannie 
zaaranżowany hall z całodobową recepcją, wewnętrzny dzie-
dziniec z ogrodem i podziemny parking. Zakończenie inwestycji 
– grudzień 2016. 

Gotowe apartamenty 60-230m².

nowe apartamenty  
w starym mieście…

harmonicahouse.pl

Art City - wyjątkowe osiedle, które połączy czystą formę nowo-
czesnej architektury ze współczesną sztuką, która znajdzie ciekawe 
i oryginalne zastosowania m.in. na starannie zagospodarowanym  
i bezpiecznym wewnętrznym patio ze strefami relaksu wśród  
zieleni i strefami dla dzieci. W obiekcie przewidziano również lokale  
usługowe i 2 kondygnacje z miejscami postojowymi oraz parking dla 
gości. Zakończenie 1 etapu - III kwartał 2017.

Kupujesz teraz - placisz za rok.

mieszkaj z kulturą…
art-city.pl

Kraków   – Bronowice, ul. Stawowa     – ul. Sosnowiecka

Kraków   – Kazimierz, ul. Trynitarska

Kraków     – Grzegórzki, al. Pokoju     – ul. Fabryczna
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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. Trybuny Ludów 31
30-660 Kraków

tel. 795-785-000
tel. 791-426-000
e-mail: biuro@hsd-arrow.pl

wwwww.hsd-inwestycje.pl
www.hsd-arrow.plul. Kącik ul. Wielicka - Rydygiera

ul. Dominikanów
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C200 Office, Gdańsk

Alchemia, Gdańsk

BIUROWCE

(Nie)zwykłe biurowce
Jakie są sposoby na wyróżnienie biurowca wśród innych obiektów?  
Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów stosowanych przed deweloperów.

W Polsce wciąż budowane są kolejne biurowce. Rodzi się za-
tem pytanie, jak nowe inwestycje mogą odróżniać się od 
innych budynków, które przecież spełniają te same funk-

cje. Okazuje się, że deweloperzy lub inwestorzy znają wiele metod na 
wyróżnienie obiektu biurowego. Niebanalna architektura, ciekawe 
wnętrze, historia miejsca czy niezwykła lokalizacja to sposoby, które 
postanowiliśmy szerzej omówić. 

Po pierwsze architektura
Biurowiec wyróżniający się niebanalną architekturą – można wskazać 
wiele przykładów takich budynków, nie tylko w polskich lub zagra-
nicznych metropoliach. Coraz częściej biurowe perełki architektonicz-
ne pojawiają się również w mniejszych ośrodkach. Za przykład mogą 
posłużyć rodzime miasta regionalne, tj. Katowice (np. projekt KTW) 
lub Poznań (np. biurowiec Pixel), w których deweloperzy zrealizowali, 
budują lub dopiero wybudują ciekawe inwestycje. 

Nie ma uniwersalnego przepisu na projekt biurowy, który za-
chwyci swoją architekturą. Jednym z niezbędnych składników suk-
cesu architektonicznego danego obiektu jest spójna i  innowacyjna 
koncepcja całej inwestycji. Jednak jest ona w  dużej mierze uzależ-
niona od m.in. polityki przestrzennej miasta, sąsiadującej zabudowy 
lub terenu, na którym powstaje biurowiec. Elementy te w  niektó-
rych przypadkach mogą narzucać na projekt znaczne ograniczenia 
w zakresie np. kształtu budynku, dozwolonej wysokości lub nawet 
używanych materiałów. Pomimo tych utrudnień, przy pomocy do-
świadczonych architektów, realizowanych jest coraz więcej nietuzin-
kowych, pod względem architektonicznym, biurowców. 

Polska branża biurowa może pochwalić się wieloma takimi inwe-
stycjami – zarówno tymi budowanymi od przysłowiowego zera, jak 
i  powstającymi w  murach starych obiektów np. poprzemysłowych. 
W grupie tych pierwszych warto wspomnieć o warszawskim projek-
cie firmy Ghelamco – kompleksie Warsaw Spire, gdańskiej Alchemii 
realizowanej w etapach przez spółkę Torus oraz powstającym w stolicy 
wieżowcu Grupy Karimpol – biurowcu Skyliner. Z kolei w tej drugiej 
grupie znajduje się m.in. Wrocławski Park Biznesu 3 lub I etap inwe-
stycji Pomerania Office Park – budynek biurowy Zefir. 

Po drugie ciekawe wnętrze
Sposobem na wyróżnienie biurowca wśród innych inwestycji może być 
także ukrycie w jego wnętrzu nietypowych rozwiązań lub elementów. 
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Kalwaryjska 33, Kraków

REKLAMA

Wrocławski Park Biznesu 3 

W tym przypadku pole do popisu jest nieograniczone – istnieje bo-
wiem wiele pomysłów, które można z  powodzeniem wykorzystać, 
m.in. innowacyjne technologie, niebanalny wystrój lub zielone enkla-
wy. Przykładowo w krakowskim projekcie Kalwaryjska 33 znajdzie się 
rozpościerające się przez wszystkie kondygnacje drzewo, stanowiące 
centralny punkt biurowca. 

Czasami jednak nietypowe rozwiązanie lub nawet pomieszczenie 
jest już ukryte w budynku. Dotyczy to biurowców powstających w wy-
niku rewitalizacji starych obiektów. Nieraz w trakcie prac rozbiórko-
wych lub modernizacyjnych można natrafić na prawdziwe perełki. Tak 
było w przypadku gdańskiej inwestycji C200 Office, gdzie odkryto dwa 
schrony przeciwatomowe z 1984 r.

Po trzecie zielone otoczenie 
Niekiedy atutem danej inwestycji jest atrakcyjne miejsce, w  którym 
powstaje lub znajduje się obiekt. Za taki teren uważa się m.in. dział-
ki zlokalizowane w otoczeniu obszarów zielonych – parków, rzadziej 
ogrodów. To właśnie dostęp do natury ma zbawienny wpływ na samo-
poczucie i produktywność osób pracujących w biurach. W rezultacie 
zielone otoczenie biurowca jest szczególnie doceniane przez najemców 
budynków biurowych. 

Deweloperzy coraz częściej również sami decydują się na stwo-
rzenie terenów zielonych wokół inwestycji. Jednak ze względu na 

wymiary działki pod projekt, nie zawsze istnieje możliwość wykre-
owania tego typu przestrzeni. W tym wypadku warto rozważyć m.in. 
utworzenie ogrodu na dachu biurowca. 

Po czwarte historia
Inny sposób na wyróżnienie inwestycji biurowej stanowi wyekspo-
nowanie ciekawej historii związanej z  miejscem, w  którym reali-
zowany jest budynek. Historie te mogą dotyczyć m.in. wydarzeń 
historycznych o  dużym znaczeniu lub być związane z  profilem 
działalności obiektów znajdujących się na tym terenie. Szczególną 
moc mają fakty z przeszłości znane przez wszystkich. Sztandaro-
wym przykładem jest historia krakowskiego „Szkieletora”, którego 
przebudowa już się rozpoczęła. Rezultatem prowadzonych prac bę-
dzie wielofunkcyjny kompleks Unity Centre, składający się docelo-
wo z 5 budynków. 

Przedstawione metody na wyróżnienie obiektu biurowego to 
tylko jedne z wielu dostępnych rozwiązań lub wariantów. Niektóre 
z nich, tak jak niezwykła lokalizacja lub otoczenie, wynikają z cha-
rakterystyki działki. O  inne trzeba zadbać samemu – np. chcąc 
stworzyć ekologiczny biurowiec. Który ze sposobów wybrać? To już 
zależy od samego dewelopera lub inwestora, a także całej koncep-
cji inwestycji.     

Aleksandra Kołtonik
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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.

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.
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SPRZEDAŻ/WYNAJEM
INTER-BUD

30-392 Kraków
ul. Czerwone Maki 65

www.mieszkania.inter-bud.pl

WILLA WEGO 
Kraków, ul. Radzikowskiego 59

Lokale usługowe na sprzedaż lub wynajem! 

W ofercie 3 lokale o powierzchni 120 m2 – 170 m2, 
standard deweloperski.

Inwestycja w trakcie realizacji – termin realizacji  
I kw. 2016 r.

Istnieje możliwość dowolnej aranżacji  
powierzchni usługowej.

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

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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Czyżyny, 
ul. SołtySowSka
3-pok, FAJNY DOM, 75 m2
Cena: 430.000 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

RuCzaJ, 
ul. BoBRzyńSkIEGo
4-pok, 90 m2, komfortowe, 2013r.
Cena: 620.000 zł

KONTAKT:  olgierd Jacher  
 512-536-778 

PłaSzów, 
ul. PłaSzowSka
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
urządzone, balkon 2010 r.
Cena: 334.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran      
  503-780-786

RuCzaJ, 
ul. CzERwonE MakI
Mieszkanie 3-pokojowe, 64,5 m2, 
wysoki standard, 2009 r.
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Julia tarkowska  
 505-083-150

PyCHowICE, ul. SoDowa
3-pok, 60 m2, dwupoziomowe, 
wysoki standard
Cena: 498.000 zł

KONTAKT:  aleksandra Pudełko       
 518-706-583 

PoDGóRzE DuCHaCkIE, 
ul. PoDEDwoRzE 
Mieszkania 2, 3-pokojowe, 
Ceny: od 4900 zł/m2 

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek   
 518-685-588  

BRaCIa-SaDuRSCy.Pl

kRowoDRza, 
BRonowICE
Mieszkania 1, 2, 3-pokojowe, 
pow. 31 – 57 m2 
Cena: od 182.000 zł

KONTAKT:  Marek wawrzynkiewicz 
 503-588-845

 
 

StaRE PoDGóRzE, 
ul. JózEfIńSka
2-pok, 54 m2, nowoczesne 
z dużym tarasem
Cena: 485.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga   
 518-706-538 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

BRonowICE,  
ul. CHEłMońSkIEGo
4-pok, 79 m2, 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. Kluczborska

Cena: 460 000

Metraż: 65 m2

3 pokoje

     606-719-557

al. Mickiewicza

ul. Łepkowskiego Giebułtów

ul. Stojałowskiego ul. Bociana

ul. Sołtysowska ul. Aleksandry

ul. Radziwiłłowska Giebułtów

Cena: 298 000

Metraż: 42 m2

2 pokoje

     606-716-557

Cena: 406 000

Metraż: 59 m2

3 pokoje

     606-719-557

Cena: 900 000

Metraż: 342 m2

5 pokoi

     606-719-557

Cena: 520 000

Metraż: 58 m2

3 pokoje

     514-426-596

Cena: 590 000

Metraż: 120 m2

4 pokoje

     606-719-557

Cena: 329 000

Metraż: 48 m2

2 pokoje

     514-426-596

Cena: 390 000

Metraż: 85 m2

4 pokoje 

     606-716-557

Cena: 349 000

Metraż: 52 m2

2 pokoje

     606-716-557

Cena: 899 000

Metraż: 105 m2

4 pokoje

     606-716-557
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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

Dom 633 m2, urządzony, 
z 4 odrębnymi apartamentami, 
garaż na 5 samochodów, 
urokliwa działka 26.8 a

Działka 9.5 a, budowlana, media
spokojne miejsce blisko lasu

Działka 30 a.

400 m2, 1 lub 2 rodzinny, 
komfortowy, energooszczędny,
działka 21 a

2 pokojowy apartament 58 m2, 
wysoki standard, urządzony, 
do wejścia

3 pokojowe, 48 m2,
zadbane, osobne pokoje,
jasna kuchnia, loggia

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

3 pokoje, 71 m2,
ii poziomowe, balkon
piękna kamienica 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: 990.000 złCena: 490.000 zł

Cena: 320.000 zł

Cena: 305.000 zł Cena: 444.000 zł

brONOWICE,

KrOWODrZA, DębNIKI

WOlA JUSTOWSKA

- JUNACKA

rZąSKA

- SArNI STOK

TYNIEC

- WAlgIErZA WDAŁEgO

KOSTrZE
- DąbrOWA

brONOWICE 
- g. ZAPOlSKIEJ

DębNIKI OS.PODWAWElSKIE
- KOMANDOSÓW

PrąDNIK CZErWONY
-KWArTOWA

STArE PODgÓrZE
-rEJ. JÓZEFIńSKA

OKAZJA

OKAZJA

0% prowiz j i

0% prowiz j i
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www.tecnocasa.pl

3 piętro. Przedpokój, 3 pokoje, 
łazienka, toaleta, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie do wejścia, w 
pełni wyposażone. W pobliżu bogato 
rozwinięta infrastruktura.

Dom po generalnym remoncie 
150 m2, 3 sypialnie, salon, gabinet, 
otwarta kuchnia, garaż. Działka 
7,5 ara.

2 niezależne pokoje z osobną 
jasną kuchnią oraz łazienką z wc. 
Mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie technicznym, do lekkiego 
odświeżenia. Okolica cicha i 
spokojna, doskonała infrastruktura 
osiedla.

Wiatrołap, hall, duża kuchnia, 
4 przestronne pokoje, dwie łazienki 
z WC, dwa balkony. Mieszkanie 
w stanie bardzo dobrym. 
Pierwsze piętro.

2 niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc. Doskonała 
infrastruktura. Wokół mnóstwo 
zieleni.

Przedpokój, oddzielna kuchnia, 
3 niezależne pokoje, łazienka, WC, 
2 loggie, przynależna piwnica. 
Mieszkanie widokowe. Doskonale 
rozwinięta infrastruktura.

Przedpokój, 2 niezależne pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, balkon.
Mieszkanie widokowe z dwustronną 
ekspozycją. Bloku z 2010 roku. 
Możliwość dokupienia garażu 
w budynku.

Duży pokój z balkonem, jasna 
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój. Mieszkanie na 
czwartym piętrze. Cicha okolica.

Dwupoziomowe mieszkanie – 
przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, 3 pokoje, 2 łazienki, 
3 balkony, piwnica. Stan bardzo 
dobry. Budynek ogrodzony. 
Opcjonalnie garaż. 

2 pokoje, duża jasna kuchnia, łazienka 
przedpokój, piwnica. Nieruchomość 
usytuowana jest w kameralnym 1 
piętrowym bloku w środku osiedla. Bardzo 
dobra komunikacja, ok 200 m do ul. 
Kocmyrzowskiej. Cena do negocjacji!

Cena 335.000 zł
tel. 535 221 232

Cena 699.000 zł
tel. 608 440 793

Cena 225.000 zł
tel. 504 143 011

Cena 395.000 zł
tel. 570 578 980

Cena 180.000 zł
tel. 794 787 777

Cena 249.000 zł
tel. 537 680 002

Cena 315.000 zł
tel. 786 266 502

Cena 199.000 zł
tel. 693 569 250

Cena 495.000 zł
tel. 536 960 030

Cena 225.000 zł  
tel. 731 090 606

3-pokojowe – 63 m2,
Czyżyny, ul. Wężyka

5-pokojowe – 150 m2 
Dębniki, ul. Kobierzyńska 

2-pokojowe – 38 m2 
Mistrzejowice, 
os. Piastów 

4-pokojowe – 87,60 m2 
Płaszów, ul. Lasówka

2-pokojowe – 37 m2

Bieńczyce, 
os. Kazimierzowskie

3-pokojowe – 59,40 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry

2-pokojowe – 49 m2 
Mistrzejowice, 
os. Oświecenia    

1-pokojowe – 37,50 m2 
Nowa Huta, os. Szkolne 

4-pokojowe – 96 m2 
Piaski, ul. Kordiana 

2-pokojowe – 51 m² 
Nowa Huta, 
os. Krakowiaków
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Kraków, ul. Lindego 1
tel. 503 005 679

krakow@plan-a.net.plZ nami osiągniesz więcej!
www.plan-a.net.pl

Kraków, ul. Sąsiedzka 
Mieszkanie na sprzedaż 
75 m2 pow. całkowita, 62,3 m2 użyt-
kowa, 3 pokoje z oddzielną kuchnią 
(możliwe 4 pokoje), dwie łazienki, 
opcjonalnie garaż za 35 000 zł

Cena: 399 000 zł

Golkowice  
Dom na sprzedaż
170 m2, 5 pokoi, działka 10 a

Cena: 745 000 zł

Tomaszowice
Działka na sprzedaż
39 a (30x130), MPZP, wszyst-
kie media, piękna okolica, 
malownicze widoki 

Cena: 1 130 000 zł

Mogilany
Dom na sprzedaż
190 m2, 5 pokoi,
działka 8 a

Cena: 769 000 zł

Wrząsowice
Działka na sprzedaż
powierzchnia 12 a, 
piękny widok, MPZP

Cena: 202 800 zł

503-005-679

507-149-904

531-255-155

507-149-904

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

Kraków, ul. Friedleina 
Apartament na sprzedaż
58 m2, 2 pokoje, umeblowa-
ne, taras 11 m2

Cena: 595 000 zł

Zabierzów
Dom na sprzedaż
338 m2, 7 pokoi, działka 17 a (możliwość 
zakupu w opcji 34 a), idealny dla dwóch 
rodzin lub pod działalność usługową 

Cena: 1 170 000 zł

Pychowice
Działka na sprzedaż
28,5 a, MPZP, budownictwo 
wielorodzinne, wszystkie 
media, ok. 2850 PUM

Cena: 2 500 000 zł

Głogoczów
Dom na sprzedaż
139 m2, 5 pokoi, działka 7a

Cena: 360 000 zł

Wieliczka
Działka na sprzedaż
powierzchnia 7 a (w ofercie 
kilka działek sąsiadujących)

Cena: 115 000 zł

531-255-155

503-005-679

531-255-155

507-149-904

531-255-155

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I
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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: 503 759 220

APARTAMENT – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 103 m2
CENA: 659 000 zł

KONTAKT: 503 759 220

DOM - SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 165 m2
CENA: 450 000 zł

KONTAKT: 503 759 220

APARTAMENT- SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 114 m2
CENA: 799 000 zł

KONTAKT: 503 759 220

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 44 m2
CENA: 288 000 zł

KONTAKT: 503 759 220

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 76 m2
CENA: 725 000 zł

UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ
 

KONTAKT: 503 759 220

APARTAMENT – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 55 m2
CENA: 1 100 000 zł

KONTAKT: 503 759 220

APARTAMENT- SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 38 m2
CENA: 550 000 zł

KONTAKT: 503 759 220

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 50 m2
CENA: 360 000 zł

KONTAKT: 503 759 220

APARTAMENT- SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 114 m2
CENA: 820 000 zł

KONTAKT: 503 759 220
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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 do negocjacji

  
  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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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

2 292 500 ul. Augustiańska 32,5 0/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 350 000 ul. Starowiślna 53,0 2/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 419 000 al. Słowackiego 63,0 5/5 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 454 000 ul. św. Teresy 54,7 1/2 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 498 000 ul. Bosacka 63,5 2/3 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 895 000 al. Mickiewicza 105,0 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

GRZEGÓRZKI

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

1 270 000 ul. Chodkiewicza 40,0 3/3 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 248 000 ul. Narzymskiego 44,0 4/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 278 000 ul. Bobrowskiego 43,8 0/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 305 000
al. Beliny- 
-Prażmowskiego

50,0 3/3 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 336 000 al. Pokoju 49,0 5/11 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 349 000 ul. Grzegórzecka 49,0 4/4 507 668 087 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 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 326 000 ul. Na Szaniec 53,3 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 349 000 ul. Kryniczna 51,4 4/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 460 000 al. Daszyńskiego 63,8 3/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

3 599 000 ul. Cystersów 74,5 2/7 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 599 000 ul. Bajeczna 73,0 1/5 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

4 640 000 ul. Grzegórzecka 113,6 1/2 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK CZERWONY

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

2 258 000 ul. Dobrego Pasterza 38,4 3/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 263 000 al. 29 Listopada 38,0 2/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 295 000 ul. Ogrodnicza 47,5 0/2 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 ul. Bosaków 40,3 3/5 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 424 000 ul. Nuszkiewicza 49,5 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 430 000 ul. Kaczary 56,5 2/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

3 260 000 ul. Kwartowa 45,0 6/13 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 299 000 ul. Powstańców 52,5 1/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 305 000 ul. Kwartowa 52,0 0/13 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 310 000 ul. Dobrego Pasterza 54,5 3/3 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 485 000 ul. Majora 73,7 2/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

4 360 000 ul. Promienistych 64,0 7/11 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

4 365 000 ul. Łepkowskiego 66,5 9/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

5 509 000 ul. Woronicza 91,0 3/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK BIAŁY

1 172 363
al. 29 Listopada – 
okolice

32,0 3/10 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

1 235 000 ul. Słomczyńskiego 37,0 1/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 240 000 ul. Jaremy 34,5 7/10 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 250 000 ul. Gnieźnieńska 36,7 10/10 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 278 000 ul. Słomczyńskiego 45,0 0/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 289 000 ul. Felińskiego 47,2 2/5 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000
ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

45,6 0/2 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 304 000 ul. Nad Sudołem 38,0 0/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 309 000 ul. Żabiniec 46,0 0/2 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 315 000 ul. Siewna 55,3 0/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 340 000 ul. Meiera 50,0 6/8 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 345 000 ul. Podkowińskiego 49,6 3/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 355 000 ul. Konecznego 63,4 4/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Bobrzeckiej 48,0 1/10 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Górka Narodowa 57,0 2/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 300 000 ul. Pachońskiego 57,0 5/10 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 329 000 ul. Pachońskiego 52,2 3/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

3 355 000 ul. Białoprądnicka 65,0 3/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 440 000 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

3 525 000 ul. Radzikowskiego 75,0 4/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy
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3 561 000 ul. Radzikowskiego 87,0 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

4 410 000 ul. Konecznego 76,0 3/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

4 435 000 ul. Chełmońskiego 64,0 0/2 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 490 000 ul. Konecznego 76,5 4/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

5 509 000 ul. Radzikowskiego 104,0 3/3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

KROWODRZA

1 270 000 ul. Litewska 36,0 0/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

1 299 900 ul. Lubelska 33,0 0/7 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

1 320 000 ul. Armii Krajowej 38,0 1/2 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

1 324 900 ul. Cieszyńska 29,2 0/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 278 000 ul. Wrocławska 39,0 0/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 320 000 ul. Siemaszki 53,0 0/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 360 000 ul. Chocimska 38,6 3/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 365 000 ul.  Meiera 60,0 7/9 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 380 000 ul. Wrocławska 50,0 4/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 395 000 al. Kijowska 54,5 3/10 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 420 000 ul. Kronikarza Galla 50,2 0/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 549 000 ul. Armii Krajowej 50,2 11/11 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 549 000 ul. Władysława Łokietka 55,0 2/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 369 000 ul. Wrocławska 54,3 2/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 395 000 ul. Armii Krajowej 60,1 2/15 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 460 000 ul. Czarnowiejska 66,5 3/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

3 590 000 ul. Królewska 83,0 2/3 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

BRONOWICE

1 235 000 ul. Złoty Róg 31,0 0/3 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

1 314 000 ul. Zaczarowane Koło 37,0 3/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 270 000
ul.  Weryhy- 
-Darowskiego

43,0 3/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 330 000 ul. Szlachtowskiego 44,0 2/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 379 000 ul. Dytmara 50,0 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 450 000 ul. Stańczyka 51,8 1/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 490 000 ul. Zapolskiej 58,4 6/10 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3 427 000 ul. Chełmońskiego 48,9 2/2 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

3 449 000 os. Złota Podkowa 59,5 1/2 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

4 645 000 ul. Balicka 81,0 3/9 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

ZWIERZYNIEC

2 310 000 al. Kasztanowa 39,3 0/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 430 000 ul. Prusa 54,6 0/3 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 465 000 ul. Ujejskiego 53,0 1/3 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 495 000 ul. Królowej Jadwigi 58,1 1/3 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 559 000 ul. Za Skłonem 70,0 0/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

DĘBNIKI

1 210 000 ul. Zagrody 25,4 0/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

1 215 000 ul. Obozowa 34,6 2/3 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

1 218 990 ul. Przemiarki – okolice 35,9 0/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

1 279 000 ul. Obozowa 42,0 2/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

1 300 000 ul. Dworska 35,0 4/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 245 000 ul. Lubostroń 36,0 2/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 279 214 ul. Kapelanka 38,2 3/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 291 720
ul. Kobierzyńska – 
okolice

42,9 2/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 ul. Obozowa 48,3 1/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 350 000 ul. Zachodnia 50,0 0/6 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 440 000 ul. Bobrzyńskiego 55,0 4/5 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 449 000 ul. Kobierzyńska 56,3 0/3 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 309 000 ul. Komandosów 48,0 4/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 337 000 Dębniki 63,0 1/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 369 000 ul. Lubostroń 52,0 1/3 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

3 419 000 ul. Raciborska 66,7 1/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 420 000 ul. Zaporoska 65,0 2/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 454 000 ul. Lipińskiego 64,8 2/11 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy
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3 460 000 ul. Obozowa 60,0 2/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 460 000 ul. Czerwone Maki 64,5 1/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 475 000 ul. Chmieleniec 73,0 1/3 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 489 000 ul. Twardowskiego 70,0 3/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

4 440 000 ul. Zachodnia 71,9 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 680 000 ul. Rozdroże 99,0 3/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

5 499 000 ul. Pszczelna 83,0 3/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

2 370 000 ul. gen. L. Okulickiego 51,0 4/7 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 285 000 os. Wysokie 55,6 4/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

3 299 000 ul. Cienista 61,0 4/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

SWOSZOWICE

2 187 020 Swoszowice 41,6 0/3 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 227 470 Swoszowice 49,5 2/3 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 345 000 ul. Borkowska 51,1 1/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

4 605 502 ul. Jugowicka - okolice 95,1 1/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANÓW–PROKOCIM

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. Jerzmanowskiego 39,9 0/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 215 000 ul. Jerzmanowskiego 39,0 4/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 235 000 ul. Jasińskiego 38,8 7/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 240 000 ul. Jasińskiego 38,0 5/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 251 856 Bieżanów 47,5 1/4 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 269 000 ul. Heleny 52,0 4/10 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 000 ul. Duża Góra 51,1 5/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 295 000 ul. Czeczów 52,0 0/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Rydygiera 52,0 2/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy 

2 310 000 ul. Mała Góra 54,0 1/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 ul. Na Kozłówce 49,0 4/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 312 000 ul. Mała Góra 51,8 0/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 290 000 ul. Barbary 63,7 2/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

4 405 000 ul. Telimeny 72,0 0/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

4 499 000 ul. Podłęska 80,5 0/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

1 221 000 ul. Lipska 36,7 1/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

1 261 364
ul. Limanowskiego – 
okolice

34,4 1/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 200 000 ul. Zakopiańska 47,0 2/3 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 215 000 ul. Gołaśka 32,0 3/3 518 810 080 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 3/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 270 000 ul. Bojki 42,3 3/7 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000 ul. Witosa 53,2 3/4 505 083 150 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

2 321 667 ul. Wadowicka – okolice 49,8 0/6 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 330 000 ul. Przewóz 47,8 0/5 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 370 000 ul. Przemysłowa 41,0 6/7 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 415 000 ul. Przemysłowa 42,2 2/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 435 000 ul. Romanowicza 40,4 2/8 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 275 000 ul. Włoska 56,0 2/10 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Stojałowskiego 62,5 0/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Wysłouchów 62,0 0/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 300 000 ul. Wysłouchów 62,5 3/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3 305 000 ul. Bojki 62,0 3/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 329 000 ul. Filipowicza 52,6 3/3 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 349 000 ul. Gołaśka 61,0 1/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 395 000 ul. Dobczycka 58,0 0/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 439 000 ul. Krzywda 65,0 3/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 499 000 ul. Rydlówka 66,0 1/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 520 000 ul. Lipska 97,0 3/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

5 450 000 ul. Sucha 109,0 1/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

CZYŻYNY

1 242 000 ul. Sołtysowska 35,0 2/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 223 405
ul. Medweckiego – 
okolice

34,4 1/6 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy
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2 280 000 ul. Sołtysowska 47,0 4/5 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 319 000 os. Dywizjonu 303 52,0 3/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 319 590
al. Jana Pawła II – 
okolice

47,7 1/3 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

3 529 000 Czyżyny 68,0 4/10 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

3 375 000 os. 2 Pułku Lotniczego 64,0 2/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

MISTRZEJOWICE

2 294 000 ul. Okulickiego 48,3 3/7 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 335 000 os. Oświecenia 56,0 4/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 224 190 os. Piastów 47,7 0/9 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

3 269 000 os. Złotego Wieku 48,0 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 os. Bohaterów Września 55,0 1/4 503 031 022 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. Piastów 65,5 2/8 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 399 000 os. Oświecenia 55,7 4/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

4 340 000 Mistrzejowice 75,0 5/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŃCZYCE

1 144 000 os. Jagiellońskie 25,0 3/10 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

1 199 000 ul. Okulickiego 34,4 5/7 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000 ul. Okulickiego 48,0 2/7 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

3 249 000 os. Przy Arce 45,8 10/10 508 155 779 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

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

2 225 171 os. Na Stoku – okolice 44,4 0/2 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

NOWA HUTA

1 183 000 os. Szkolne 30,0 0/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 285 000 os. Kolorowe 55,1 0/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 327 000 os. Willowe 63,3 1/2 502 104 545 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 

339 000 Niepołomice 87,1 do wykończ. 4,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

339 000 Wieliczka 86,0 do wykończ. 4,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

365 000
Wieliczka,  
ul. Piłsudskiego – 
okolice

107,0 do wykończ. 1,7 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

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

409 000 Wieliczka 142,0 do wykończ. 5,7 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

425 000 Wielka Wieś 103,0 do wykończ. 3,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

425 000 Niepołomice 117,8 do wykończ. 5,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

425 000
Brzezie,  
ul. Szlachecka

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

427 000
Modlnica,  
ul. Akacjowa

98,4 --- 2,0 518 704 002 Agencja Bracia Sadurscy

429 000
Wieliczka,  
ul. Pola – okolice

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

445 000 Wieliczka 110,0 do wykończ. 1,8 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

453 000 Dobranowice 131,0 do wykończ. 4,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

455 000
Kraków,  
ul. Na Zielonki – 
okolice

128,0 do wykończ. 1,7 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

460 000
Kraków,  
ul. Potrzask – 
okolice

100,0 do wykończ. 3,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

460 000 Wieliczka 170,8 do wykończ. 3,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

480 000
Wieliczka,  
ul. Brzozowa – 
okolice

126,0 do wykończ. 3,8 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

480 000 Wołowice 135,0 do zamieszk. 10,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

497 000 Wielka Wieś 105,0 do wykończ. 2,6 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

499 000
Kraków,  
ul. Ważewskiego 
– okolice

118,0 do wykończ. 2,5 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

499 000
Modlnica,  
ul. św. Wojciecha 
– okolice

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

520 000
Zabierzów,  
ul. Śląska

146,0 do wykończ. 3,5 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

555 000 Mogilany 168,0 do wykończ. 4,5 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

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

590 000 Kraków 167,2 do wykończ. 2,6 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

595 000 Wieliczka 143,0 do wykończ. 7,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy
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598 000
Pękowice,  
ul. Łąkowa

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

639 000
Giebułtów,  
ul. Graniczna

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

639 000
Kraków,  
ul. Tretówka

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

694 000 Buczyna 266,0 do zamieszk. 13,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

738 000
Kraków,  
ul. Gombrowicza

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

749 000
Kraków,  
ul. Władysława 
Łokietka – okolice

179,0 do wykończ. 2,7 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

749 000
Kraków,  
ul. Władysława 
Łokietka – okolice

179,0 do wykończ. 2,8 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

750 000
Kraków,  
ul. Władysława 
Łokietka – okolice

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

780 000
Zielonki,  
ul. Do Cegielni

195,0 do wykończ. 4,0 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

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

800 000
Rząska,  
ul. Słoneczna

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

849 000 Rożnowa 180,0 do zamieszk. 9,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

980 000
Kraków,  
ul. Starowolska

172,5 do zamieszk. 3,5 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

1 150 000 Stradomka 226,0 do zamieszk. 131,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 200 000
Michałowice,  
ul. Górna

398,7 do zamieszk. 15,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

1 370 000
Kraków,  
ul. Żeńców

336,0 do zamieszk. 5,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – KOMERCYJNE

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

3 300 000
Jędrzejów,  
ul. Reymonta

biur., handl., 
magazyn. 1380,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

4 800 000 Kraków, ul. Zawiła
biur., handl., 

usług., magazyn., 
produk.

2800,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

PRĄDNIK CZERWONY

2 1700 ul. Ostatnia 50,0 1/10 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

3 2100 ul. Wileńska 60,0 2/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

PRĄDNIK BIAŁY

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

3 2200 Prądnik Biały 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 1700 ul. Armii Krajowej 57,0 3/3 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy 

BRONOWICE

2 1300 ul. Katowicka 34,0 ½ 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

ZWIERZYNIEC

2 1700 ul. Rogalskiego 42,0 2/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 2000 ul. Korzeniowskiego 51,0 2/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy 

5 2950
ul. Królowej Jadwigi 
– okolice

120,0 0/1 518685588 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

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

CZYŻYNY

3 1600 ul. Narciarska 70,0 1/1 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – KOMERCYJNE

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

1500 Kraków, ul. Urzędnicza biur. 39,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2000 Kraków, ul. 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

2990 Kraków biur., usług. 150,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

3700 Kraków 115,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

3900 Kraków, ul. Zaleskiego handl., usług. 97,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

4420
Kraków, ul. Wadowicka 
– okolice

biur., handl., 
usług. 96,1 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

5000 Kraków, ul. Mogilska biur., usług., 
magazyn. 150,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

5000 Kraków, ul. Bujaka biur., handl., 
usług. 103,7 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

12 000 Wieliczka magazyn. 750,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

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

produk.
600,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ – MIESZKANIA

Kraków, Al. Pokoju
48 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie w 4-pię-
trowym bloku, ekspozycja południowo-za-
chodnia. Łazienka i  kuchnia po gruntownym 
remoncie w 2015 r. Całość odświeżona w 2013 r. 
Mieszkanie ustawne, z  3 niezależnymi po-
kojami (możliwość adaptacji na duży salon 
z  aneksem kuchennym i  2 sypialnie). Osiedle 
zielone, spokojne, place zabaw, boisko, park, 
bardzo blisko bulwary wiślane, duża liczba miejsc 
parkingowych. Oferta dla osób prywatnych. 
Możliwość zamiany na 2 mieszkania 1-poko-
jowe w  Krakowie bądź 1-pokojowe z  dopłatą. 
Cena 319.000 zł

Tel. 515-439-147, 791-993-069
e-mail: rancher2006@wp.pl

Kraków, Bieńczyce
43,27 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie na 
os. Jagiellońskim, blok w  zewnętrznym pasie 
osiedla. Duży salon, niewielka sypialnia, ustawna 
kuchnia, łazienka. Do mieszkania przynależy 
obszerna piwnica i balkon. Liczne darmowe miej-
sca parkingowe, blisko przystanki tramwajowe 
i autobusowe. Oferujemy pomoc w załatwieniu 
spraw formalnych, łącznie z podpisaniem umo-
wy u  notariusza. Przy bezpośredniej sprzedaży 
możliwość negocjacji ceny.

Cena 225.000 zł
Tel: 786-867-584

e-mail: grimbo1@wp.pl

Kraków, ul. Borkowska
52 m2, 3-pokojowe, I piętro. Mieszkanie w 3-pię-
trowym, 1-klatkowym budynku w nowym budow-
nictwie na os. Kliny Borkowskie. Ekspozycja połu-
dniowa, północna i zachodnia. 2 sypialnie (8 m2, 11 
m2), salon z kuchnią (ok.25 m2), łazienka (3,8 m2), 
garderoba (1,5 m2), przedpokój (5 m2), balkon (4,5 

m2). Własność hipoteczna. Mieszkanie wyposażone 
w instalację alarmową, położone w środku strzeżo-
nego osiedla (monitoring, ochrona aktywna 24h/
dobę). Wyposażenie, m.in. lodówka, zmywarka, 
piekarnik, wanna z hydromasażem, w cenie, ale do 
uzgodnienia. Lokalizacja blisko terenów zielonych 
z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym 
(przystanek 70 m od bloku). Dostęp do wózkowni, 
położonej w piwnicy budynku. Cena do negocjacji. 
Kontakt – jedynie osoby prywatne

Cena 345.000 zł
Tel. 889-485-052

e-mail: lukaszwi@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Bosaków
30 m2, 1-pokojowe, VIII piętro. Mieszkanie składa 
się z łazienki oraz dużego pokoju z małą wnęką, 
w  której można zaprojektować sypialnię bądź 
kuchnię. Mieszkanie jasne, okna znajdują się 
na całej ścianie. Ogrzewanie centralne miejskie. 
Czynsz administracyjny: ok. 250 zł (w tym ogrze-
wanie, woda, śmieci), dodatkowe media: gaz, 
prąd. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 195.000 zł
Tel. 510-211-576

Kraków, ul. Chełmońskiego
63,2 m2, 4-pokojowe, parter. Mieszkanie mieści 
się w 2-piętrowym budynku z 2006 r. Składa się 
z  salonu, połączonego z  aneksem kuchennym, 
sypialni, łazienki i  przedpokoju. Jest w  dobrym 
stanie, gotowe do zamieszkania od zaraz. Panele 
i drzwi drewniane, rolety zewnętrzne, nowe okna 
PCV. Do mieszkania przynależy komórka loka-
torska (10 m2), podziemne miejsce parkingowe 
(dodatkowo płatne) oraz zagospodarowane 
2  tarasy zewnętrzne. Czynsz administracyjny 
450 zł przy mieszkających 2 osobach, dodatko-
wo płatny prąd. Istnieje możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w  garażu podziemnym 
(22.000  zł). Teren osiedla ogrodzony, spokojna 

okolica, w bliskiej odległości przystanki komuni-
kacji miejskiej. Oferta skierowana wyłącznie do 
osób prywatnych.

Cena 428.000 zł
Tel. 730722022 

e-mail: agaligman@gmail.com 

Kraków, Czyżyny
84 m2, 4-pokojowe, XVI piętro.

Cena 460.000 zł
e-mail: mieszkanie.podgorze@wp.pl

Kraków, ul. Dworska
92 m2, 4-pokojowe, V piętro. Apartament w stanie 
deweloperskim, w nowym budynku, oddanym do 
użytkowania w 2016 r. Składa się z 3 sypialni, sa-
lonu, kuchni, 2 łazienek, balkonu i loggi. Wygodny 
i praktyczny rozkład pomieszczeń. Świetna lokali-
zacja – bliska odległość od Starego Miasta, z okien 
rozciąga się widok na skałki Zakrzówka oraz Kopiec 
Kościuszki. Okolica cicha i kameralna, z szybkim 
dostępem do przystanków komunikacji miejskiej.

Cena 890.000 zł 
Tel. 601-922-576

Kraków, ul. Jasna
70 m2, 4-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie na za-
mkniętym osiedlu, w którym znajduje się tylko je-
den niski blok. 3 pokoje, salon z kuchnią, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica (10 m2). Dobre 
nasłonecznienie, ogrzewanie gazowe (nowy piec 
dwufunkcyjny). Możliwość wykupienia garażu 
(ok. 18 m2) w cenie 30.000 zł. Oferta skierowana 
do osób prywatnych.

Cena 450 000 zł
Tel. 668-448-986

e-mail: mkolcz@gmail.com 

Kraków, ul. Klonowica
61 m2, 3-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim (rok budowy 2013), dwustronne 

Grzegórzki, ul. Kasprowicza

Na sprzedaż przestronne mieszkanie do remontu adaptacyjnego, o powierzchni 49 m2, 
zlokalizowane w jednopiętrowej przedwojennej kamienicy, przy ul. Kasprowicza 
(os. Oficerskie) w pobliżu Ronda Mogilskiego. Mieszkanie znajduje się na I piętrze, 
składa się z trzech pomieszczeń i przedpokoju. Duży pokój na planie zbliżonym do 
kwadratu z narożnym oknem i balkonem daje możliwość przeznaczenia na salon 
z aneksem kuchennym. W mniejszym pokoju można zaaranżować sypialnię lub 
kuchnię. Ostatnie pomieszczenie z przeznaczeniem na łazienkę z kabiną prysznicową. 
W dwóch pokojach stoją obecnie piece kaflowe. Preferowane ogrzewanie gazowe 
piecem dwufunkcyjnym. W dużym pokoju i przedpokoju na podłogach parkiet.

Cena 360.000 zł   602 755 904
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o orientacji północno-zachodniej, z dużym naroż-
nym balkonem (12 m2, widok na kopiec Kościusz-
ki), w  nowoczesnym budynku wielorodzinnym. 
Cichobieżna winda z  parkingu podziemnego, 
okna PCV, drzwi wejściowe antywłamaniowe, 
ogrzewanie miejskie. Kuchnia połączona z  sa-
lonem, 2 łazienki, pomieszczenie gospodarcze. 
Doskonała lokalizacja – ok. 800 metrów od CH 
Bonarka. Bardzo dobre połączenie komunika-
cyjne. Dodatkowo do sprzedania dwa miejsca 
parkingowe (32.000 zł za każde), blisko windy.

Cena 385.000 zł
Tel. 604-884-363

e-mail: bozenap100@gmail.com 

Kraków, u. Kluczborska
46,7 m2, 2-pokojowe, III piętro. Mieszkanie w sta-
nie deweloperskim, w bardzo dobrej lokalizacji, 
w 7-kondygnacyjnym budynku z 2004 roku. Skła-
da się z 2 pokoi, oddzielnej jasnej kuchni z oknem, 
łazienki z wc i przedpokoju. Mieszkanie dwustron-
ne południe–wschód z  balkonem. Ogrzewanie 
i ciepła woda z MPEC. Budynek bez gazu i z windą, 
niskie koszty utrzymania. Dodatkowo komórka 
lokatorska o pow. 3,5 m2. Doskonały dostęp do 
komunikacji miejskiej – do pętli ok 200 m. Oferta 
wyłącznie do osób prywatnych. 

Cena 365.000 zł 
Tel. 604-167-215

e-mail: jaroslaw.deputat@gmail.com 

Kraków, ul. Kotlarska
50,69 m2, 1-pokojowe, III piętro. Mieszkanie 
w stanie deweloperskim, w kamienicy. Doskonała 
lokalizacja przy Rondzie Grzegórzeckim. Nowa 
instalacja elektryczna, grzewcza (C.O.), gazowa. 
Lokal składa się z dużego pokoju (ok. 28,7 m2), 
kuchni (ok. 14,5 m2) z  wyjściem na balkon, ła-
zienki (ok. 3,5 m2) i przedpokoju (ok. 4 m2). Do 
mieszkania przynależy piwnica ok (10 m2). Okna 
z  widokiem na stronę wschodnią i  zachodnią. 
W kamienicy wymieniona niedawno cała insta-
lacja elektryczna, okna na klatce schodowej oraz 
brama wejściowa do budynku. Mieszkanie po 
generalnym remoncie (okna, parapety, grzejniki, 

wysokiej klasy dwufunkcyjny piec gazowy). 
Własność – hipoteczna. Czynsz 127 zł, fundusz 
remontowy 101 zł miesięcznie. 

Cena 299.000 zł 
Tel. 691-117-797 

Kraków, ul Królewska
102,80 m2, 4-pokojowe, II piętro. Przestronne 
mieszkanie w  3-piętrowej kamienicy z  lat 40. 
4  pokoje (16,5 m2, 15,4 m2, 14 m2, 12,8 m2) 
w tym jeden przechodni, kuchnia z 3 spiżarkami 
(10,7 m2), hol (14,7 m2 ), łazienka (5 m2 ), toaleta, 
2 korytarze, służbówka (4,4 m2), garderoba, 2 bal-
kony typu loggia, piwnica. Mieszkanie zadbane, 
ale ze względu na dawne standardy wskazany 
remont. Okna oryginalne drewniane, częściowo 
wymienione na nowe, oryginalny dębowy par-
kiet. Mieszkanie dwustronne, ekspozycja okien 
północno-wschodnia oraz południowo-zachod-
nia, ogrzewanie z sieci miejskiej MPEC. Wysokość 
pomieszczeń 2,95 m, niedawno wymieniony 
dach. Możliwość parkowania samochodów na 
podwórku. Opłaty: 703 zł z  zaliczką na CO, FR 
i inne. Oferta wyłącznie bezpośrednia.

Cena 698.000 zł 
Tel. 602-621-603 

e-mail: mbembenek@interia.pl 

Kraków, ul. Lilli Wenedy
54 m2, 3-pokojowe, VII piętro. Mieszkanie po 
remoncie do zamieszkania od zaraz, 3-pokojowe 
z łazienką i WC osobno. Pokoje ok. 10m2, 10m2, 
19m2, duża loggia ok. 8m2. Wymienione okna, 
drzwi zewnętrzne i  wewnętrzne, nowe grzej-
niki, instalacja wod-kan i  elektryczna terakota 
w przedpokoju i kuchni. Czynsz ok. 360 zł. Miesz-
kanie z widokiem na park usytuowane w bardzo 
dobrej lokalizacji z dogodną infrastrukturą.

Cena 295.000 zł
Tel. 516-324-740

e-mail: kasias1973@interia.pl

Kraków, okolice ul. Miechowity
119,5 m2, 5-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie 
dwupoziomowe w  wyremontowanym i  ocie-

plonym bloku w cichej i zielonej okolicy. Rozkład 
pomieszczeń: poziom 1 – przedpokój, sypialnia 
z  balkonem, kuchnia, pokój dzienny, łazienka 
z  wc, poziom 2 – 3 sypialnie, w  tym jedna 
przechodnia, 2 garderoby. Dodatkowo balkon 
i  piwnica. Na wyposażeniu cała zabudowa ku-
chenna wraz ze sprzętem AGD, pozostałe meble 
do uzgodnienia. Czynsz administracyjny dla 2 os: 
590 zł. Mieszkanie gotowe do zamieszkania.

Cena 670.000 zł
Tel. 508-085-876

e-mail: mp.migon@gmail.com

Kraków, ul. Obozowa
34 m2, 1-pokojowe, II piętro. Mieszkanie typu 
studio, w  kompleksie niskich bloków w  cichej 
i spokojnej okolicy, odświeżone. Przestronny po-
kój z balkonem, okna na dwie strony, przedpokój 
z szafą w zabudowie, aneks kuchenny z oknem, 
duża łazienka z wanną.

Cena 215.000 zł
Tel. 571-386-086

Kraków, Górka Narodowa
50 m2, 2-pokojowe, VI piętro. Słoneczne miesz-
kanie, składające się z  kuchni (10m2), łazienki, 
przedpokoju i  dwóch pokoi (18m2, 12m2). 
W  pokojach parkiety dębowe, w  pozostałych 
pomieszczeniach płytki gresowe, na ścianach 
gładź gipsowa. Komórka lokatorska (6m2), taras 
(10m2). Ekspozycja okien południowa. Kuchnia 
w zabudowie na wymiar. Drzwi wejściowe antyw-
łamaniowe, drzwi wewnętrzne na indywidualne 
zamówienie. Ogrzewanie i  ciepła woda z  sieci 
miejskiej. Dodatkowo do sprzedania samodzielny 
garaż przed blokiem (22m2). Możliwa zamiana na 
Śródmieście.

Cena 350.000 zł
Tel. 605-962-749

Kraków, ul. Rzeźnicza
57,1 m2, 3-pokojowe, parter. Mieszkanie w kamie-
nicy z lat 60’, na wysokim parterze. Mieszkanie 
składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz prze-
stronnego przedpokoju. Mieszkanie po remoncie 

Dom z działką do sprzedania

Kraków, Prądnik Biały
60 m2, działka 3 a. Dom parterowy, murowany, składający się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, wiatrołapu, piwnicy, strychu. Komfortowy, 
umeblowany. Stan do wejścia. Cicha, spokojna ulica domków jednorodzinnych.

BEZ POŚREDNIKÓW

Cena 295 000 zł   519 788 502
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– wymienione okna, drzwi wejściowe, instalacja 
wod-kan oraz instalacja elektryczna. Możliwość 
przyłączenia gazu do mieszkania. Mieszkanie 
w spokojnej okolicy, blisko centrum. Mieszkanie 
idealne dla osób starszych, młodej rodziny, pod 
wynajem lub prowadzenia działalności gospo-
darczej. Cena do negocjacji.

Cena 460.000 zł
Tel. 513-121-366

e-mail: ibrozekk@gmail.com

Kraków, ul. Sas-Zubrzyckiego
76,3 m2, 3-pokojowe, parter. Kuchnia, łazienka, 
wc, 3 pokojwe, do lokalu należy piwnica ok. 8 m2, 
balkon od strony południowej. Wykończenie: 
podłogi – panele, wykładzina PCV, płytki cera-
miczne, ściany – płytki ceramiczne, powłoki ma-
larskie. Sposób nabycia – przetarg organizowany 
przez syndyka. 

Cena 344.000 zł
Tel. 786-806-473

e-mail: agrotank@interia.pl

Kraków, ul. Szklane Domy
58 m2, 4-pokojowe, II piętro. 4-pokojowe miesz-
kanie w  bloku 6-piętrowym z  lat 60’ z  windą. 
Niezależne pokoje, w  tym salon z  aneksem 
kuchennym, hol z  szafą wnękową i  łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica. Wyremon-
towane klatki schodowe, nowa winda. Czynsz 

ok. 400 zł, ogrzewanie miejskie. Mieszkanie 
po kapitalnym remoncie, w  pokojach parkiet, 
w  przedpokoju, łazience i  aneksie kuchennym 
flizy. Szklane drzwi wewnętrzne, parapety z ka-
mienia, wymienione instalacje, nowe okna PCV, 
ekspozycja dwustronna południe-północ. W oko-
licy Plac Centralny, parki, łąki nowohuckie, zalew.

Cena 360 000 zł 
Tel. 795-166-353 

e-mail: gosc1855553@wp.pl 

Kraków, ul. Śląska
105 m2, 3-pokojowe, I  piętro. Pilnie sprzedam 
mieszkanie 3-pokojowe, z dużą kuchnią, łazienką 
i osobnym wc. Mieszkanie ma 2 balkony i piwnicę. 
Stan dobry, oryginalny parkiet, instalacje. Zapra-
szam również pośredników, umowę podpisuję 
przy pierwszym kliencie. Prowizja 1,5%.

Cena 640.000 zł
Tel. 600-803-083 

SPRZEDAŻ – DOMY

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

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 zamieszka-
nia. 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 gospo-
darcze/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

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/

Kraków, os. Młodości 
Mieszkanie o pow. 86 m2 na poddaszu w Krakowie. 
Przestronne, niestandardowe mieszkanie na poddaszu składające 
się z trzech pokoi: 31 m2, 14 m2 i 14,5 m2, oddzielnej, jasnej 
kuchni (9,5 m2), łazienki z wanną i oddzielnym prysznicem (5 m2) 
oraz WC (2 m2). Nieruchomość zlokalizowana jest w spokojnej 
okolicy na os. Młodości. w pobliżu klasztoru Cystersów oraz placu 
handlowego.

Cena 328.000 zł   505-667-755

Więciórka, gm. Tokarnia 
Na sprzedaż dom, do wykończenia. Wstawione okna plastiki, nowa dachówka, centralne, 
media, dwa niezależne garaże, dojazd bezpośrednio z drogi, z basenem i dużą działką.  
W pobliżu przystanek autobusowy, kościół, sklep, piękna, spokojna okolica.

Cena do negocjacji

e-mail: sylwiachuchrzak@gmail.com
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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  powierzchni ok. 18 m2, łazienka-
-pralnia. Garaż w  bryle domu. Przed garażem 
miejsce na dwa samochody. Dom podłączony 
do sieci wodociągowej, 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 wy-
kończenia. Na poziomie piwnic ulokowano: 
kotłownię gazową z automatycznie regulowa-
nym piecem kondensacyjnym, pomieszczenie 
techniczne przyłączy, piwnicę na wino, warsz-
tat domowy, schowek, klatkę schodową, oraz 
duże pomieszczenie rekreacyjne z  basenem 
(niecka o wym. 700×350×150 cm), WC, natrysk 
i  saunę. Istnieje możliwość likwidacji niecki 
i przebudowy pomieszczenia np. na niezależne 
mieszkanie. Na poziomie parteru zlokalizo-
wano: pokój z  kominkiem, salon, jadalnię, 

kuchnię, hol, klatkę schodową, WC i gardero-
bę. Na piętrze znajdują się dwie łazienki, trzy 
sypialnie, pokój gościnny, garderoba, balkon 
oraz niezabudowany strych. Dach pokryto 
dachówką Braas. W  budynku zamontowano 
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, 7-pokojowy. Dom w  stanie surowym, 
otwartym, wykonany z  materiałów wysokiej 
klasy, położony w dobrej lokalizacji na pięknej, 
obsadzonej tujami i  drzewami owocowymi 
działce, ogrodzonej i  uzbrojonej – wszystkie 
media na działce wraz z kanalizacją. Dobry dojazd 
drogą asfaltową.

Cena 598.000 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, przedpo-
kój/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 

dodatkowe pokoje/sypialnie każda po 9 m2, 
2 łazienki 6,4 m2 i 4,3 m2, korytarz 8,8 m2, gar-
deroba 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. Janowskiego
220 m2, działka 6,61 a, 6-pokojowy. Dom 
wolnostojący, 2-kondygnacyjny, zbudowany 
w latach 80’, stan – do odnowienia. Składa się 
z kuchni, salonu z kominkiem (40 m2) i wyjściem 
na taras, czterech pokoi (14 m2, 12 m2, 5 m2), wc 
i łazienki. Piwnica, przystosowana do zamiesz-
kania, składa się z  kuchni, dwóch pokoi oraz 
dwóch pomieszczeń typowo piwnicznych. Dom 
zbudowany z cegły, okna drewniane, instalacja 
alarmowa. Ogrzewanie – kondensacyjny piec 
gazowy, ciepła woda – 2 małe, nowe, niezależ-
nie piece gazowe, woda i  kanalizacja dostar-
czana i odbierana przez PwiK. Garaż 1-stanowi-
skowy, dach pokryty papą, działka ogrodzona, 
o kształcie zbliżonym do kwadratu, w znacznej 
części z wysokimi drzewami iglastymi. Obecnie 
w  domu funkcjonuje punkt przedszkolny. Na-
bywca może przejąć dom z wyposażeniem lub 
z  niego zrezygnować, może także pozostawić 

Kraków, ul. Turniejowa, 67 m2

Budynek oddany w grudniu 2004 roku. Wysoki parter 3 m. Taras 55 m2 wpisany 
w akt notarialny. Na tarasie nowa duża altanka. 3 pokoje z aneksem kuchennym. 
Nowa kuchnia. Podłogi – panele wysokiej klasy. Łazienka wanna z prysznicem + 
dodatkowe ogrzewanie podłogowe (elektryczne). Wyjście na taras z salonu oraz 
pokoju dziecinnego. Taras na całej długości mieszkania. Czynsz 100 zł  
+ 300 media. Budynek bez gazu. Dostępne miejsce garażowe w podziemiach. 
Możliwość sprzedaży mieszkania z pełnym wyposażeniem.

Cena 435.000 zł     601 770 099

Łagiewniki, ul. Fredry

Sprzedam mieszkanie: pokój z kuchnią, łazienką i balkonem –  
38 m2 z komórką lokatorską 6 m2 i miejscem postojowym w garażu 
podziemnym 12 m2. Nieruchomość z 2014 roku. W mieszkaniu podłoga 
drewniana (dąb), w kuchni szafki na wymiar (płyta indukcyjna), 
w przedpokoju mała szafa wnękowa. Ekspozycja z panoramą na 
miasto. Czynsz 300 zł, podatek od nieruchomości 230 zł rocznie.

Cena 290.000 zł    500 468 187  
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funkcjonowanie przedszkola w rękach dotych-
czasowego najemcy. Dojazd drogą asfaltową, 
do przystanku autobusowego – 200 m.

Cena 895.000 zł
Tel. 604-428-812

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

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

Limanowa, ul. Biedronia
215 m2, działka 6 a, 6-pokojowy, do zamieszkania. 
Dom wolnostojący, suterena, garaż i  pomiesz-
czenie gospodarcze. Wysoki parter: 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową. Piętro: 
3 pokoje, łazienka z wanną. Dom wykończony do 
zamieszkania. Meble częściowo do uzgodnienia. 
Garaż 1-stanowiskowy. Cena do negocjacji. Pilna 
sprzedaż!

Cena 465.000 zł
Tel. 601-795-829

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 infrastruk tura: szkoła, 
przedszkole, sklepy, restauracje, komunikacja 
autobusowa, ścieżki spacerowe. Puszcza Nie-
połomicka – 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, 
działka ogrodzona i zagospodarowana. Zieleń, 
altanka, studnia do celów gospodarczych.

Cena 620 000.00 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 pomieszczeniem gospodarczym, kuchni, 
łazienki z  toaletą, oddzielnej toalety, salonu 
z  kominkiem, dwóch sypialni, balkonu. Dom 
w stylu góralskim, posiada 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 drew-
niano-murowane. Garaż na dwa samochody. 
W  ogrodzie własna studnia głębinowa, stano-
wiąca uzupełnienie lub alternatywę zaopatrzenia 
w wodę z sieci miejskiej. Obecnie dom wymaga 
remontu. Możliwość zamiany na mieszkanie 
w Krakowie.

Cena 530.000 zł
Tel. 604-871-980

e-mail: piotrbenko@interia.eu

Swoszowice 
Właściciel  spr zeda dom wraz z   dzia łką 
12  a  – wybudowany z  pustaka ceramicz-
nego porotherm, zamontowane okna pla-
stikowe, wykonano wylewki, tynki gipso-
we. Przyłącza: woda, prąd, gaz, kanalizacja. 
Cicha i  spokojna okolica, bardzo dobry dojazd 
do centrum Krakowa idealny dla osób ceniących 
sobie 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 

Kraków, ul. Józefińska

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 54 m2. Wyposażone 
i umeblowane w wysokim standardzie. Mieszkanie usytuowane jest  
na 1 piętrze w 3 piętrowym budynku z windą i wideo-domofonami, oddanym 
do użytku w 2009 roku. Składa się z dużego salonu z aneksem kuchennym, 
sypialni, przedpokoju i łazienki. Z obu pokoi można wyjść na duży taras 
z widokiem na piękny dziedziniec z ogrodem. 

Cena 499.000 zł    505 176 163
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oraz 2 tarasy. 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

Kraków, ul. Borowego
12,54 a, działka na Woli Justowskiej o wymiarach: 
25,6 x 49 m. Ukształtowanie terenu płaskie, do-
jazd dobry. Uzbrojenie terenu: sieć wodna i ka-
nalizacyjna w drodze, gazowa na terenie działki. 
Brak planu zagospodarowania przestrzennego 
na tym terenie, właściciel nie występował o WZ.

Cena 1.400.000 zł
Tel. 605-071-813

Kraków, ul. Kozienicka
10,4 a, atrakcyjna działka w  Skotnikach z  prze-
znaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. 
Nieruchomość płaska, w  kształcie prostokąta, 
w sąsiedztwie niska zabudowa. Doprowadzone 
media: prąd, gaz, woda, kanalizacja. W  okolicy 
dostępna pełna infrastruktura, 200 m do przystan-
ku autobusowego, w pobliżu Bielańsko-Tyniecki 
Park Krajobrazowy.

Cena 440.000 zł
Tel. 692-490-830 lub 692-490-830

Kraków, ul. Nad Serafą
14 a, działka nr 461/13 i  462/4 o  wymiarach 
ok.  40×50 m, z  bezpośrednim dostępem do 
drogi gminnej. Możliwość zamiany za mieszkanie 
w Krakowie. 

Cena 244.000 zł
Tel. 507-306-009 

Kraków, rej. ul. Starzyńskiego
30 a, rolna, prąd. Działka rolna o  szerokości 
25 m z dostępem do drogi publicznej, płaska, 
widokowa, bez planu zagospodarowania 

przestrzennego. Możliwość kupienia kilku 
sąsiednich działek.

Cena 330.000 zł
Tel. 604-394-706

e-mail: podkopcem2@onet.eu

Kraków, ul. Strzelnica
7,96 a, działka płaska, prostokątna, o wymiarach 
21 x 37m, częściowo ogrodzona, zlokalizowana 
w  starej części Woli Justowskiej. Media: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja w  drodze. W  otoczeniu 
zabudowa jednorodzinna, bardzo dobra komu-
nikacja. Dwie aktualne i  prawomocne WZ: (1) 
budowa budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego z garażem, (2) budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w  zabudowie 
bliźniaczej.

Cena 1.100.000 zł (do negocjacji)
Tel. 601-954-849  
lub 601-533-220

Kraków, ul. Winnicka
9,6 a, działka budowlana w  Dębnikach/Skotni-
kach, z projektem i aktualnym pozwoleniem na 
budowę trzech domów w zabudowie szerego-
wej – sześć mieszkań z  garażami i  komórkami 
lokatorskimi. Planowany PUM około 515 m2 + 
pow. garaży i  komórek około 180 m2. Media: 
kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, gaz, 
prąd – znajdują się bezpośrednio w drodze przy 
działce. W okolicy przedszkole, szkoła i centrum 
sportowe z  basenem oraz stadnina koni. Przy 
działce przystanek MPK.

Cena 399. 900 zł (do negocjacji)
Tel. 12-633-19-90

Kraków, ul. Wiosenna
20 a, działka budowlana nr 71/1 bezpośrednio 
od właściciela, z prawomocną decyzją WZ, prze-
widującą zabudowę bliźniaczą dwulokalową 
o  intensywności 21% (ok. 750 m2 PUM). Sprze-
dający bierze pod uwagę zamianę na działkę pod 
biurowiec lub na gotowe lokale. 

Cena 2.100.000 zł
Tel. 604-112-802

Kraków, Wola Justowska
12 a, działka budowlana przy lesie, w sąsiedztwie 
domów jednorodzinnych. Asfaltowa droga dojaz-
dowa, przyłącze energetyczne, wodociągowe, 
gazowe, kanalizacja, ogrodzenie.

Cena 2.000.000 zł
Tel. 698-955-978

Łuczyce
21 a, uzbrojona działka, zlokalizowana 11km od 
granic Krakowa w miejscowości, gmina Kocmy-
rzów. Dojazd bezpośrednio z  drogi asfaltowej, 
w okolicy liczne domy jednorodzinne, przystanek 
komunikacji miejskiej, las. Oferuję również projekt 
domu i wjazdu/zjazdu z działki.

Cena 178.500 zł
Tel. 793-783-727

Siepraw
44 a, działka inwestycyjna (budowlana), objęta 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z  którym można na niej 
wybudować 1320 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań. Media: prąd, siła, gaz, woda.

Cena 492.000 zł
Tel. 602-637-451 

Stary Sącz
12 a, do zamieszkania lub pod inwestycję, media: 
prąd, gaz, woda. Działka budowlana + zabudowa 
(2 domy i  garaż z  budynkiem gospodarczym). 
Kształt prostokąta 21,5 x 55,8. Możliwość wy-
odrębnienia 2 niezależnych działek. Piwnica do 
adaptacji. Idealne miejsce na noclegi dla turystów, 
wczasowiczów, pielgrzymów.

Cena 330.000 zł
Tel. 507-583-387

e-mail: mariawo@poczta.onet.pl

Tarnów, Chyszów
51,36 a, pod inwestycję, prąd, gaz, woda. Działka 
na obszarze objętym planem zagospodarowania 
przestrzennego o  przeznaczeniu pod przemysł. 
Okolice ul. Czystej. Sąsiedztwo – zabudowa ha-
lami przemysłowymi. Dostęp do działki z dwóch 

Działka budowlana na sprzedaż

Kraków, ul. Żmujdzka
12 a, atrakcyjna lokalizacja 2 km od Rynku Głównego. W sąsiedztwie węzła 
komunikacyjnego ul. Opolska – al. 29 Listopada z przystankami komunikacji miejskiej  
do 150 m. Wjazd na działkę z ulicy, teren płaski, ogrodzony. Media: prąd, siła, gaz,  
woda przy ulicy. Strategiczne miejsce dla działalności gospodarczej dla małej firmy  
usługowo-produkcyjnej lub na dom dwurodzinny.

Cena 1.200.000 zł  660-171-333, 502-669-936        e-mail: info@zmujdzka58.pl
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stron. Kształt regularny o wymiarach 45 x 115 m. 
Media w zasięgu.

Cena 120 zł/m2

Tel. 502-105-576
e-mail: jak55@wp.pl 

Węgrzce
13 a, atrakcyjna, widokowa działka. Płaska, nad-
sypana kilka lat temu i uzbrojona.

Cena 265.000 zł 
Tel. 663-131-453

e-mail: timesquere200@gmail.com 

Wieliczka, ul. Kopce
55,5 a, nieruchomość złożona z  czterech 
działek nr 837/1, 837/2, 837/3 i 837/4, objętych 
księgą wieczystą, lekko pochyła, z dojazdem 
drogą utwardzoną, publiczną. Kształt zbliżony 
do trapezu o  wymiarach: 69 m; 37 × 84 m; 
54 m; 65 m. Woda, prąd, gaz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, kanalizacja do podciągnięcia 
ok. 300 m. Według miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego nieruchomość 
oznaczona symbolem MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny 
zieleni nieurządzonej (kilka arów). Oferta 
dla dewelopera pod zabudowę szeregową 
lub bliźniaczą. Bardo dobra lokalizacja, do 
granicy Krakowa 500 m. Możliwość zmiany 

przeznaczenia nieruchomości na przemysło-
we/inwestycyjne.

Cena 780.000 zł
Tel. 694-414-423 

e-mail: kancelaria@efficis.pl 

Wieliczka, ul. Mietniowska
26 a, działka położona przy granicy administra-
cyjnej Wieliczki i Lednicy Górnej. W planie zago-
spodarowania działka jest w połowie budowla-
na, w połowie „zieleń nieurządzona”. Dośtępne 
media: woda, prąd, gaz. W  sąsiedztwie domy 
jednorodzinne, dojazd asfaltową i wewnętrzną. 
Z działki widok na Puszczę Niepołomicką.

Cena 148.000 zł
Tel. 691-522-935 

SPRZEDAŻ – INNE

Miejsce postojowe
Kraków, ul. Przemiarki, 15 m2. Miejsce po-
stojowe w  garażu wielostanowiskow ym 
dostępne od zaraz. Niski czynsz: 48,15 zł. Na 
podjeździe instalacja antyoblodzeniowa. 
2 piloty do bramy. Dodatkowe informacje: 
oświetlenie, prąd.

Cena 16.500 zł
Tel. 608-406-020

e-mail: spoxinvestor@gmail.com 

WYNAJEM – MIESZKANIA

Kraków, Al. 29 Listopada
38 m2, 2-pokojowe, VI piętro. Nowe, umeblowa-
ne mieszkanie, najchętniej dla pracującej pary. 
Czynsz najmu 1600 zł, czynsz administracyjny 
przy 1 osobie 160 zł. Osobno płatna energia 
elektryczna wg zużycia. Parking i  przystanek 
autobusowy MPK pod blokiem. Wymagana 
kaucja zwrotna.

Cena 1600 zł
Tel. 504-622-945

Kraków, ul. Armii Krajowej
70 m2, 3-pokojowe, V piętro. Mieszkanie w 6-pię-
trowym budynku z windą (południe + zachód). 
Składa się z  dwóch sypialni, salonu z  aneksem 
kuchennym, dużej łazienki, holu oraz logii. Jest 
umeblowane i wyposażone. Na podłodze panele 
i płytki. W budynku nie ma gazu, kuchnia elek-
tryczna z płytą ceramiczną. Drzwi wejściowe an-
tywłamaniowe, budynek ocieplony, ogrzewanie 
miejskie. Bardzo blisko przystanki komunikacji 
miejskiej. Na osiedlu bogata sieć handlowo-
-usługowa. Czynsz 1900 + opłaty do spółdzielni 
i media. Kaucja: 3200 zł. 

Cena 1900 zł
Tel. 784-096-057

e-mail: rodan@onet.pl 

Kraków, ul. Słomczyńskiego

Do sprzedania mieszkanie na ul. Słomczyńskiego z 2006 roku. 
Mieszkanie na wysokim parterze (budynek 4 piętrowy). Możliwe 
dokupienie miejsca postojowego w garażu oraz komórki lokatorskiej. 
Mieszkanie składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym, 
garderoby, łazienki i przedpokoju. Mieszkanie słoneczne( południowe). 
W okolicy znajdują się sklepy, piekarnie, siłownia, apteka, fryzjer, 
kosmetyczna, dentysta, przedszkole. Ładne i spokojne osiedle.  
Cena do uzgodnienia! 

Cena 260.000 zł   606 990 634

Prądnik Czerwony/Olsza II, ul. Chałupnika

61 m2 – bardzo jasne mieszkanie z dużą ilością przeszkleń 
w apartamentowcu „BURSZTYNOWY DOM” z 2010 r. Stan idealny, 
nigdy niezamieszkiwane. Wysoki standard wykończenia: parkiet 
jesion, armatura Hans-Grohe, kabina prysznicowa Coralle. AGD nigdy 
nie używane. Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, garderoba. 
Taras 22 m2. Bardzo cicha, zielona okolica domów jednorodzinnych, 
przestrzeń za oknami. Możliwość dokupienia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym w cenie 30 tys. zł.

Cena 519.000 zł    791 333 121
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Kraków, ul. Balicka
54 m2, 2-pokojowe, parter. 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, taras częściowo zadaszony, 
wysoki parter, możliwość wynajęcia garażu. Do-
skonale zlokalizowane, dobry dojazd, w pobliżu 
pętla tramwajowa i  autobusowa. Blisko przed-
szkole, szkoła, poczta, przychodnia i  pawilony 
handlowe. Cena wynajmu: 2000 zł/msc. + czynsz 
ok. 300 zł + media (c.o., prąd i woda)

Cena 2000 zł
Tel. 605-553-309

e-mail: b@dobre-studio.pl

Kraków, ul. Chłodna
45 m2, 2-pokojowe, I   piętro. Mieszkanie 
w  kamienicy z  niezależną kuchnią i  łazienką. 
Słoneczne (od strony południowej), wypo-
sażone w  pralkę, kuchenkę elektryczną i  lo-
dówkę, w  pełni umeblowane, po malowaniu 
i wymianie okien. Lokalizacja obok parku, do 
przystanku tramwajowego 150 m, do centrum 
handlowego Zakopianka 5  min. piechotą. 
Miejsca parkingowe na ulicy przed kamienicą. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Opłaty: 1000 zł + media (prąd, woda) według 
wskazania liczników. Kaucja w wysokości mie-
sięcznego czynszu.

Cena 1000 zł
Tel. 607-768-626 

Kraków, ul. Daliowa
41,4 m2, 2-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie na os. 
Kurdwanów, 2 minuty od przystanku autobuso-
wego. Składa się z 2 oddzielnych pokoi (większy 
z  balkonem na południową stronę, mniejszy 
na stronę północną), łazienki (ok. 5 m2), kuchni, 
wyposażonej w podstawowe AGD i przedpokoju 
z szafą. Drzwi wejściowe stalowe, zabezpieczone 
2 zamkami i dobrze wytłumione. Mieszkanie odma-
lowane i odświeżone. W dużym pokoju rozkładany 
narożnik, regał i stolik kawowy, dociągnięty kabel 
internetowy, możliwość podłączenia routera. Na 
balkonie antena satelitarna z kompletną instalacją. 
Pod blokiem ogrodzony parking z  możliwością 
wynajęcia miejsca postojowego (100 zł). Opłaty: 

odstępne, w tym: czynsz, administracja: 1300  zł 
+ szacunkowe koszty mediów dla 3 osób za 
zeszły rok: 344,92 zł (I okres), 449,33 zł (II okres, 
z ogrzewaniem).

Cena 1300 zł
Tel. 661-349-184, 605-835-166  

e-mail: kapelska@interia.pl, tomasz.gur-
dak@gmail.com 

Kraków, ul. Fieldorfa-Nila
53 m2, 2-pokojowe, VII piętro. Mieszkanie składa 
się z  2 oddzielnych pokoi, oddzielnej jasnej 
kuchni, łazienki, osobnego wc i  przedpokoju. 
Czyste, zadbane, w  pełni wyposażone i  ume-
blowane, w  bloku z  windą. Najem 1600 zł + 
opłata administracyjna 520 zł (w tym centralne 
ogrzewanie i  woda) + prąd według zużycia. 
Wymagana kaucja w  wysokości miesięcznej 
opłaty, zwracana na koniec trwania umowy. 
Nie wyrażam zgody na współpracę z  biurami 
nieruchomości.

Cena 1600 zł
Tel. 501-050-422

e-mail: grzegorz.wozniak@nkrak.pl 

Kraków, ul. Fredry
53 m2, 2-pokojowe, parter. Mieszkanie w nowym 
budownictwie, bardzo dobry standard wykoń-
czenia, na niewielkim (cztery 3-piętrowe bloki), 
ogrodzonym osiedlu z  bezpłatnymi miejscami 
postojowymi. Składa się z  2 jasnych, ciepłych 
pokoi, łazienki z  WC i  jasnej kuchni. Wyposa-
żone, umeblowane, z  możliwością wstawienia 
dodatkowych mebli. Wysoki parter z żaluzjami 
antywłamaniowymi na wszystkich oknach i duży 
balkon. Mieszkanie w doskonałej lokalizacji, bli-
sko centrum handlowego Bonarka. Koszt wynaj-
mu 1100 zł + czynsz 532 zł (ciepła i zimna woda, 
ogrzewanie) dodatkowo płatny prąd.

Cena 1100 zł
Tel. 519-165-077

Kraków, ul. Kantora
35 m2, 1-pokojowe, IV piętro. Ładne, przytulne, 
umeblowane mieszkanie dla 1 osoby lub pary, 

bez zwierzaków, dla niepalących. Znajduje 
się w cichej, urokliwej, pełnej zieleni okolicy. 
W pobliżu Park Lotników Polskich. Doskonała 
lokalizacja – 5 min. do Ronda Mogilskiego, 
10 min. do Rynku Głównego. Koszt wynajmu: 
1160 zł + czynsz 240 zł + media (prąd, gaz, 
woda, przy 2 osobach ok. 100 zł), ogrzewanie 
miejskie.

Cena 1400 zł
Tel. 697-378-243 

Kraków, ul. Kawiory
18 m2, 1-pokojowe, II piętro. Kawalerka dla 1–2 osób, 
wyposażona. Koszt najmu 1100zł/mies. + czynsz 
150 zł. W kwocie czynszu woda, ścieki, śmieci, fun-
dusz remontowy, media. Prąd płatny osobno wg 
licznika, ok 80-90 zł/mies. Ogrzewanie elektryczne, 
bojler. Lokalizacja – miasteczko studenckie AGH. 
Kaucja w cenie miesięcznego wynajmu.. 

Cena 1100 zł
Tel. 510-023-367 

Kraków, ul. Lea
27 m2, 1-pokojowe. Umeblowana i wyposażona 
garsoniera w budynku 4-piętrowym. Koszt 950 zł 
+ media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie, śmieci dla 
1 osoby w czynszu). Możliwość rozłożenia kaucji 
na raty.

Cena 950 zł
Tel. 692-578-065

e-mail: najem@rynekdebnicki.pl 

Kraków, ul. Masarska
47 m2, 2-pokojowe, III piętro. Luksusowe, klima-
tyzowane mieszkanie w centrum Krakowa. Skła-
da się z salonu z aneksem kuchennym (18,5 m2), 
sypialni (13,1 m2), łazienki (5,2 m2), przedpokoju 
(10,3 m2) i  tarasu (ok.10 m2). Zaprojektowane 
i  wykończone w  nowoczesnym stylu, w  pełni 
wyposażone (m. in. nowy sprzęt AGD), do chwili 
obecnej nie zamieszkiwane. W salonie i sypial-
ni okna dwuskrzydłowe na wysokość ściany, 
rolety i  zasłony wykonane przez pracownię 
artystyczną, dębowe panele. Taras oświetlany, 
wyposażony w  ławę i  fotele ogrodowe. Teren 

Kraków, ul. Łużycka

Powierzchnia mieszkania 56 m2 (po obrysie podłogi),  
dwa tarasy o powierzchni 13 m2 i 14 m2:  
•  2 duże pokoje, •  przedpokój, •  osobna jasna kuchnia,  
•  duża łazienka, z wanną i prysznicem, •  osobna zamykana garderoba,  
•  dwa tarasy.  
Parking – na terenie posesji, piaskownica dla dzieci – wewnątrz ogrodzonej 
posesji. Teren ogrodzony, monitorowany, zagospodarowany (zieleń, mała 
architektura), czysto i schludnie.

Cena 340.000 zł    600 542 609
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monitorowany, 24-godzinna ochrona. Galeria 
Kazimierz ok.200 m od budynku. Czynsz ok. 
450 zł, dodatkowo opłata za prąd, RTV i internet. 
Możliwość wynajęcia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym.

Cena 2500 zł
Tel. 600-025-587, 602-107-278 

e- mail: ewa.kempa1010@gmail.com oraz 
slawomirma@op.pl 

Kraków, ul. Niezapominajek
75 m2, 3-pokojowe, II piętro. Apartament w ka-
meralnym budynku, wchodzącym w  skład pre-
stiżowego, ogrodzonego kompleksu w  rejonie 
Woli Justowskiej. Składa się z  salonu, połączo-
nego z aneksem kuchennym, 2 sypialni, łazienki, 
garderoby, przedpokoju i tarasu (10m2). W cenie 
wynajmu garaż (17m2) oraz piwnica (5m2). 
Apartament w pełni wyposażony i umeblowany, 
wykończony w  bardzo wysokim standardzie 
(marmurowe parapety, podłogi z  drewna eg-
zotycznego, zmywarka, sprzęt RTV). Oferta dla 
spokojnych najemców, bez zwierząt. Dodatkowo 
czynsz w  wysokości ok.  400 zł (z  zaliczkami na 
wodę i  ogrzewanie doprowadzone ze zbiorczej 
kotłowni) + osobno płatny prąd wg rachunków. 
Wymagana kaucja zwrotna. 

Cena 2700 zł
tel: 606-300-317 

e-mail: murzedowski1978@gmail.com 

Kraków, Nowa Huta
40 m2, 1-pokojowe, VI piętro. Umeblowane 
mieszkanie, po remoncie, w  10-piętrowym 
bloku na os. Kolorowym. Składa się z 1 pokoju 
z balkonem, widnej kuchni i  łazienki. W kuchni 
meble, lodówka, kuchenka gazowa i mikrofalo-
wa. Łazienka: kabina prysznicowa, pralka, nowe 
płytki i  armatura. Pokój: 2 fotele, ława, łóżko, 
meble. Mieszkanie do wynajęcia od 1 grudnia 
2016. Bliska lokalizacja od Ronda Czyżyńskiego. 
Kaucja 1000 zł. 

Cena 1600 zł
Tel: 607-580-092 

e-mail: teraz_rob@o2.pl

Kraków, ul. Piastowska
50 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie w 2-pię-
trowym budynku, zlokalizowane w pobliży Błoń 
krakowskich, na ogrodzonym, kameralnym kom-
pleksie, z ochroną. Ciche, z pięknym widokiem na 
kopiec Kościuszki. Składa się z salonu z kuchnią 
i  jadalnią, sypialni oraz łazienki z WC. Wyremon-
towane, zostanie umeblowane według życzenia 
najemcy. Obecnie wyposażona kuchnia, duża szafa 
w sypialni oraz pralka w  łazience. Koszty najmu: 
2000 zł + czynsz 270 zł + opaty za media: prąd, 
wodę, ogrzewanie.

Cena 2000 zł
Tel. 533-530-104

e-mail:maciej.swirko@gmail.com

Kraków, ul. Podkowińskiego
35 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie w 4-pię-
trowym bloku z windą. Ciepłe i przytulne, ume-
blowane. 2 pokoje, łazienka, balkon z widokiem 
na południe. Centralne ogrzewanie i ciepła woda 
z miejskiej sieci. Wolne od listopada. Cena 1200 zł 
+ 300 zł czynsz i 100 zł media.

Cena 1200 zł
Tel. 792-895-079 

Kraków, ul. Prażmowskiego
70 m2, 3-pokojowe, II piętro. Jasne, przestronne 
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, nie daleko 
Ronda Mogilskiego, w  dzielnicy Śródmieście. 
Usytuowane w 3-piętrowej kamienicy, składa się 
z 2 niezależnych pokoi, 1 z aneksem kuchennym 
i 1 łazienki. Mieszkanie po kapitalnym remon-
cie. Możliwość przekształcenia na kancelarie 
prawne, komornicze, adwokackie. Najem 3000 
zł + czynsz administracyjny (według zużycia) 
+ prąd i gaz.

Cena 3000 zł
Tel. 600-941-453 

Kraków, ul. Solna
46 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mini apartament 
zlokalizowany w  nowej 4-piętrowej kamienicy 
(2015 r.) w centrum Starego Podgórza przy Placu 
Bohaterów Getta, ok. 100 m od przystanku tram-
wajowego. W pobliżu Bulwary Wiślane i Park im. 

Sprzedam  
małą Agencję Nieruchomości  

w Krakowie 

Idealna dla agenta, który chciałby założyć własną firmę. 
Setki ofert w bazie.

 883 663 036

Kraków, ul. Stadionowa,  
rej. Zalewu Nowohuckiego

Wewnątrz budynku, na parterze znajduje się obszerny holl z klatką schodową, 
z którego wchodzi się bezpośrednio do kuchni z jadalnią oraz salonu (łącznie 
27,5 m2) z wyjściem na taras o powierzchni 10,4 m2. Dodatkowo na tej 
kondygnacji usytuowany został pokój 9,6 m2 lub gabinet, łazienka 4,9 m2 
oraz schowek /pomieszczenie techniczne pod schodami. Na piętrze sypialnia 
15 m2, dwa pokoje o pow. 9,7 m2 oraz 11,7 m2, a także łazienka 5,8 m2.

Cena 574.000 zł    510 702 705
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Bednarskiego. Mieszkanie z  dużym balkonem 
(10m2), wykończone w  wysokim standardzie. 
Składa się z salonu z aneksem kuchennym (30m2), 
sypialni (11m2) i łazienki. W sypialni i przedpokoju 
znajdują się zabudowy, a w kuchni nowoczesne 
i funkcjonalne meble z zabudowanym sprzętem 
AGD.

Cena 2400 zł
Tel. 734-092-559 

Kraków, ul. Szlak
46 m2, 2-pokojowe, parter. Mieszkanie składa 
się z  2 pokoi, aneksu kuchennego w  pełni 
wyposażonego (lodówka, płyta ceramiczna, 
piekarnik, zmywarka) i  łazienki (wanna z  hy-
dromasażem, prysznic, umywalka, WC, bidet, 
pralka). Posiada niepowtarzalny klimat, jest 
bardzo jasne (okna dachowe) i  przestronne. 
Dostęp do internetu (20 mb/s) w  formie 
przewodowej i  bezprzewodowej w  cenie 
mieszkania, antena TV i SAT, domofon, alarm, 
centralne ogrzewanie gazowe. Opłaty: czynsz 
1700 zł/mies, media 300 zł (c.o., prąd, woda), 
kaucja 2000 zł. Internet i TV gratis. Możliwość 
czasowego meldunku.

Cena 1700 zł
Tel. 665-737-419 

Kraków, ul. Topolowa
78 m2, 3-pokojowe, parter. Mieszkanie w kamie-
nicy, najchętniej na długą umowę na biuro dla 
firmy, kancelarii prawnej, notariatu. Możliwa 
adaptacja. 

Cena 3000 zł
Tel. 501-382-580, 510-023-367 

Kraków, ul. Torfowa
46 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie składa się 
z dużego i małego pokoju, osobna jasna kuchnia, 
łazienka, przedpokój, balkon. Mieszkanie w pełni 
wyposażone i  umeblowane. Ogrzewanie tanie 
z  MPC. Pierwszy wynajem po generalnym re-
moncie. Idealne dla rodziny, osób pracujących 
lub studentów. Dodatkowo komórka lokatorska. 
Przystanek autobusowy 50 metrów, tramwa-

jowy 10 min. Cena wynajmu: 1500 zł + czynsz 
administracyjny 200 zł i  media indywidualne 
opomiarowane.

Cena 1500 zł
Tel. 784-444-366

e-mail: imkossowska@gmail.com

Kraków, ul. Wileńska
50 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie usy-
tuowane w  4-piętrowym budynku, w  cichej 
i  spokojnej okolicy, składające się z  sypialni 
z  dużą szafą, osobnej kuchni, wyposażonej 
w  meble, lodówkę i  zmywarkę oraz dużego 
pokoju ze słonecznym balkonem. W  łazience 
połączonej z  WC piec gazowy do ogrzewania 
wody, c.o. miejskie. W  pokojach na podłodze 
parkiet, w  kuchni, korytarzu, łazience i  na 
balkonie płytki. Do wynajęcia na minimum 6 
miesięcy od 1 grudnia. 

Cena 1500 zł
e-mail: mieszkaniewilenska@gmail.com

Kraków, Wzgórza Krzesławickie
46,75 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie 
umeblowane i  wyposażone, z  jasną kuchnią, 
balkonem i  piwnicą. Cicha i  spokojna okolica 
z parkiem i placem zabaw. Cena najmu 1000 zł + 
czynsz 350 zł + media w zależności od zużycia. 
Kaucja 1000 zł.

Cena 1350 zł 
Tel. 501-322-856 

e-mail: krzysztof.tulik@gmail.com 

Kraków, ul. Zachodnia
79 m2, 3-pokojowe, V piętro. Jasne mieszkanie na 
os. Europejskim z tarasem. Kompletnie wyposa-
żona kuchnia i łazienka (pralka, zmywarka, kabina 
prysznicowa, podstawowe meble), ogrzewanie 
podłogowe, teren monitorowany i  ogrodzony 
z możliwością parkowania. Mieszkanie właściwie 
nie było zamieszkane od roku budowy (2007 r.). 
Oferta dla osób niepalących i bez zwierząt. Cena 
wynajmu 2500 zł + zużycie prądu i wody.

Cena 2500 zł
e-mail: adel.noori.awadi@gmail.com 

KOMERCYJNE – SPRZEDAŻ

Lokal gastronomiczny
Kraków, ul. Piasta Kołodzieja, 12 m2. Lokal poło-
żony w  dobrym punkcie, w  pełni wyposażony, 
z bogatym menu. Niski czynsz.

Cena do negocjacji
Tel. 511-388-486

Lokal handlowo-usługowy
Kraków, os. Bohaterów Września 1J, 133 m2 na 
parterze w budynku z 2016 roku. Stan dewelo-
perski, ogrzewanie MPEC, woda, prąd, do własnej 
aranżacji (open space).

Cena 657.688 zł do negocjacji
Tel. 662-160-491

Lokale komercyjne
Kraków, ul. Lubelska, 165 m2, 202 m2. 2 lokale 
w centrum Krakowa. Lofty Lubelska to adaptacja 
budynku na prestiżowe apartamenty i  lokale 
komercyjne. Na parterze budynku zlokalizowano 
lokale komercyjne z  bezpośrednim dostępem 
z chodnika i olbrzymimi przeszklonymi witrynami. 
Przeznaczenie pod gabinety lekarskie, gabinety 
urody, sklepy sieciowe, restauracje, kawiarnie, po-
wierzchnie biurowe. Bezpośrednio przed lokalami 
miejsca parkingowe. Każdy lokal posiada możli-
wość wyeksponowania reklamy bezpośrednio 
nad wejściem. Lokale są ogrzewane z sieci MPEC 
(każdy lokal ma indywidualny licznik). 

Cena 10.500 zł/m2. 
Telefon: 604549189 

KOMERCYJNE – WYNAJEM

Lokal
Kraków, ul. św. Agnieszki, 200 m2. Lokal partero-
wy z wejściem bezpośrednio z ulicy i od strony 
dziedzińca. Lokal do remontu z  możliwością 
rozliczenia części nakładów. Ogrzewanie central-
ne – gazowe, cztery węzły sanitarne. Dodatkowo 
możliwość wynajęcia piwnicy (ok 230m2).

Cena 8 000 zł
Tel. 600-969-193 

KRAKÓW CENTRUM – 

właściciel sprzeda lokal usługowo-biurowy,  
odpowiedni na biuro, notariat, adwokaturę, hostel,  

gabinety lekarskie, powierzchnia: 144,9 m2

Cena: 6000 zł/m2 do uzgodnienia

ginkrak@kki.pl, tel. 601 912 999
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
9 grudnia 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

Lokal gastronomiczny
Kraków, ul. Dietla, 336 m2. Piękny lokal w stylu 
loft, po generalnym remoncie. Posiada wszystkie 
odbiory: Sanepid, Straż Pożarna, Państwowa In-
spekcja Pracy oraz aktualny przegląd Kominiarski 
i pomiary instalacji elektrycznej. Parter budynku 
to lokale użytkowe – restauracja, sklepy, pozo-
stała część to apartamenty hotelowe – 90 miejsc 
noclegowych. Instalacja elektryczna – nowe 
wyposażenie szaf rozdzielczych (HAGER). Przy-
dział mocy dla lokalu to 69 kW. Brak instalacji 
gazowej. Instalacja alarmowa – nowa centrala, 
czujki, syrena i manipulator

Cena 11.900 zł
Tel. 600-262-322

e-mail: pkrakmail@gmail.com 

Lokal gastronomiczno-produkcyjny
Kraków, Stare Miasto – okolice, 61 m2. Lokal 
gastronomiczno-produkcyjny w formie caterin-
gu, zlokalizowany w  ścisłym centrum Krakowa 

(800 m od Rynku) Lokal w pełni przystosowany 
i  wyposażony. Pełna dokumentacja odebrana 
przez sanepid. Umowa najmu podpisana na czas 
nieokreślony. 1800 zł + media (zużycie według 
liczników), kwota odstępnego – 19.999 zł, czynsz 
bez odstępnego: 2.999 zł + media.

Cena 1800 zł
Tel. 606-950-011

e-mail: talagier@op.pl

Lokal
Kraków, Wzgórza Krzesławickie, 18 m2. Lokal na 
os. Na Stoku 10B na parterze nowego budynku 
z 2014 roku. Idealny na biuro, kancelarię, gabinet, 
salkę lekcyjną, sklep internetowy, zakład kra-
wiecki, itp. W lokalu jest duże 2-skrzydłowe okno 
oraz własne WC. Na podłodze flizy, ogrzewanie 
centralne. W wyposażeniu lokalu komplet mebli 
biurowych (biurko, szafki, półki, krzesła). Opłaty: 
700 zł + czynsz administracyjny 130 zł + prąd. 
Kaucja 700 zł. 

Cena 700 zł
Telefon: 722 799 700 

Lokal
Tarnów, ul. Słoneczna, 52 m2, I  piętro. Lokal 
posiada pomieszczenie socjalne oraz toaletę. 
W sąsiedztwie banki, sklep zoologiczny, ubezpie-
czenia. Możliwość negocjacji ceny najmu.

Cena 1800 zł
Tel. 794-641-681

e-mail: lokal.sloneczna@o2.pl

KUPNO – DZIAŁKI, GRUNTY

Wieliczka
8 a – 20 a, budowlana, prąd, siła, gaz, woda. Kupię 
działkę budowlaną w Wieliczce w rejonie Krzysz-
kowic, Lekarka, Zadory lub w okolicy Kampusu. 
Płatność gotówką.

Cena 280.000 zł
Tel. 501-716-878, 500-139-507
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

25.11 – 08.12.2016  nr 23/2016

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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Muzeum Jutra

Nowoczesne Muzeum Jutra znajduje się na 
molo w historycznej części Rio de Janeiro 
i wyrasta na jeden z symboli tego miasta. 
Powstanie budynku to inicjatywa władz Rio 
de Janeiro, Fundacji Roberto Marinho oraz banku 
Santander. Projekt muzeum opracował Santiago 
Calatrava, jeden z najsłynniejszych żyjących 
architektów. W projekcie dla Rio inspirował się 
roślinami z rodziny bromeliowatych. Budynek, 
o łącznej powierzchni 12 600 mkw., powstał na 
wysuniętym cyplu w dzielnicy Puerto Maravilha. 
Charakterystyczną formę nadają obiektowi 
dwa ogromne nadwieszenia: 75-metrowe od 
strony lądu i 45-metrowe od strony morza. 
Wnętrze budynku składa się z dwóch poziomów. 
Na dolnym zlokalizowane są wystawy tymczasowe, 
audytorium, restauracja, sklep oraz zaplecze 
administracyjne. Na wyższej kondygnacji znajdują 
się sale wystawowe, kawiarnia oraz punkt 
widokowy.

Kościół w Knarvik

Zaprojektowany przez pracownię Reiulf 
Ramstad Arkitekter kościół został wzniesiony na 
malowniczym wybrzeżu Knarvik – niewielkiej 
miejscowości w Norwegii, na północ od Bergen. 
Bryła budynku swoim kształtem ma przypominać 
gwiazdę. Strzelista wieża, kaplica oraz prezbiterium 
zostały podkreślone za pomocą pochyłych dachów, 
co w zamierzeniu architektów ma nawiązywać 
do norweskich kościołów klepkowych z XII w. 
Bryła została podzielona na dwie kondygnacje 
na planie prostokątów. Zewnętrzne elewacje 
obłożono postarzanymi deskami z jasnego drewna 
sosnowego, przez co kościół doskonale wpisuje 
się w skalisty krajobraz norweskiego wybrzeża. 
Budynek jest w stanie pomieścić 500 osób.

Wieża policyjna w Charleroi

Nowa siedziba policji w belgijskim mieście 
Charleroi została zaprojektowana przez 
Ateliers Jean Nouvel we współpracy z biurem 
architektonicznym MDW. Projekt zakładał 
renowację istniejących, XIX-wiecznych baraków 
oraz stworzenie nowego, charakterystycznego 
budynku posterunku policji, który wkomponuje 
się w zabytkowy kompleks miejski. W ramach 
przeprowadzonych prac odrestaurowano dwa 
skrzydła dawnych koszar, a siedzibę policji 
przeniesiono do wysokiej na 75 m wieży. Elewacja 
budynku wykonana jest z ciemnoniebieskiej 
ceramiki budowlanej, która kolorem przypomina 
barwy mundurów policyjnych. 
Pod wieżą znajdują się: 3-poziomowy parking oraz 
areszt policyjny, archiwa i magazyny. 

Perły z sieci



www.kamienicaretmana.pl  tel. (+48) 600 700 192

- doskonała lokalizacja w odległości 300 metrów od Bulwarów Wiślanych 
  i 500 metrów od Błoń Krakowskich
- rozwiązania SMART HOME w podstawowym standardzie wykończenia
- budynek tworzony z troską o energooszczędność i rozwiązania proekologiczne

ulica Stachowicza 5 (Zwierzyniec/Salwator)

28  luksusowych apartamentów
o powierzchni 30 – 190 m2

Inteligentnie, ekologicznie,
komfortowo,
w centrum Krakowa.




