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W łaśnie oddajemy w Państwa ręce 

najnowszy numer dwutygodnika, 

w którym na pierwszy plan wysunął się 

temat kredytów hipotecznych – bez których trudno 

dzisiaj wyobrazić sobie zakup nieruchomości. 

Oprócz podsumowania roku i sformułowania 

prognoz na przyszłość dla rynku kredytowego, 

chcieliśmy wykroczyć poza schemat analizowania 

branży jedynie z perspektywy młodych ludzi, 

inwestujących w swoje pierwsze mieszkania. Duży 

odsetek kredytobiorców stanowią bowiem osoby 

starsze. Po obniżeniu wieku emerytalnego, ich 

sytuacja finansowa ulegnie zmianie. Czy będzie to 

zmiana na gorsze? Ekonomiści przewidują, że tak. 

Niskie świadczenia emerytalne mogą spowodować 

utratę zdolności kredytowej. Pośpiech związany 

ze spłatą kredytu będzie wtedy jak najbardziej 

uzasadniony. 

Tradycyjnie nie zapomnieliśmy o relacjach 

z krakowskich wydarzeń branżowych. Przed 

kilkoma tygodniami odwiedziliśmy targi 

„Zaprojektowani. Krakowskie Spotkania 

z dizajnem”, organizowane przez Krakowskie 

Szkoły Artystyczne. Była to dobra okazja do 

zapoznania się z najnowszymi trendami 

w architekturze wnętrz, a także uczestnictwa 

w interesujących wykładach i warsztatach. 

Zaplanowaliśmy już nasz udział w kolejnej edycji. 

Mamy nadzieję, że Państwo również skorzystają 

z zaproszenia organizatorów. 

Zainspirowani krakowskimi spotkaniami 

z dizajnem, w najnowszym wydaniu 

dwutygodnika zachęcamy do odważnych zmian. 

W tym celu polecamy m.in. artykuły „Metamorfoza 

starego domu” oraz „DIY, czyli jak z pomysłem 

oświetlić wnętrze”.

Życzymy przyjemnej lektury 
Redakcja
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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 45
3 Kamienica pod Smokami (ul. Pawia) zrealizowana 58–81 8700–10 500 WAKO 46

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 44

5 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 34

6 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    III kw. 2017 28–78 6600–8250 Eko-Park 45

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

8 Lema (ul. Lema) II kw. 2017 29–79 od 5600 Wawel Service 51

9 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.

10 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 41–50 5406 - 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 42
11 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 52
12 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 36
13 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 44
14 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 51
15 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5239–6300 Inter-Bud 33
16 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 30–80 6200–7300 Start 43
17 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 45
18 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 36
19 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) I kw. 2017 31–65 b.d. Tętnowski 38
20 Zielony Prądnik (ul. Glogera) maj 2017 30–58 4999–6099 Krak Estates IV okładka

Stare Miasto  Średnia cena: 10 900 zł/mkw. 

Krowodrza   Średnia cena: 7934 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7302 zł/mkw. 

Prądnik Biały  Średnia cena: 6298 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
21 NY Residence Wrocławska 33 (ul. Wrocławska) III kw. 2018 21–105 b.d. Terra Casa I okładka

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

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: 16

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.

23 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany;  
Bohomolca 7 – wrzesień/październik 2017 36–99 4800–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 42

24 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 50

25 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 53

26 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) IV kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 39

27 Pod Kasztanami (ul. Reduta) zrealizowana 62 5700 Start 43

28 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) w realizacji 31–193 6100–6800 Grupa Krakowiak 41

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

30 ul. Reduta - Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 51

31 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 46

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

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

22 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments 48

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.

35 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 40

36 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 39–65 5600–6850 Start 43

37 ul. Wielicka/ Rydygiera I kw. 2018 28–85 4850–5900 HSD Arrow Rydygiera 50

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.

33 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – IV kw. 2016,  
II etap – II kw. 2018 27–110 6050–9100 Henniger Investment 3

34 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 44
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

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

51 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 50

52 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 44

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

Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw. 

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

53 ul. Cieślewskiego 7a w realizacji 29–65 5900–7200 Janex 35

54 os. Dywizjonu 303 (os. Dywizjonu 303) zrealizowana 142 4700 Proins 40

55 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30 –59 b.d. S.M. Czyżyny 49

56 Pod Wiązami (ul. Sołtysowska) zrealizowana 30–67 od 5450 Hartbex 47

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

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

38 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 50

39 ul. Małysiaka II kw. 2018 23–90 5000–5500 Proins 40

40 Osiedle Europejskie (ul. Czerwone Maki/ ul. Bunscha) IV kw. 2016 47–87 od 5830 Novo Maar 49

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

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

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

44 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 46

45 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 46

46 Zachodnia Zalesie (ul. Zachodnia) IV kw. 2016 25–71 b.d. Hartbex 47

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

47 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka) IV kw. 2016 34–52 5100–5590 Krakoin 51

48 Halszki 28 A (ul. Halszki 28 A) zrealizowana 30–78 4999–6800 Wawel Service 51

49 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 29–79 5700–7900 Start 43
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Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

59 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–82 5400–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 42

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

29–64 4400–5350 Dom-Bud M. Szaflarski 42

61 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 51

62 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.

57 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 51

58 Zawiła (ul. Zawiła) IV kw. 2016 35–79 5347–7688 Wawel Service 51

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.

63 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy) zrealizowana 42–59 5800–6300 Proins 40

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

64 Dom Dla Każdego (Michałowice) zrealizowana 102 4449–6372 Wawel Service 51

65 Nowe Zarabie (Myślenice) I kw. 2017 67–78 od 4474 Jania Construction 52

66 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 37

67 Słoneczne Krzyszkowice (Krzyszkowice) zrealizowana 77 od 3364 Jania Construction 52

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 19
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„Mieszkanie Plus” czy Fundusz Mieszkań na Wynajem
Najnowszą propozycją dla potencjalnych najemców jest rządowy pa-
kiet „Mieszkanie Plus”, który zakłada opcję wynajmu z dojściem do 
własności. Zaletą tego programu jest brak ograniczeń wiekowych 
oraz docelowe czynsze na poziomie niższym od stawek rynkowych. 
Na razie jednak „Mieszkanie Plus” jest jeszcze na etapie wdrażania 
– na bardziej konkretne oferty zainteresowani będą musieli jesz-
cze poczekać. Wiadomo już, że na początku w samym Krakowie nie 
znajdziemy ofert przygotowanych w  ramach nowego pakietu. Na 
pierwszych listach intencyjnych dotyczących budowy mieszkań na 
potrzeby programu zabrakło stolicy Małopolski. Na razie rząd poło-
żył większy nacisk na mniejsze miejscowości, wśród których znala-
zła się m.in. Skawina.

Natomiast osoby rozważające najem instytucjonalny mogą już sko-
rzystać z  oferty Funduszu Mieszkań na Wynajem – przedsięwzięcia 
komercyjnego realizowanego przez spółkę BGK Nieruchomości. Idea 
Funduszu opiera się na samowystarczalności, dlatego w tym przypad-
ku stawki najmu, mimo wcześniejszych zapowiedzi, w  praktyce nie 
odbiegają od stawek ustalanych przez prywatnych najemców. Różni 
je natomiast standard wykończenia lokali. W przeciwieństwie do tra-
dycyjnego rynku wynajmu, Fundusz Mieszkań na Wynajem zarządza 
nowo wybudowanymi budynkami. 

Kraków jest czwartą lokalizacją, po Poznaniu, Gdańsku i Piasecz-
nie, w której przygotowano ofertę najmu instytucjonalnego. Pierwszy 
krakowski budynek Funduszu znajduje się przy ul. Polonijnej w Bieża-
nowie. Budowa obiektu zakończyła się w I kw. 2016 r. W ramach tej in-
westycji na rynek dostarczono 45 mieszkań 1- i 2-pokojowych. 

Ściśle określone zasady użytkowania mieszkań i precyzyjne kryte-
ria finansowe jako gwarant bezpieczeństwa transakcji – to elementy, 
które zgodnie z  intencją operatora Funduszu mają odróżnić tę ofer-
tę od standardowych ogłoszeń na rynku najmu. Drugą różnicą jest 
standard mieszkań, wykończenie „pod klucz”, a zgodnie z najnowszy-
mi ustaleniami – również wyposażenie w  sprzęt AGD. Regularność 
swoich wpływów Fundusz zabezpieczył poprzez formę najmu okazjo-
nalnego. Z perspektywy najemców bardziej opłacalne jest wynajęcie 
mieszkania na dłuższy okres, gdyż wówczas można liczyć na niższe 
stawki czynszu. Obecnie Fundusz dopuszcza także możliwość adapta-
cji wnętrz na biura czy pod inną działalność gospodarczą. W przeci-
wieństwie do inwestycji w  ramach „Mieszkania Plus”  pod budowę 
z założenia preferowane są działki w dużych miastach, w centrach lub 
innych atrakcyjnych dzielnicach, co ma sprzyjać mobilności zawodo-
wej i ułatwić dostęp do miejsc pracy. 

Duże zainteresowanie dotychczasową ofertą Funduszu potwierdza 
zasadność standardów, którymi kierujemy się przy wyborze konkretnej 
inwestycji. Dla naszych najemców szczególne znaczenie ma wysoki stan-
dard wykończenia mieszkań, dogodna lokalizacja budynku, możliwość 
zameldowania w wynajmowanym lokalu oraz atrakcyjna cena i poczu-
cie bezpieczeństwa, jakie gwarantuje podpisanie umowy najmu z part-
nerem instytucjonalnym –  mówi Ryszard Słowiński, Prezes Zarządu 
BGK Nieruchomości SA.

Aktualnie w fazie realizacji znajduje się kolejna inwestycja Fundu-
szu w Krakowie – budynek położony przy ul. Drukarskiej, w sąsiedz-
twie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt zasili lokalny 
rynek 109 mieszkaniami, wśród których podobnie jak w poprzednim 
przypadku dominują lokale 1- i 2-pokojowe.  Inwestycja ma zostać od-
dana do użytkowania w III kw. przyszłego roku. 

Najem prywatny
Największy udział w krakowskim rynku najmu mają jednakże prywat-
ne oferty. Dotyczą one zarówno lokali w kamienicach (przede wszyst-
kim w centrum miasta), domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta, 
mieszkań w blokach z „wielkiej płyty” oraz nowo wybudowanych, czę-
sto w wysokim standardzie i na strzeżonych osiedlach, udostępnianych 
przez osoby kupujące z nastawieniem na czerpanie zysków z najmu. 

Ze względy na prężny rozwój ośrodka akademickiego największą 
grupę najemców w  Krakowie stanowią studenci. Łączna liczba ża-
ków studiujących w krakowskich uczelniach przekracza 200 tys. osób. 
Popularność dziennego systemu studiów stymuluje popyt na długo-
terminowy wynajem. Studenci wybierają mieszkania położone w jak 
najbliższej odległości od uczelni, atrakcyjną lokalizację ceniąc wyżej 
niż wysoki standard. Ta grupa najemców celuje w lokale w niskich lub 
średnich cenach. Studenci, a także osoby do 35 roku życia, które de-
cydują się na wynajem poza centrum miasta, mają wyższe wymaga-
nia w zakresie standardu i wykończenia mieszkania. Nieruchomości 
na obrzeżach cieszą się zainteresowaniem rodzin, które zamierzają 
wynajmować mieszkania do momentu ustabilizowania swojej sytuacji 
finansowej lub zgromadzenia środków na wkład własny wymagany 
przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Dzielnice poza centrum są dla 
nich atrakcyjne ze względu na powszechne przekonanie, że jakość po-
wietrza jest tam lepsza niż w pozostałych częściach Krakowa. 

W praktyce często okazuje się, że średnie stawki wynajmu kształtu-
ją się na poziomie zbliżonym do przeciętnej raty kredytu hipotecznego. 
Dla wielu osób rozpoczęcie poszukiwania mieszkania od dewelopera 
jest wobec tego tylko kwestią czasu. 

Analiza cenowa mieszkań na wynajem w poszczególnych dzielni-
cach pozwala stwierdzić, ze po pierwsze mamy do czynienia z tenden-
cją wzrostową, po drugie – ceny rozkładają się analogicznie do rynku 
pierwotnego. Najdroższą dzielnicą jest Stare Miasto. Za 1-pokojowe 
mieszkanie w tej części miasta należy zapłacić ok. 1600 zł (w zależno-
ści od metrażu i standardu). Dla porównania, dwa lata temu koszt  wy-
najmu wynosił w tej lokalizacji średnio 1430 zł. Co ciekawe, w wielu 
przypadkach bardziej opłacalny jest wynajem mieszkania 2-pokojowe-
go. Przykładowo, w dzielnicy Krowodrza można znaleźć oferty z od-
stępnym dla właściciela mieszczącym się nawet w granicach 1400 zł. 
Biorąc pod uwagę rynek najmu, najtańsze okażą się lokale znajdujące 
się w północnej i północno-wschodniej części miasta. W przypadku 
mieszkań 3-pokojowych średnia dla miasta w minionym kwartale wy-
nosiła ok. 2514 zł. Poniżej tej kwoty kształtowały się ceny najmu m.in. 
w Nowej Hucie, Podgórzu Duchackim i Bieńczycach.

Michał Mazur

WARTO WIEDZIEĆ     

Perspektywy dla osób inwestujących 
w nieruchomości na wynajem
Osoby, dla których z uwagi na indywidualną sytuację życiową najlepszą formą zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych jest wynajem, mają do wyboru kilka możliwości. W celu znalezienia 
najkorzystniejszej dla siebie oferty, warto przeanalizować wszystkie rozwiązania.
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KRAKOWSKIE INWESTYCJE

Inwestycja Wielicka-Rydygiera –  
wysoka jakość w przystępnej cenie

Firma HSD ARROW Sp. zo.o. S.K. wchodzi 
w skład grupy HSD Inwestycje, do której na-
leżą m.in. HSD PLUS INWESTYCJE, HSD 

CHAŁUPKA. Jest to doświadczony deweloper od 
10 lat działający na kieleckim rynku nieruchomości, 
a dzięki swoim najnowszym inwestycjom zajmujący 
znaczące miejsce także wśród inwestorów budują-
cych w Krakowie. W ostatniej fazie realizacji znaj-
dują się obecnie takie przedsięwzięcia, jak Kordiana, 
Trybuny Ludów oraz Limanowskiego. Do najbar-
dziej interesujących projektów dewelopera należy 
również budynek usytuowany u zbiegu ulic Wielic-
kiej i Rydygiera na osiedlu Rżąka. Charakterystycz-
nym elementem oferty jest korzystny dla nabywców 
stosunek jakości mieszkań od ich ceny. Koszt zaku-
pu metra kwadratowego w ramach inwestycji Wie-
licka-Rydygiera kształtuje się poniżej krakowskiej 
średniej. Dzięki temu propozycja HSD ARROW może być skiero-
wana do klientów o różnych możliwościach finansowych. Wspólną 
cechą nabywców nieruchomości oferowanych w ramach tego projek-
tu mieszkaniowego jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań ar-
chitektonicznych, komfortu i odpowiedniego standardu – nie tylko 
w  przypadku mieszkań, ale także części wspólnych. Inwestycje re-
alizowane przez dewelopera cechuje spójny wizerunek oparty m.in. 
o stałe elementy architektoniczne, takie jak nowoczesna bryła z dużą 
liczbą przeszkleń, granitowe klatki schodowe, trójszybowe okna czy 
detale wykonane ze stali nierdzewnej i  szkła hartowanego. Bezpie-
czeństwo, jakość oraz terminowość usług deweloperskich inwesto-
ra potwierdzają nagrody i wyróżnienia branżowe, w tym trzykrotny 
tytuł lidera regionu w kategorii budownictwo mieszkaniowe w Kiel-
cach. W 2017 r. rozpocznie się budowa kilku kolejnych inwestycji, 
m.in. ul. Kącik 10 na Starym Podgórzu oraz ul. Dominikanów na 
osiedlu Prądnik Czerwony.

Pierwszy etap krakowskiej inwestycji Wielicka-Rydygiera obej-
muje realizację obiektu B1, zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie 
natomiast budowa kolejnego budynku – B2. Korzystne położenie 
osiedla wynika z bliskiej odległości od węzła Wielickiego obwodnicy 
Krakowa oraz przystanków tramwajowych i  autobusowych. Biorąc 

pod uwagę walory krajobrazowe okolicy, warto podkreślić sąsiedz-
two rozległego miejskiego parku, wyposażonego w infrastrukturę re-
kreacyjną: plac zabaw, asfaltowe boiska do siatkówki i koszykówki. 
Miłośnicy wypoczynku na łonie natury chętnie korzystają z okolicz-
nych alejek spacerowych, otaczających oczko wodne, które stanowi 
centralny punkt parku. 

Teren inwestycji przynależy do dzielnicy Podgórze, w  której 
obecnie koncentruje się większość mieszkań oferowanych przez 
krakowski rynek pierwotny. Oznacza to, że obszar ten jest dobrze 
skomunikowany z pozostałymi częściami miasta, a w jego granicach 
znajdują się liczne obiekty handlowo-usługowe. Ponadto zabudowę 
mieszkalną uzupełniają budynki użyteczności publicznej. W  przy-
padku inwestycji Wielicka-Rydygiera istotną rolę odgrywa także 
stosunkowo bliska odległość od Szpitala Uniwersyteckiego UJ, po-
wstającego jako część składowa kampusu w Prokocimiu. Dostęp do 
Szpitala Dziecięcego, akademików, biblioteki i  budynków wydzia-
łu farmaceutycznego UJ wiąże się także z dobrymi perspektywami 
dla osób, które rozważają zakup nieruchomości z przeznaczeniem na 
wynajem, np. dla studentów. Będzie miało również wpływ na wzrost 
cen metra kwadratowego mieszkań „przejściowych”, co znajdzie od-
zwierciedlenie przy ich odsprzedaży w perspektywie kilku lat. 

W  ramach I  etapu projektu dewelo-
per wprowadził do sprzedaży 78  funkcjo-
nalnych mieszkań. Wnętrze 5-piętrowego 
budynku B1 wypełnią 1-, 2-, 3- oraz 4-poko-
jowe lokale o zróżnicowanych powierzch-
niach. W  projekcie architektonicznym 
uwzględniono również potrzebę komfor-
tu użytkowania przestrzeni wspólnych, 
stąd decyzja o instalacji dwóch wygodnych 
wind, które zapewnią komunikację między 
poszczególnymi kondygnacjami obiektu. 
Rozpoczęcie sprzedaży budynku nr 2 pla-
nowane jest na I kwartał 2017 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
budynek B1 zostanie oddany do użytkowa-
nia w II kw. 2018 r. 

Joanna Kus
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ANALIZY RYNKU

Rynek kredytów hipotecznych –  
co przyniósł rok 2016?

Pierwszy kwartał roku 2016 przyniósł wzrost marży kredytu hi-
potecznego w przypadku niektórych banków nawet o 0,5 proc. 
Fakt ten był spowodowany wprowadzeniem podatku od ak-

tywów bankowych, który został nałożony na banki w lutym 2016 r. 
Zgodnie z przewidywaniami, koszt tego podatku banki przerzuciły na 
klientów, podwyższając marże oferowanych kredytów już pod koniec 
IV kwartału. Powyższe rozwiązanie skutkowało obniżeniem zdolno-
ści kredytowej dla nowych klientów, jak i wzrostem kosztu kredytu 
dla przyszłych kredytobiorców.

W II kw. 2016 r., a dokładnie 1 maja, w życie weszła nowa ustawa 
o obrocie ziemią rolną, która w znaczą-
cym stopniu utrudniła, a wręcz zamro-
ziła możliwość uzyskania kredytu na 
budowę domu na działkach rolnych 
poniżej 30 arów. Problem ten dotyczył 
terenów, dla których nie uchwalono 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego – czyli większości 
przypadków. Dopiero 15 sierpnia br., 
po nowelizacji ustawy, sytuacja wró-
ciła do normy. Niemniej w  tym czasie 
tysiące potencjalnych kredytobiorców 
nie mogło zaciągnąć kredytu na budo-
wę domu.

W III kw. wyczerpała się pula dota-
cji z  programu „Mieszkanie dla Mło-
dych”, która miała wpływ na liczbę 
nowych kredytów hipotecznych, dlate-
go w IV kw. można było zauważyć spa-
dek sprzedaży kredytów hipotecznych 
względem analogicznego okresu ubie-
głego roku.

W 12 miesięcy wokół sektora 
bankowego
Pod koniec I kw. bieżącego roku sytu-
acja nieznacznie się uspokoiła, dzięki 
czemu część banków wprowadziła ko-
rzystniejsze marże, choć nie powróciły 
one do pierwotnego poziomu z  koń-
cówki roku 2015. Banki obciążyły 
podatkiem klientów, podnosząc opro-
centowanie, co wprost przełożyło się na 
znacznie niższą zdolność kredytową przy identycznych zarobkach. 
Jak zwykle przy takich procesach, należało także doliczyć rosnącą 
stopę procentową.

W II kw. dość spontanicznie weszła w życie kolejna ustawa doty-
cząca gruntów rolnych, która w nowym brzmieniu obowiązuje od 30 
kwietnia 2016 r., z nowelizacją uchwaloną 6 lipca tego samego roku. 
Spowodowała chaos i paraliż w wielu bankach hipotecznych, w szcze-
gólności przy wydawaniu decyzji w sprawie już procesowanych wnio-
sków klientów.

Trzeci kwartał przyniósł minimalną stabilizację sytuacji. Nastąpi-
ło przetasowanie rankingu banków oferujących najkorzystniejsze wa-
runki finansowania oraz wprowadzenie przez nie nowych promocji, 
mających na celu przyciągnięcie klientów.

Obecnie, pomimo wyższych marż, nawet o  0,5 proc., względem 
analogicznego okresu ubiegłego roku, zaobserwować można znaczny 
popyt na kredyty hipoteczne. Banki chętnie wydają decyzje pozytyw-
ne, proces przebiega sprawnie, a klienci dysponują większym wkła-
dem własnym. Rok 2016 był niewątpliwie burzliwy i bardzo zmienny, 
ale dzięki temu zweryfikował wiele kwestii i zawęził pulę banków hi-
potecznych oferujących finansowanie na korzystnych warunkach.

Kto się spieszy przed podwyżką
Zwiększony ruch w oddziałach kredytowych przed końcem roku moż-

na było zaobserwować w  szczególności 
dwa lata temu, kiedy klient zobowiąza-
ny był do wniesienia minimalnego wkła-
du własnego w  wysokości 5 proc., oraz 
w  ostatnim kwartale roku 2015, w  któ-
rym wysokość progu wzrosła do 10 proc. 
– zgodnie z  Rekomendacją S przygoto-
waną przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego, która zaleciła wzrost wkładu 
własnego do 10 proc. w 2015 r., 15 proc. 
kolejnym roku i  docelowo 20  proc. od 
stycznia roku 2017. Zdarzało się, iż nie-
którzy klienci kupowali wówczas nieru-
chomości „pod kredyt”, aby zdążyć na 
10 proc. wkład własny obowiązujący do 
końca roku, a nie kredyt pod zakup nie-
ruchomości – co sugerowałaby logika 
i  samo przeznaczenie kredytu mieszka-
niowego. Obecnie nie obserwujemy ta-
kiego zjawiska.

Wynika to z  faktu, iż część banków 
nie stosuje wprost zapisów rekomenda-
cji o wysokości wkładu własnego i nadal 
możliwe jest zaciągnięcie kredytu hipo-
tecznego z 10 proc. wkładem własnym. 
Możemy oczekiwać, że ta sytuacja utrzy-
ma się również w roku 2017.

Należy w  tym miejscu zwrócić rów-
nież uwagę na fakt, iż po ostatniej ob-
niżce referencyjnej stopy procentowej 
do wysokości 1,5 proc., depozyty stały 
się zupełnie nieopłacalne. Dlatego wie-
lu klientów zdecydowało się na zakup 

mieszkania w celach inwestycyjnych pod wynajem, aby uzyskać lep-
szą stopę zwrotu z posiadanych aktywów.

Procent procentowi nierówny
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że minimalny wkład wła-
sny w  środkach pieniężnych lub innej formie* powinien wynosić 
10  proc. Pozostałą część może stanowić zastaw bądź ubezpieczenie 
tzw. „niskiego wkładu własnego”. I w tym jest przysłowiowy „haczyk”. 

Niewiele osób zdaje sobie 
sprawę z faktu, że minimalny 

wkład własny w środkach 
pieniężnych lub innej 

formie* powinien wynosić 
10 proc. Pozostałą część 

może stanowić zastaw bądź 
ubezpieczenie tzw. „niskiego 
wkładu własnego”. I w tym 

jest przysłowiowy „haczyk”. 
Okazuje się, że niezależnie od 
tego, czy zaciągniemy kredyt 
w 2014 czy w 2017 r., wkład 
własnym, który faktycznie 

musimy posiadać, nadal 
wynosi 10 proc.!

* udokumentowane: poniesione koszty budowy, wartość wykonanych 

robót budowlanych, wartość zakupionych materiałów budowlanych, 

koszty przygotowania inwestycji, wartość lub określony procent 

wartości innej posiadanej nieruchomości (w niektórych przypadkach).
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Okazuje się, że niezależnie od tego, czy zaciągniemy kredyt w 2014 
czy w  2017 r., wkład własnym, który faktycznie musimy posiadać, 
nadal wynosi 10 proc.! Od powszechnie znanej reguły istnieją jesz-
cze dwa odstępstwa. Należy tu zdefiniować, czym jest wskaźnik LtV 
(z ang. loan to value), czyli stosunek kwoty zobowiązania do warto-
ści zabezpieczenia, którym w przypadku kredytu jest nieruchomość. 
Otóż niektóre banki akceptują wkład własny w formie innej niż środ-
ki pieniężne. Jako wkład własny mogą uznawać wartość rynkową 
działki – dotyczy to działki, na której powstanie kredytowana nieru-
chomość. Kredytobiorca powinien być właścicielem gruntu (a przy-
najmniej użytkownikiem wieczystym) w  momencie przedstawiania 
go jako wkładu własnego. Kolejnym sposobem jest uzyskanie dofi-
nansowania z  programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ostatnim, naj-
mniej popularnym rozwiązaniem okazuje się wnioskowanie o kredyt 
do 100 proc. LtV w  jednym z banków hipotecznych, który właśnie 
w formie ubezpieczenia niskiego wkładu, umożliwia uzyskanie kre-
dytu w  pełnej wartości nieruchomości. Zatem nawet jeśli nie po-
siadamy wystarczających oszczędności, aby pokryć z  nich 20 proc. 
całkowitej wartości nieruchomości, którą chcemy zakupić, nie traci-
my szansy na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Tendencje i zapowiedzi na rok 2017
Powołując się na obecną sytuację na rynku bankowości oraz praktycz-
ne przykłady, niektóre banki już od kilku lat stosują wymóg 20 proc. 
wkładu (np. ING Bank Śląski), niektóre co roku powiększają go zgod-
nie z rekomendacją (BNP Paribas 15 proc., BZWBK 15 proc.), zaś po-
zostałe, np. PKO BP, PEKAO SA, Alior Bank, mBank wymagają nadal 
jedynie 10 proc. wkładu własnego.

Kredyty z 10 proc. wkładem własnym były dostępne dwa lata temu 
i wszystko wskazuje na to, że dostępne będą nadal – nawet w roku 
2017. Ma to jednak swoją cenę. Jeśli nie dysponujemy np. drugą nie-
obciążoną nieruchomością, dofinansowaniem z  programu „Miesz-
kanie dla Młodych” lub działką pod budowę, należy pamiętać, że 
w  niektórych bankach obligatoryjny będzie wykup ubezpieczenia 
niskiego wkładu własnego. Skutkiem tego okaże się podwyższenie 

marży lub dodatkowy koszt związany z  ubezpieczeniem do czasu 
spłaty kapitału do wymaganego poziomu 80 proc. LtV.

Na rok 2017 prognozujemy utrzymanie obecnych marż i promo-
cji, dalszy popyt na kredyty oraz ich podaż ze strony banków. Już 
początek roku zweryfikuje jednak, jakiej sytuacji faktycznie należy 
spodziewać się w kolejnych miesiącach.

Analiza rynku kredytów hipotecznych  
autorstwa Jakuba Pająka,  

Dyrektora Działu Finansowania  
w agencjach nieruchomości NowodworskiEstates  

oraz Private House Brokers.
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Na kanwie badanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
spraw, w  których ofiary przemocy domowej, zmuszone 
zachowaniem sprawcy, opuszczają – najczęściej nagle – 

zajmowane dotąd mieszkania, a  następnie rozpoczynają proces 
ubiegania się o pomoc mieszkaniową ze strony gminy, stwierdzić 
trzeba, że obowiązujące w  tej materii przepisy prawa, dotyczące 
dostępu do gminnej pomocy mieszkaniowej, regulują sytuację 
tej szczególnej grupy wnioskodawców w  sposób zdecydowanie 
niewystarczający.

Przemoc w  rodzinie narusza podstawowe prawa człowie-
ka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godno-
ści osobistej. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się 
bezpłatnej pomocy, w  szczególności w  formie zapewnienia jej 
pomocy w uzyskaniu mieszkania, jeśli nie ma tytułu prawnego 
do lokalu, zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy. Nieste-
ty mimo uregulowań prawnych, sytuacja osób doświadczających 
przemocy w  rodzinie i  skala tego zjawiska społecznego, wciąż 
wymaga dalszych działań, tak by ochrona w  tym zakresie była 
bardziej realna.

Przepis o pomocy w uzyskaniu mieszkania – art. 3 ust. 1 pkt 6 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – dodany został 
do ustawy nowelą z 2010 r. i stanowi pewną wytyczną dla jedno-
stek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. 
W doktrynie prawa uznaje się, że treść art. 3 ust. 1 stanowi nie-
jako deklarację podejmowania określonych działań, o  których 
w  sposób niewyczerpujący mowa w  innych przepisach ustawy, 
a nie normę prawną. Jak pokazuje praktyka, ta wytyczna, zawar-
ta w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nie zosta-
ła w  wystarczającym stopniu zrealizowana, poprzez nałożenie 
na organy władzy publicznej konkretnych obowiązków, co nie-
stety czyni ją raczej pozorem prawa. Wydaje się jednak, że po-
przez zamieszczenie omawianego uregulowania w art. 3 ust. 1 pkt 
6 ustawy, ustawodawca dostrzegł problem mieszkaniowy osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie i uznał za zasadne zaakcentowa-
nie w ustawie, że konieczne jest uzyskanie przez nie szczególnej 
pomocy w kwestii mieszkania.

Istotny mechanizm ochrony dla osób doświadczających prze-
mocy w rodzinie, zawiera art. 11a ust. 1 ustawy, który to stano-
wi, że jeżeli członek rodziny swoim zachowaniem, polegającym 
na stosowaniu przemocy w  rodzinie, czyni szczególnie uciążli-
wym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może 
żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Przede 
wszystkim więc, osoba dotknięta przemocą, może żądać, aby sąd 
zobowiązał sprawcę do wyprowadzki. Jak wynika z uzasadnienia 
projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (druk 
sejmowy nr 3639), „konsekwencje prawne i  społeczne przemocy 
w rodzinie powinien ponosić jej sprawca. Państwo nie powinno 
pozwalać na sytuację, w której sprawca przemocy zostaje w domu, 
a ofiara, w obawie o własne zdrowie i życie, wraz z dziećmi ucie-
ka przed nim do rodziny, znajomych, schroniska czy na dworzec”. 
Jednakże z  praktyki spraw badanych w  Biurze Rzecznika Praw 

PRAWO

Sytuacja mieszkaniowa osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie

Obywatelskich wynika, że często ofiary przemocy w rodzinie de-
cydują się opuścić wspólne mieszkanie, a  następnie próbują za-
spokoić potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Może to 
wynikać z chęci uniknięcia ewentualnego odwetowego zachowa-
nia sprawy przemocy, jako reakcji na zwrócenie się do sądu o na-
kazanie przezeń opuszczenia mieszkania.

Znaczenie ma również fakt, iż skorzystanie przez ofiarę prze-
mocy z  uprawnienia, o  jakim mowa w  przywołanym art. 11a, 
powodować może, że do czasu wydania przez sąd orzeczenia 
w przedmiocie nakazania opuszczenia mieszkania, ofiara i spraw-
ca mieszkać razem mieszkać. Wówczas może nadal dochodzić do 
aktów przemocy i ich eskalacji z powodu skierowania przez ofiarę 
sprawy na drogę sądową. Zwracające się do RPO kobiety, będące 
ofiarami przemocy domowej, wskazują, że opuszczenie mieszka-
nia, często nagle i bez wcześniejszej możliwości zapewnienia sobie 
„dachu nad głową”, spowodowane jest wyłącznie koniecznością 
ochrony przed aktami przemocy, a w szczególności ochrony ma-
łoletnich dzieci. Co istotne, ewentualne skorzystanie z mechani-
zmu określonego w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, nie powoduje trwałego uregulowania sytuacji miesz-
kaniowej ofiary przemocy, a  jedynie czasowe odseparowanie od 
niej sprawcy.

Opuszczając mieszkanie, osoba dotknięta przemocą w  rodzi-
nie, powinna z założenia mieć zagwarantowaną pomoc doraźną 
– począwszy od bezpłatnego poradnictwa (medycznego, psycho-
logicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego), po-
przez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym 
ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Praktyka poka-
zuje jednak, że nie w każdym przypadku ofiara przemocy godzi 
się na choćby czasowe zamieszkanie w takim ośrodku. Po wtóre, 
wciąż brakuje specjalistycznych schronisk dla osób doświadcza-
jących przemocy, a czas pobytu w takim miejscu jest zbyt krótki. 
Czas przebywania w placówce wsparcia ograniczony jest najczę-
ściej do kilku miesięcy.

Problem powstaje w  momencie, gdy dobiega końca okres, 
w  jakim ofiara przemocy domowej może przebywać w ośrodku, 
a gmina nie dysponuje wolnym lokalem, który może wówczas za-
proponować do wynajęcia. Kolejna komplikacja pojawia się, gdy 
gmina odmówi zakwalifikowania na listę oczekujących, uznając, 
że warunki mieszkaniowe nie kwalifikują wnioskodawcy do ubie-
gania się o wynajęcie lokalu z zasobu komunalnego. Dzieje się tak 
najczęściej, gdy w procesie weryfikacji wniosku organ rozpatrują-
cy stwierdzi, że powierzchnia na osobę w lokalu, w którym ofiara 
przemocy domowej czasowo zamieszkuje, przekracza powierzch-
nię kwalifikującą w danej gminie do uzyskania pomocy w postaci 
najmu lokalu komunalnego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzi do wnio-
sku, że ochrona praw osób doświadczających przemocy domowej, 
w zakresie korzystania z gminnej pomocy mieszkaniowej, wyma-
ga podjęcia określonych działań ustawodawczych.

Paweł Puch

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają sprawy ofiar przemocy domowej, dotyczące 
przyznania im gminnej pomocy mieszkaniowej, na którą nie zawsze mogą liczyć.
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WARTO WIEDZIEĆ

Kredyt mieszkaniowy – czy zdążymy go 
spłacić przed emeryturą? 

Obniżenie wieku emerytalnego będzie miało poważne na-
stępstwa ekonomiczne – tak brzmi ogólny, najczęściej 
pojawiający się wniosek z analizy ustawy uchwalonej w li-

stopadzie przez Sejm. Mimo krytyki ze strony ekonomistów Senat 
opowiedział się za zmianami. Zgodnie z  nową ustawą, od 1  paź-
dziernika 2017 r. mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę 
w wieku 65, a kobiety 60 lat. Obniżenie progów emerytalnych doty-
czy również rolników. Ustawa przewiduje, że do końca przyszłego 
roku osoby z tej grupy uprawnionych otrzymają możliwość pobie-
rania wcześniejszej emerytury. W  tym przypadku granica wieku 
dla kobiet wynosi 55, dla mężczyzn 60 lat. Podobna zasada dotyczy 
sędziów i prokuratorów. 

Pierwsi emeryci, którzy skorzystają z  przywileju uchwalone-
go przez rząd, prawdopodobnie otrzymają tylko niewiele niższe 
świadczenia. W zdecydowanie gorszym położeniu możemy znaleźć 
się za kilkadziesiąt lat. Szacuje się, że obciążenie budżetu kosztami 
tego rozwiązania w  ciągu dwóch pierwszych lat, przekroczy kwo-
tę 10  mld  zł i  będzie syste-
matycznie rosło. Skrócenie 
okresu opłacania składek 
emerytalnych automatycznie 
wiąże się z  niższymi świad-
czeniami, przy czym środki 
zgromadzone na emerytu-
ry należy rozdzielić na dłuż-
szy okres. Najwięcej stracą 
na tym kobiety oraz pokole-
nie współczesnych trzydzie-
stolatków. Po osiągnięciu 
wieku emerytalnego, średnia 
wysokość świadczenia dla tej 
grupy wyniesie kilkanaście 
procent ostatniej wypłaty.

Powrót do niższego wie-
ku emerytalnego, mimo 
wydłużania się życia, dopro-
wadzi do zmniejszenia licz-
by pracujących, zwiększenia liczby emerytów, pogłębienia deficytu 
finansów publicznych i  obniżenia przyszłych emerytur. Państwo, 
w którym na 38 mln obywateli pracuje zaledwie 16 mln, a ponad 9 
mln pobiera emerytury i renty, nie jest w stanie szybko się rozwijać. 
Finansowanie tych świadczeń ogranicza możliwość realizacji inwe-
stycji niezbędnych do modernizacji gospodarki i  w  konsekwencji 
hamuje wzrost produktywności i wynagrodzeń – komentuje Jeremi 
Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Warto spojrzeć na ten problem w  dłuższej perspektywie cza-
su, zestawiając go z kontekstem rynku kredytów mieszkaniowych. 
Zakup mieszkania, czyli to, co wiele osób utożsamia z bezpieczną 
lokatą kapitału i  zapewnieniem sobie spokojnej emerytury – dla 
przyszłych emerytów może stać się dodatkowym utrudnieniem. 
Wszystko zależy od momentu zawarcia umowy kredytowej i okre-
su spłaty. 

Osoby, które w późniejszym wieku zaciągnęły kredyt na zakup 
mieszkania, muszą liczyć się z tym, iż po przekroczeniu progu eme-
rytalnego ich zdolność kredytowa gwałtownie się pogorszy. Nie 

będzie to sytuacja odosobniona, gdyż znaczną część rynku już te-
raz wypełniają transakcje dotyczące zakupu nie pierwszej, lecz ko-
lejnej nieruchomości, a  także coraz częściej – finansowane przez 
rodziców, inwestujących w mieszkania dla swoich np. studiujących 
dzieci. 

Zaciągając kredyt mieszkaniowy w późniejszym wieku, należy 
zatem liczyć się z  tym, że status emeryta nie zwalnia z  obowiąz-
ków kredytobiorcy. Zobowiązania zaciągnięte na 25 czy 30 lat nie 
wygasną w  momencie przejścia na emeryturę, a  osoby obciążone 
kredytem hipotecznym będą musiały zmierzyć się z nową sytuacją. 
Skutkiem spadku dochodów, związanego z  pobieraniem niskiej 
emerytury może być w takiej sytuacji nawet utrata zdolności kredy-
towej. Dokładając do tego czynniki zewnętrzne, takie jak ewentu-
alne podwyżki stóp procentowych czy marż banków, raty kredytu 
wzrosną powyżej realnych możliwości finansowych klientów. 

Aby zmniejszyć ryzyko, banki już teraz stosują restrykcyjne kry-
teria dla osób, które decydują się na kredyt w momencie zbliżania 

się do przekroczenia wie-
ku emerytalnego. Podsta-
wowym ograniczeniem dla 
takich kredytobiorców jest 
okres spłaty. Musi być on 
krótszy niż przeciętny kre-
dyt. Banki określają górny 
limit wieku, w którym nale-
ży uregulować ostatnią ratę 
zadłużenia. Przeważnie datą 
graniczną są 70 bądź 75 uro-
dziny klienta. Im krótszy 
okres spłaty, tym wyższe 
wymagania dotyczące oce-
ny zdolności kredytowej (ale 
również niższe odsetki). 

Obecnie banki odno-
towują spowolnienie akcji 
kredytowej, spowodowane 
m.in. wyczerpaniem tego-

rocznych środków z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Według 
najnowszego raportu AMRON-SARFiN, opublikowanego przez 
Związek Banków Polskich, w  III kw. br. zawarto 42,6 tys. umów 
o kredyt mieszkaniowy. Ich łączna wartość wyniosła ponad 9,4 mld 
zł – o 8,78 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W okresie od 
kwietnia do czerwca liczba nowych kredytów była o  przeszło 13 
proc. większa niż w kolejnych trzech miesiącach. 

Czy obniżenie wieku emerytalnego spowoduje dalszy spadek 
popytu na kredyty hipoteczne? Istnieje prawdopodobieństwo, że 
tak – spadnie bowiem zainteresowanie kredytowaniem nierucho-
mości wśród starszej grupy nabywców. Z drugiej strony, w obliczu 
obaw co do wysokości przyszłej emerytury, inwestycja w  nieru-
chomości pozostanie dobrą alternatywą i formą zabezpieczenia na 
przyszłość. Wobec tego, wśród młodych ludzi będzie rosnąć pre-
sja, dotycząca zakupu pierwszego mieszkania – tym bardziej, że 
po zmianie przepisów należy się spieszyć, by zdążyć spłacić kredyt 
przed emeryturą. 

Joanna Kus
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Krakowski “Dream”

Terra Casa SA rozpoczęła realizację nowej inwestycji miesz-
kaniowej w Krakowie. NY Residence Wrocławska 33 będzie 
kwintesencją szyku i  nowoczesności typowej dla amery-

kańskich apartamentów. Wyrafinowana architektura, charaktery-
styczna „wieża”, a także nowinki technologiczne zastosowane przy 
realizacji tego budynku sprawiają, że projekt wyróżnia się wśród 
aktualnych ofert krakowskiego rynku. Doskonała lokalizacja 
z pewnością przyciągnie uwagę osób ceniących aktywny styl życia, 
chcących mieć wygodny dostęp do wielkomiejskich atrakcji. Przy 
całym bogactwie niekwestionowanych zalet i wysokim standardzie 
wykończenia, apartamenty NY Residence Wrocławska 33, oferowa-
ne są w wyjątkowo atrakcyjnej cenie w przedsprzedaży.

Mieszkania o podwyższonym standardzie
W ofercie NY Residence Wrocławska 33 znajdzie się 130 funkcjo-
nalnych i komfortowych mieszkań o podwyższonym standardzie, 
3  lokale usługowe oraz 100 miejsc postojowych w  dwupoziomo-
wym garażu podziemnym, gdzie zaplanowano także 2 rowerownie, 
praktyczne pomieszczenia gospodarcze i boksy użytkowe. Zróżni-
cowana powierzchnia mieszkań (od 22 do 105 mkw.) sprawia, że 
każdy klient, niezależnie od sytuacji życiowej, znajdzie tu atrakcyj-
ne lokum zaspokajające jego potrzeby mieszkaniowe. Co istotne, 
biorąc pod uwagę komfort użytkowania, większość lokali będzie 
posiadać balkony lub tarasy. Unikalną zaletą mieszkań na naj-
wyższych kondygnacjach jest spektakularny widok na Stare Mia-
sto i Kopiec Kościuszki. Apartamenty NY Residence Wrocławska 
33 zostaną wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań, będą-
cych wyróżnikiem, a  jednocześnie standardem tego projektu. Do 
wszystkich mieszkań inwestor doprowadzi szerokopasmowy Inter-
net na bazie światłowodu „Fiber to Home". Mieszkańcy będą mogli 
zdalnie sterować poszczególnymi funkcjami w mieszkaniu, dzięki 
systemowi „Smart Home”. Dodatkowo komfort i  bezpieczeństwo 
lokatorom zapewni doświadczony concierge, ochrona oraz biome-
tryczny system dostępu do budynku.

NY Residence Wrocławska 33 – apartamenty w prawdziwie wielkomiejskim stylu.

Świetna lokalizacja
NY Residence Wrocławska 33 powstaje bezpośrednio w  linii za-
budowy ul. Wrocławskiej, w  dzielnicy Krowodrza, która jest 
doskonale skomunikowana z  resztą miasta (przystanek autobu-
sowy znajduje się tuż obok budynku) i  zapewnia bogatą ofertę 
handlowo-usługową. 

W bliskim sąsiedztwie naszej inwestycji znajdują się najważniej-
sze dla Krakowa ośrodki akademickie, a Rynek Starego Miasta od-
dalony jest zaledwie o 2 km, co sprawia, że miejsce to jest nie tylko 
idealne do zamieszkania, ale także niezwykle atrakcyjne dla celów 
inwestycyjnych. Krakowscy studenci szczególnie upodobali sobie tę 
część dzielnicy i chętnie się tutaj osiedlają, znajdując wszystko to, co 
niezbędne do aktywnego i wygodnego życia, włącznie z urokliwym 
dodatkiem, jakim jest plac targowy Nowy Kleparz, gdzie można ku-
pić, między innymi, doskonałą zdrową żywność – komentuje Grze-
gorz Sagan, Wiceprezes Terra Casa SA.

Niebanalna architektura
NY Residence przy ul. Wrocławskiej 33 to nie tylko atrakcyjne 
i świetnie zlokalizowane mieszkania, ale także budynek o niezwy-
kle oryginalnej architekturze. Frontowa część apartamentowca 
będzie wyróżniać się kamienną elewacją, mosiężnym gzymsem 
i oryginalnymi wejściami do lokali usługowych. Całość inspirowa-
na jest architekturą Nowego Jorku, co nadaje jej pełen rozmachu 
charakter. W drugiej linii zabudowy powstanie wielokondygnacyj-
na „wieża", zapewniająca panoramiczny widok na miasto z położo-
nych w niej apartamentów. 

Wejścia do budynku będą dostępne z pełnego zieleni, zacisznego, 
wewnętrznego dziedzińca. Charakterystyczne oświetlenie tego miej-
sca, podkreśli wysoką jakość użytych materiałów i wydobędzie de-
tale małej architektury. Eleganckie lobby wraz z recepcją i wejściami 
do wind zostanie wykonane z zastosowaniem naturalnego kamienia 
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i  innych szlachetnych materiałów. Multimedialny panel dotykowy 
umożliwi odnalezienie informacji na temat Krakowa i okolic, a sys-
tem nagłośnienia zapewni dyskretną, relaksującą muzykę w  lobby 
i windach. Z niezwykłą dbałością o detale zaprojektowane zostały też 
korytarze i hole z wejściami do mieszkań, dzięki czemu całość two-
rzy spójną z koncepcją budynku, elegancką przestrzeń.

NY Residence inspirowana jest architekturą i  stylem życia Nowe-
go Jorku. Jest to miejsce, które pokochają osoby pełne energii, otwarte 
na możliwości, jakie otwiera przed nimi Kraków, ceniące sobie wygodę 
i wysoką jakość życia. Dzięki szerokiej palecie wartości dodanych ofe-
rowanych mieszkańcom, NY Residence Wrocławska 33 będzie adresem 

niezwykle prestiżowym – dodaje Dorota Kaczmarczyk, Doradca ds. 
Sprzedaży, Terra Casa SA.

Inwestor NY Residence Wrocławska 33 – Terra Casa SA – to 
deweloper działający od ponad 19 lat na rynku nieruchomości, 
mający w swym imponującym dorobku nowoczesne i wielofunk-
cyjne przedsięwzięcia, realizowane zgodnie z  ideą zrównoważo-
nego rozwoju. Spółka wchodzi w  skład Grupy Kapitałowej TC 
Forum i posiada oddziały w Warszawie oraz Krakowie. Charak-
terystyczne dla inwestycji Terra Casa są ich unikalne lokalizacje, 
często w  centrach miast, oraz takie przygotowanie projektu, by 
powstająca inwestycja idealnie wpisywała się w istniejące otocze-

nie, wzbogacając je o  nową jakość.
Projekty Terra Casa są swoistymi pe-
rełkami i  zyskują na wartości z  bie-
giem czasu. Najlepiej świadczą o tym 
zrealizowane już inwestycje. Przy-
kładami z  rynku krakowskiego są: 
Poznańska 10, Willa i  Rezydencja 
Emaus, czy osiedle Parkowe Wzgórze. 

W procesie inwestycyjnym szczegól-
ną wagę przywiązujemy do atrakcyjne-
go wyglądu bryły, wysokiego standardu 
wykończenia, bezpieczeństwa i  funk-
cjonalności wnętrz tak, aby zapewnić 
naszym mieszkańcom i użytkownikom 
atrakcyjne miejsce do życia i  pracy – 
podsumowuje Artur Tłustochowski, 
Prezes Zarządu Terra Casa SA.

Piotr Mila
Więcej informacji:  

www.terracasa.pl
www.nyresidence.pl
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W przedmiotowej sprawie matka skarżącej, w latach 70. 
dokonała rezerwacji miejsca na cmentarzu obok gro-
bu męża. Ówczesny zarządca dokonał rezerwacji, po-

mimo, że wyznaczone miejsce było zbyt wąskie. Po jakimś czasie 
sąsiednia kwatera została zabudowana grobem, którego nagro-
bek częściowo wychodził poza ustalone wymiary, powodując, 
że zarezerwowana przestrzeń jeszcze bardziej się zmniejszyła. 
W związku z tym, kiedy uprawniona zmarła, nie było możliwości 
pochowania jej obok męża, jak sobie tego życzyła. Córka musia-
ła pochować matkę w innym miejscu i zaczęła dochodzić swoich 
praw. Pozwała więc burmistrza miasta jako obecnego zarządcę 
oraz właściciela sąsiedniej kwatery, która wychodziła poza usta-
lone rozmiary.

Sąd Okręgowy badający sprawę zaczął wywód od ustalenia, 
czy pozwana samowolnie zajęła część zarezerwowanego przez po-
wódkę miejsca przeznaczonego na grób, w  którym w  przyszłości 
mogłaby zostać pochowana powódka lub członkowie jej rodziny. 
Drugą istotną kwestią w  tej sprawie było ustalenie, czy pozwany 
burmistrz, będący zarządcą cmentarza, zezwolił pozwanej na po-
stawienie ponadwymiarowego nagrobka, czym doprowadził do 
tego, że powódka pozbawiona została zarezerwowanego miejsca 
obok grobu swego ojca.

Zdaniem sądu wskazać należy, że źródłem prawa do grobu jest 
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zarządem cmentarza 
a osobą uprawnioną. Umowa ta może być zawarta w dowolnej for-
mie. Uprawnienia wynikające z uzyskania miejsca na cmentarzu, 
uiszczanie opłaty za korzystanie z takiego miejsca i wybudowanie 
grobu należy traktować jak swoisty stosunek cywilnoprawny. Grób 
może być przedmiotem określonych uprawnień, zarówno o  cha-
rakterze majątkowym, jak i o charakterze wyłącznie osobistym. Ich 
pierwotnym źródłem jest umowa, na mocy której zarząd cmentarza 
oddaje osobie zainteresowanej miejsce na grób.

Stosunki pomiędzy zarządem cmentarza a osobami uprawnio-
nymi do dysponowania miejscem w  grobie są stosunkami cywil-
noprawnymi. Prawo do grobu przed pochowaniem w  nim zwłok 
ma charakter majątkowy, a z chwilą dokonania pochówku staje się 
uprawnieniem o charakterze dobra osobistego, zawierającym także 
elementy majątkowe.

W zakresie dobra osobistego, określane zarówno w doktrynie, 
jak i  orzecznictwie, jako kult pamięci zmarłego, obejmuje zespół 
uprawnień o charakterze przede wszystkim osobistym i niemająt-
kowym, wypływających ze sfery uczuć odnoszących się do osoby 
zmarłej, okazywania szacunku i  pamięci o  niej, urządzenia po-
grzebu oraz przygotowania nagrobka i  decydowania o  jego wy-
stroju, załatwiania spraw z  zarządem cmentarza, ochrony przed 
naruszeniami, składania wieńców, palenia zniczy, decydowania lub 
współdecydowania o  przeznaczeniu wolnych miejsc w  grobie dla 
pochowania dalszych zmarłych. Jak akcentuje się w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, prawo do grobu ma dwojaki charakter − osobi-
sty i majątkowy, przy czym elementom osobistym przypada zawsze 

ORZECZNICTWO

Wybór miejsca pochówku a sprawa 
naruszenia dóbr osobistych

rola wiodąca, bez względu na to, jaka jest wartość elementów mająt-
kowych tego prawa i na czym one polegają.

Do dóbr osobistych człowieka należy zaliczyć prawo, aby jego 
zwłoki znalazły się w wybranym przez niego miejscu, w szczegól-
ności w grobie rodzinnym, obok osób mu bliskich. Z drugiej strony 
uprawnienie do grobu zawiera także elementy o charakterze mająt-
kowym. Zakup miejsca na cmentarzu i urządzenie grobu wymaga 
świadczeń finansowych, niekiedy bardzo znacznych. Prawo do po-
chowania w danym grobie obok osób bliskich należy do dóbr oso-
bistych korzystających z ochrony przewidzianej w art. 23 i 24 k.c. 
Prawo do decydowania o miejscu własnego pochówku w przyszło-
ści, może zostać naruszone poprzez niedotrzymanie warunków 
umowy przez zarządcę cmentarza i pochowanie w ustalonym miej-
scu zwłok innej osoby.

Przesłankami odpowiedzialności przewidzianymi w  przepisie 
art. 24 § 1 k.c., które muszą być spełnione łącznie, są: istnienie do-
bra osobistego, jego naruszenie lub zagrożenie naruszenia i  bez-
prawność działania sprawcy. Rozpoznając sprawę w  przedmiocie 
ochrony dóbr osobistych, w  pierwszej kolejności należy ustalić, 
czy doszło do naruszenia dobra osobistego, a dopiero w przypad-
ku pozytywnej odpowiedzi ustalić, czy działanie pozwanego było 
bezprawne. Dowód, że dobro osobiste zostało zagrożone lub naru-
szone, ciąży na osobie poszukującej ochrony prawnej na podsta-
wie art. 24 k.c. Natomiast na tym, kto podjął działanie zagrażające 
dobru osobistemu innej osoby lub naruszające to dobro, spoczywa 
ciężar dowodu, że nie było ono bezprawne. Jeżeli chodzi o działa-
nia pozwanej, decyzje odnośnie postawienia nagrobka podejmo-
wała ona w  porozumieniu z  zarządcą cmentarza i  za jego zgodą. 
Nie można zatem zarzucić jej, że te działania były bezprawne. Na-
tomiast jeżeli chodzi o działania pozwanego, to nawet jeżeli przy-
jąć, że zezwolił on na wybudowanie nieco większych nagrobków 
niż przewiduje rozporządzenie, odbyło się to kosztem odstępu mię-
dzy nimi, a nie kosztem zarezerwowanego miejsca powódki.

Naruszenie prawa do spoczynku obok osoby najbliższej może 
bowiem odnosić się wyłącznie do matki powódki, skoro to ona 
miała zostać pochowana w wyznaczonym miejscu. Roszczenia z ty-
tułu ochrony dóbr osobistych, jako prawa związane ściśle z osobą 
zmarłego, nie wchodzą w skład spadku i nie mogą przejść na spad-
kobierców. Powódka nie nabyła po śmierci matki żadnych roszczeń 
związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Ponadto sąd stwierdził, że należy zwrócić uwagę na konieczność 
rozróżnienia kilku istotnych kwestii dotyczących miejsc pochówku 
i kultu zmarłych. Czym innym jest grób, czyli wyznaczone miej-
sce w gruncie, tzw. kwatera, przeznaczona na złożenie trumny lub 
urny, która może mieć postać grobu ziemnego lub murowanego, 
czym innym zaś nagrobek, pomnik, czyli część nadziemna służą-
ca uwidocznieniu miejsca pochówku i upamiętnieniu osoby pocho-
wanej w grobie.

Krzysztof Janowski, radca prawny
Sygn. akt I ACa 606/15

Grób, czyli mogiła, to nie to samo, co nagrobek. Fakt, że sąsiedni grób jest zbyt 
szeroki, nie stanowi naruszenia dóbr osobistych. Tak orzekł Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu wyrokiem z 30 czerwca 2016 r.
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Rok 2016 przejdzie do historii jako wyjątkowy, ponieważ wła-
śnie w  tym okresie na całym świecie przedstawiono pre-
mierową technologię wirtualnej rzeczywistości. Najwięksi 

giganci technologiczni rozpoczęli produkcję oraz promocję swo-
ich okularów do VR (Virtual Reality). Również w Polsce zaczynają 
być coraz bardziej zauważalne kampanie reklamowe m.in Samsun-
ga, który sprzedaje google do VR razem z najnowszym modelem S7. 
Ostatnimi czasy stworzyli również reklamę swojego produktu, a pro-
mowała go Joanna Jędrzejczyk. Jedno jest pewne – technologia wir-
tualnej rzeczywistości na dobre stała się częścią rynku. W jaki sposób 
można z niej korzystać?

 Ludzie nie zdają sobie sprawy, w jak wielu aspektach biznesu oraz 
codziennego życia jesteśmy w stanie zastosować tę technologię. Moż-
liwości są niemal nieograniczone. Musimy jednak poszerzać świado-
mość klientów, aby wiedzieli, że powstało całkowicie nowe narzędzie, 
z którego mogą z sukcesem korzystać – wyjaśnia Jan Boberek, prezes 
firmy Trusense, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań biz-
nesowych na platformę VR.

Wirtualna rzeczywistość zaczyna mieć coraz większe znaczenie 
dla rynku deweloperskiego. Wydaje się, że takie rozwiązanie wpa-
sowuje się w  branżę nieruchomości. Możliwość pokazania nieist-
niejących jeszcze inwestycji jest narzędziem marketingowym dla 
deweloperów, a  także całkowicie nowym doświadczeniem i wspar-
ciem dla nabywców mieszkań. Wyobraźmy sobie, że od dzisiaj szu-
kając nowego mieszkania, możemy odwiedzić inwestora, który 
umożliwi nam zwiedzanie apartamentu, mimo że prace budowlane 
jeszcze nie ruszyły. W jak sposób się to dzieje?

Po założeniu okularów do wirtualnej rzeczywistości, nasz umysł 
ma subiektywne wrażenie znalezienia się w innym miejscu. Immersja 
zmysłów jest nieprawdopodobna. Osoby przeniesione do wirtualnego 
świata odczuwają podobne wrażenia i emocje jak w realnym życiu. Je-
żeli kogoś, kto cierpi na lęk wysokości, wypuścimy na balkon i pozwo-
limy mu spojrzeć w dół, poczuje się, jakby naprawdę stał na 6 piętrze 
– mówi Jan Boberek.

Należy się zastanowić, jak bardzo taki produkt może uła-
twić obu stronom dojście do porozumienia dotyczącego zakupu 
nieruchomości.

Projekt VR rozwiązuje jeden duży problem pojawiający się u klien-
tów – brak wyobraźni przestrzennej. Bardzo często koncepcja nowego 

O TYM SIĘ MÓWI

Wirtualna rzeczywistość na rynku nieruchomości 

domu przedstawiona w formie szkicu lub tradycyjnej wizualizacji kom-
puterowej nie przemawia do odbiorcy w stu procentach. Przyczynę na-
leży upatrywać w tym, że obraz pozostaje jednak płaski i to kupujący 
musi spróbować wyobrazić sobie, jak w rzeczywistości będą wyglądać 
wszystkie przestrzenie. Ta niedogodność nie istnieje u  deweloperów, 
którzy stosują wizualizacje stworzone w VR. Po założeniu na oczy go-
ogli użytkownik może spojrzeć w dół i  zobaczyć dokładnie. np. jaka 
odległość jest między ścianą a łóżkiem w sypialni. Dodatkowo istnie-
je możliwość wprowadzania zmian do projektu w czasie rzeczywistym.

Wizualizacje w  wirtualnej rzeczywistości są dużo bardziej reali-
styczne niż te w formie papierowej. Umożliwiają osobom szukającym 
własnego mieszkania, łatwiejszą ocenę wielkości poszczególnych po-
mieszczeń, zobaczenie lokali w  różnych odsłonach oraz porównanie 
rozkładów i metraży mieszkań – tłumaczy Agnieszka Glanowska, dy-
rektor ds. marketingu w grupie deweloperskiej Sento.

Korzyści związanych z zakupem mieszkania w wirtualnym świe-
cie jest znacznie więcej. Warto zwrócić uwagę na to, ile czasu mo-
żemy oszczędzić podczas szukania odpowiedniego lokum. Wielu 
deweloperów ma w ofercie kilka, a nawet kilkanaście inwestycji. Za-
nim zdecydujemy, która interesuje nas najbardziej, moglibyśmy od-
wiedzić każde osiedle i  sprawdzić, jak będzie wyglądał nasz nowy 
dom. To wszystko można zrobić w ciągu 10–15 minut, będąc w biu-
rze sprzedaży dewelopera. Nie jesteśmy ograniczeni przez czas, po-
godę czy odległość od nieruchomości.

Ponadto Virtual Reality pozwala na prezentację lokali w różnych 
aranżacjach, o dowolnej porze dnia i nocy, dostosowanych do indy-
widualnych preferencji, takich jak na przykład kolor ścian czy ro-
dzaj armatury łazienkowej (co jest szczególnie ważne w przypadku 
mieszkania z wykończeniem). Dzięki VR osoba planująca zakup nie-
ruchomości, nie musi już liczyć jedynie na swoją wyobraźnię, ale 
może zobaczyć realny obraz inwestycji.

Żyjemy w  świecie rewolucji technologicznych. Rozwój techno-
logii wpływa na funkcjonowanie wielu branż, usprawniając metody 
marketingu i sprzedaży. Co ważniejsze, wpływa to przede wszystkim 
na końcowych odbiorców – klientów. Dzisiaj pozytywne zmiany do-
tykają rynku deweloperskiego i będą miały przede wszystkim wpływ 
na komfort kupowania nieruchomości, a  jest to kluczowe przy po-
dejmowaniu jednej z ważniejszych decyzji w życiu.

Damian Lewandowski

Technologia wirtualnej rzeczywistości na dobre stała się częścią rynku deweloperskiego. 
W jaki sposób można z niej korzystać?

REKLAMA
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Metamorfoza starego domu

Modernizując dom, możemy zamienić stare, zaniedbane 
mury w przytulne i nowoczesne miejsce do mieszkania. 
Dobrze zaprojektowana przebudowa dostosuje jego funk-

cjonalność do współczesnych potrzeb. Przywrócimy dobry stan tech-
niczny elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych. Nadamy świeży 
wygląd elewacji i wnętrzom. W starych domach kryje się duży po-
tencjał, który można wydobyć dzięki remontowi.

Podstawowym zadaniem przed przystąpieniem do przebudo-
wy jest ocena stanu technicznego budynku. Powinien wykonać ją 
uprawniony konstruktor lub rzeczoznawca budowlany. Ocena bę-
dzie również potrzebna w dokumentacji do pozwolenia na budowę. 
Ekspertyza konstrukcyjna da nam podstawowe informacje odnośnie 
zakresu koniecznych prac.

Aby ocenić stan fundamentów, najczęściej konieczne jest ich czę-
ściowe odkopanie, tzw. „odkrywka”. Bada się sposób posadowienia 
i materiał, z jakiego zostały wykonane. Należy sprawdzić ich nośność 
w kontekście tego, jak ma wyglądać budynek po przebudowie. Szcze-
gólną uwagę trzeba zwrócić na ewentualne deformacje lub pęknięcia 
konstrukcji. Dużą pomocą przy ocenie istniejącego budynku będą 
materiały archiwalne, dokumentujące powstanie oraz późniejsze 
prace wykonane w danym obiekcie.

W starych domach często znajdują się piwnice. Z reguły są one 
niskie i mało funkcjonalne. Piwnice można pogłębić, choć wiąże się 
to najczęściej ze skomplikowanymi pracami, mającymi na celu za-
bezpieczenie posadowienia budynku. Dodatkowym problemem jest 
wilgoć. Na szczęście istnieją specjalistyczne rozwiązania techniczne, 
umożliwiające osuszanie starych budynków. 

Do oceny stropów, podobnie jak przy fundamentach, potrzebne 
jest wykonanie odkrywek. Po pierwsze należy stwierdzić, z jakim ro-
dzajem stropu mamy do czynienia. W przypadku drewnianego ana-
lizuje się wielkość, rozstaw i stan techniczny belek. Ocena nośności 

stropu żelbetowego wiąże się ze sprawdzeniem rodzaju zbrojenia. 
Ewentualne wzmocnienie bądź wymiana stropu będą istotnym kosz-
tem podczas przebudowy.

Kolejnym kluczowym elementem domu jest dach. Ocena stanu 
więźby dachowej umożliwi stwierdzenie, czy konieczna jest jej wy-
miana. Pozostawienie starej konstrukcji pozwoli zaoszczędzić trochę 
pieniędzy. Często jest to jednak niemożliwe ze względu na zły stan 
elementów drewnianych, ich za małą nośność bądź kolizje z plano-
wanym układem funkcjonalnym poddasza.

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju instalacje, to następuje tu bar-
dzo szybki rozwój technologiczny. Z roku na rok wdrażane są nowe, 
coraz lepsze rozwiązania. Przebudowa oznacza najczęściej całkowi-
tą wymianę starych instalacji, a także wprowadzenie nowych, takich 
jak na przykład wentylacja mechaniczna, klimatyzacja czy różnego 
rodzaju instalacje niskoprądowe. 

Przed przystąpieniem do przebudowy domu podstawowym zadaniem 
jest ocena stanu technicznego budynku. Powinien wykonać ją 
uprawniony konstruktor lub rzeczoznawca budowlany.
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Specyficznym przypadkiem jest przebudowa domu w zabudowie 
bliźniaczej. Trzeba wziąć pod uwagę oddziaływanie na „drugą połów-
kę” budynku. Zgodnie z Prawem budowlanym, wszystkie elementy 
konstrukcyjne jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudo-
wie bliźniaczej powinny stanowić konstrukcyjnie samodzielną ca-
łość i być oddzielone od siebie przerwą dylatacyjną, począwszy od 
fundamentu aż do dachu (każda część budynku musi funkcjonować 
samodzielnie). Zdarza się jednak, że pomiędzy sąsiadami znajduje 
się pojedyncza ściana na wspólnym fundamencie. Wtedy mamy do 
czynienia z jednym budynkiem, który trzeba traktować jako całość 
w sensie technicznym i prawnym. Warto też zadbać o dobre relacje 
z właścicielem „drugiej połówki”, ponieważ jego sprzeciw może za-
blokować inwestycję na etapie pozwolenia na budowę.

Najbardziej widocznym efektem remontu bądź przebudowy jest 
zmiana elewacji. Dzięki nowym materiałom i kolorystyce stary dom 

przechodzi prawdziwą metamorfozę. Przez 
większe okna będzie przenikać do środka wię-
cej światła, a  wyjścia tarasowe lepiej połączą 
budynek z  ogrodem. Bardzo ważna jest rów-
nież poprawa parametrów energetycznych 
domu. Wykonanie termoizolacji sprawi, że 
wewnątrz będzie ciepło oraz obniżą się koszty 
eksploatacji.

W zakresie funkcjonalności istniejące mury 
mogą stanowić duże ograniczeniem przy pla-
nowaniu nowoczesnych rozwiązań. Rolą pro-
jektanta jest w  takim wypadku stworzenie 
koncepcji, która pozwoli na spełnienie ocze-
kiwań inwestora, biorąc pod uwagę zastaną 
konstrukcję.

Czy zatem lepiej remontować niż budować 
od podstaw? Odpowiedź zależy oczywiście od 
wielu czynników. Budując od podstaw, inwe-
stor ma pełną kontrolę nad całym procesem. 
Na etapie projektu powstaje układ funkcjonal-
ny, dokładnie dopasowany do jego potrzeb. Do-
bierane są właściwe materiały budowlane oraz 
instalacje. Dzięki nim budynek będzie trwały 
i  bezawaryjny.  Można stworzyć dom energo-

oszczędny, tani w eksploatacji przez długie lata. Oprócz tego archi-
tekt, kształtując bryłę, podziały otworów i dobierając materiały, ma 
pełną swobodę w kreowaniu estetyki budynku.

Podejmując się remontu, musimy pogodzić się z ograniczeniami. 
Najczęściej należy przeprowadzić całkowitą wymianę instalacji, zro-
bić wykończenia wewnętrzne, a  także wykonać nową elewację. De 
facto ze starego budynku zostaje tylko „skorupa” w postaci głównych 
ścian, stropów i dachu. Koszty takich prac są znaczne. Przebudowa 
istniejącego budynku jest z reguły trudniejsza pod względem projek-
towym i wykonawczym od budowy od zera. Dodatkowe prace wiążą 
się z różnego rodzaju robotami rozbiórkowymi. Często też pojawiają 
się na budowie „niespodzianki”, ponieważ nie wszystko da się z góry 
przewidzieć.

Czas potrzebny na remont istniejącego budynku powinien być 
znacznie krótszy, niż w przypadku budowy nowego domu. Zależy to 
jednak od szczegółowego zakresu prac oraz m.in. konieczności uzy-
skania pozwolenia na budowę. Przy nadbudowie w górę lub rozbudo-
wie zwiększającej powierzchnię budynku, na pewno nie unikniemy 
formalności. Podobnie, a może nawet bardziej niż w przypadku bu-
dowy od podstaw, podczas remontu warto korzystać z usług rzetel-
nych wykonawców i doświadczonego inspektora nadzoru. 

Pomimo trudności związanych z modernizacją, według wielu lu-
dzi stare domy wyróżniają się niepowtarzalnym charakterem. Można 
powiedzieć, że mają „duszę”. To kwestia bardzo indywidualna, dlate-
go każdy sam musi sobie odpowiedzieć, czy przebudowa istniejącego 
domu będzie najlepszym rozwiązaniem.

Michał Matejczyk

Fot. Marcin Bujak
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Agnieszka Jacobson-Cielecka i Paweł Grobelny, fot. Anna Zborowska

Polski dizajn 
ma się dobrze

Za nami kolejna, trzecia edycja wydarzenia „Zaprojekto-
wani – Krakowskie Spotkania z  Dizajnem”, organizowa-
nego przez Szkołę Wnętrz i Przestrzeni w Krakowie. Jaka 

jest kondycja polskiego dizajnu, co mają do zaoferowania młodzi 
twórcy oraz jak rozwinąć swoje talenty w zakresie projektowania 
i  rzemieślnictwa – można było dowiedzieć się w ramach wykła-
dów, warsztatów i targów, które odbywały się od 17 do 20 listopa-
da w Krakowie.

„Zaprojektowanych” zainaugurował wykład Doroty Koziary, 
polskiej projektantki pracującej od wielu lat w Mediolanie i współ-
pracującej z  takimi firmami, jak Dior, Swarovski, Fiat czy Her-
mes. Artystka zajmuje się zarówno projektowaniem architektury, 
wnętrz publicznych i prywatnych oraz mebli, jak i tworzeniem sce-
nografii teatralnych, rzeźb czy instalacji.

W  piątek, 18 listopada w  budynku Krakowskich Szkół Arty-
stycznych przy ul. Zamoyskiego, odbył się cykl spotkań, w  któ-
rych wzięli udział czołowi przedstawiciele sztuki dizajnu. Paweł 
Grobelny, jeden z najbardziej utytułowanych polskich projektan-
tów, zaprezentował wykład „Design dla przestrzeni publicznej”. 
Polski twórca ma na tym polu duże, międzynarodowe doświad-
czenie, swoje projekty realizował m.in. w Brukseli czy Szanghaju, 
a niedawno wygrał międzynarodowy konkurs na miejskie meble 
dla Paryża. Jego prace były wystawiane między innymi podczas 
Vienna Design Week, Paris Design Week, Tokyo Design Week 
oraz Seoul Design Olympiad. Podczas kolejnego dnia „Zapro-
jektowanych” swój wykład wygłosił prof. Piotr Bożyk, prorek-
tor Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W  swoim wystąpieniu zajął się ciekawym zagadnie-
niem projektowania konceptualnego. Interesująco zaprezentowa-
li się także dwaj młodzi projektanci – Szymon Sabat i Wojciech 
Morsztyn. Pierwszy z nich, absolwent Szkoły Wnętrz i Przestrze-
ni, opowiadał o tym, jak wygrał globalny konkurs na mebel, or-
ganizowany przez Ikea. Drugi zajął się tematem przekraczania 

granic w  projektowaniu. Warto dodać, że Morsztyn wrócił nie-
dawno z Singapuru, gdzie odbierał prestiżową nagrodę Red Dot, 
przyznaną mu za jeden z projektów.

Wieczorem tego samego dnia, ale w  Międzynarodowym Cen-
trum Kultury, miała miejsce debata, zatytułowana „Wzorowa-
nie. Czy Europa Środkowa ma swój dizajn?”. Wśród zaproszonych 
do dyskusji z publicznością znaleźli się: kuratorka i dziennikarka 
Agnieszka Jacobson-Cielecka oraz projektanci o międzynarodowej 
renomie – Paweł Grobelny i Adam Groch, niedawny laureat kon-
kursu Terma Design 2016 za projekt HEST (stworzony wraz z Olgą 
Dąbrowską) oraz autor głośnego projektu BLUMA – ekologicznej 
torby-nosidełka na kwiaty.

Pierwszym zaproszonym gościem sobotniego poranka był 
Grzegorz Mika, współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający Eastern-
Graphics Polska, od ponad 10 lat związany z branżą mebli biuro-

wych. W  swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, 
jak zmieniło się zainteresowanie produktem w ostat-
nich latach oraz jakie mechanizmy i narzędzia mogą 
przyczynić się do wyróżnienia swojej marki na tle 
konkurencji. Zastosowaniem wybranych kolorów 
w  kontekście współczesnym i  klasycznym zajęła się 
firma PatyNowy. Wykład stanowił jednocześnie do-
bry wstęp do warsztatów, również poświęconych za-
gadnieniu kolorów. Margaret Larmuth, wykładowca 
Szkoły VM, artystka i  dziennikarka, omówiła naj-
nowsze trendy w  visual merchandisingu. Skupiła się 
na tym, jakie zmiany zaszły w projektowaniu wnętrz 
i witryn sklepów w trakcie ostatnich 10 lat, i jakie są 
nowe doświadczenia w tym obszarze. Rolę projektan-
ta w procesie rozwoju i wdrożeniu nowego produktu 
przedstawił Marek Liskiewicz, projektant wzornic-
twa przemysłowego, absolwent Wydziału Form Prze-
mysłowych Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, 
a także profesor tej uczelni. Liskiewicz jest także zało-
życielem studia projektowego TRIADA DESIGN, spe-
cjalizującego się m.in. w tworzeniu grafiki użytkowej, Warsztaty Centrum Szkła i Ceramiki, fot. Anna Zborowska
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modelowaniu i prototypowaniu. Na zakończenie części wykłado-
wej wystąpił Janusz Seweryn, wykładowca m.in. w Pracowni Roz-
woju Nowego Produktu Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, 
zajmujący się projektowaniem produktu, mebli unikatowych i ar-
chitektury wnętrz.

Niemal równolegle z  wykładami odbywały się warsztaty. 
W  programie znalazły się zajęcia z  projektowania szkła użyt-
kowego czy glinki ceramicznej, wykorzystania oprogramowania 
pCon.planner, teorii widzenia i  mieszania barw oraz tworze-
nia pisma o  dizajnie wraz z  ilustrowaniem artykułów, projek-
towaniem okładek i  fotografowaniem elementów wyposażenia 
wnętrz. Prowadzącymi byli m.in. przedstawiciele takich firm 
i instytucji, jak wspomniane już PatyNowy, Centrum Szkła i Ce-
ramiki oraz Czerwona Maszyna. Na zakończenie dnia, tradycyj-
nie odbyła się debata, która podobnie jak poprzednia cieszyła się 

dużą frekwencją i zaangażowaniem publiczności. Dotyczyła kon-
dycji zawodu projektanta wnętrz, a prowadził ją Alfred Marek, 
kierując swoje wystąpienie głównie do studentów i absolwentów 
kierunków związanych z projektowaniem. Wydarzeniem towa-
rzyszącym było spotkanie wokół Drugiej Ogólnopolskiej Wysta-
wy Znaków Graficznych w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier 
Sztuki. Pierwsze tego typu wydarzenie miało miejsce w  latach 
60. Teraz, po kilkudziesięcioletniej przerwie pomysł powrócił, 
a wystawę pokazano już w Centrum Designu w Gdyni, w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Galerii BWA Dizajn 
we Wrocławiu, w  Zamku Cieszyn oraz w  Institute of Design 
w Kielcach.

Ostatniego dnia „Zaprojektowanych” w  Starej Zajezdni przy 
ul. św. Wawrzyńca odbyły się Targi. Swoje produkty zaprezentowa-
ło ok. 80 projektantów, rzemieślników i dizajnerów, w większości 
niewielkie, polskie firmy lub artyści. Oferta była bardzo zróżnico-
wana – od wegańskich mydeł po materiały do wykończenia wnętrz, 
(np. ręcznie zdobione płytki). Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
W gwarnej atmosferze dobrze czuli się nie tylko zawodowi poszu-
kiwacze inspiracji, ale też rodziny z  dziećmi, szukające ciekawe-
go miejsca na spędzenie niedzielnego popołudnia. Szerokie grono 
odbiorców z  pewnością sprzyjało głównej idei wydarzenia – pre-
zentacji i  promocji polskiego dizajnu, który jak się okazuje, ma 
się całkiem dobrze. Szkoła Wnętrz i Przestrzeni nie tylko uczy, ale 
również wspiera polskich twórców – mówi Joanna Gaweł, dyrektor 
Szkoły. Obserwujemy, że pojawia się coraz więcej zdolnych twórców 
– artystów i  rzemieślników. To z myślą o nich uruchomiliśmy dwa 
lata temu Zaprojektowanych. Chcemy pomóc w  promowaniu kre-
atywnych projektów – dodaje.

Trzecia edycja „Krakowskich Spotkań z Dizajnem” zgromadzi-
ła kilkutysięczną publiczność i pokazała, jak dużym zainteresowa-
niem cieszą się nowości w  zakresie wzornictwa, nie tylko wśród 
zawodowców – projektantów i architektów, ale wszystkich, kocha-
jących dobre wnętrza i  szukających kreatywnych rozwiązań na 
ubogacenie przestrzeni, w której żyją. 

Emilia StefańskaPubliczność podczas wykładu, fot. Anna Zborowska

Targi, fot. Anna Zborowska
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Lampa z reflektora motocyklowego, Bartosz Roszko, Roszady Lampa z gaśnicy, Bartosz Roszko, Roszady

EKSPERT RADZI

DIY, czyli jak z pomysłem oświetlić wnętrze

Bez względu na to, jakiego stylu jesteśmy zwolennikami, każda 
aranżacja wymaga odpowiedniej prezentacji. Najlepiej takiej, 
która wydobędzie z wnętrza wszystko to, co w nim najlepsze, 

a  tym samym odda niepowtarzalną osobowość domownika. Projek-
tanci często podkreślają, że najistotniejszą rolę w wystroju wnętrz od-
grywają nie meble, jakby się mogło wydawać, ale właśnie kolory, które 
niosą ze sobą swoje własne, symboliczne znaczenie i oddziałują na na-
szą psychikę. Jednak, aby podkreślić wszystkie atuty naszych aranżacji, 
niezbędne jest światło. To ono tworzy klimat poprzez grę z cieniem. 
Wnętrze spowite mrokiem nabierze głębi i wyda się tajemnicze, bar-
dziej nastrojowe, natomiast dobrze oświetlone, z właściwie wybranym 
kierunkiem padania świetlnych pasm uwidoczni te elementy, na które 
szczególnie chcemy zwrócić uwagę. Jeżeli w naszym mieszkaniu dys-
ponujemy kawałkiem pustej przestrzeni i  nie mamy pomysłu na jej 
zagospodarowanie, warto wtenczas pomyśleć o jednym, ale charakte-
rystycznym dodatku, pełniącym nie tylko funkcje czysto dekoracyjne, 
ale również praktyczne, jak np. oświetlenie pomieszczenia. 

Jeżeli jednak kreatywność ogranicza mały metraż i przez mnogość 
tradycyjnych, ale niezbędnych mebli nie możemy sobie pozwolić na 
kolejny dodatek, warto zastanowić się nad zastąpieniem niektórych 
elementów tym, co wyrazi naszą osobowość i  nie odbędzie się to 
kosztem kolejnego cennego metra kwadratowego. Bez względu na 
to, z jakim typem wnętrz się utożsamiamy, warto spojrzeć na swoje 
mieszkanie raz jeszcze i zastanowić się, która jego cześć zasłużyła na 
odświeżenie. Aby nadać mu nowy wyraz wystarczy odrobina pomy-
słowości z domieszką umiejętnego wykorzystania potencjału rzeczy, 
z których korzystamy na co dzień. Butelka po winie może okazać się 

ciekawym żyrandolem, a licznik ze starego motocykla sprawdzi się 
jako przenośna lampa stojąca. 

W polskich domach coraz częściej zaczyna gościć trend DIY, czyli 
do it yourself – zrób to sam. Jego początek sięga połowy XX w. i wiąże 
się z programem zachęcającym ludzi do tego, by samodzielnie urzą-
dzali swoje mieszkania. Celem twórców tego nurtu było stworzenie 
opozycji dla kultury konsumpcyjnej, tym bardziej że ta prężnie się 
w tym okresie rozwijała. Rzeczy wykonywane w ramach DIY miały 
cechować się kreatywnością i oddawać poczucie estetyki projektanta, 
a co najważniejsze, musiały być praktyczne. „Zrób to sam” stanowiło 
zatem alternatywę dla taśmowych produkcji. 

Współcześnie techniki DIY stają się popularne również za sprawą 
ukierunkowania na ochronę środowiska i dbałości o proekologiczne 
zachowania. 

Ważne, by przedmioty były wykonane własnoręczne i jednocze-
śnie łączyły w  sobie nietuzinkowy design z  prostą i  naturalną for-
mą. Idealnym tworzywem do tego typu przedsięwzięć są materiały 
recyklingowe. Dzięki temu obszar DIY zaczął się rozrastać i obecnie 
weszły do niego nie tylko drobnostki, ale również meble np. łóżka 
powstałe z palet przemysłowych. Do grupy zwolenników samodziel-
nego designu przyłączają się kolejne osoby, tworząc np. interneto-
wą społeczność „Perły z odzysku – recycling art”, która liczy obecnie 
blisko 34 tys. członków. Skupionych wokół DIY przyciągają kolejne 
warsztaty i targi poświęcone majsterkowaniu, doskonaleniu swoich 
umiejętności, a także wymianie inspiracji. Przykładem tego typu ak-
cji są m.in. te organizowane przez wrocławskie Ekocentrum, gdzie 
chętni mogą samodzielnie zbudować lampy z surowców wtórnych. 

Kiedy za oknem panuje jesienna szaruga, a ze światłem słonecznym rozstajemy się już 
we wczesnych godzinach popołudniowych, nasze wnętrza rozświetlają lampy, dlatego 
warto zastanowić się nad urozmaiceniem tych elementów aranżacji. Oczywiście 
pozostanie przy tradycyjnych rozwiązaniach i rozjaśnianie pomieszczenia typowym 
żyrandolem nie jest niczym złym, ale długie wieczory można wykorzystać na stworzenie 
własnych elementów dekoracyjnych, które będą pełniły funkcję oświetlenia. 
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Lampy ze szklanych butelek, Bartosz Roszko, Roszady

Lampa z kanistra, Bartosz Roszko, Roszady

EKSPERT RADZI

(ostatecznie i  tak zrobiłem to po swojemu), zaopatrzyłem się w  ka-
ble, wyłączniki, oprawki i  tak powstała pierwsza lampa. Potem były 
kolejne. 

Jeżeli nie wyobrażamy sobie świecącej butelki uwieszonej pod na-
szym sufitem, zawsze możemy wymyślić coś indywidualnego, skro-
jonego na miarę naszych potrzeb. Inspiracji jest bowiem tyle, ile 
przedmiotów, dlatego każdy może wybrać to, co najlepiej odpowiada 
jego upodobaniom. 

– W końcu stwierdziłem, że nie będę się ograniczał do samych bu-
telek. Wziąłem zatem piłę i  rozciąłem stary kanister, który od prawie 
trzydziestu lat stał w piwnicy. Do tego dorobiłem instalację i tak powsta-
ła następna lampa. Zacząłem rozcinać kolejne przedmioty i montować 
w nie żarówki: gaśnice, suszarki, lejki i co tam jeszcze wpadło pod rękę. 
Potem dostałem zlecenie na lampę z części ze starego radzieckiego moto-
cykla M-52. Nabyłem reflektor, poddałem go renowacji, zaprojektowa-
łem i zbudowałem stelaż. Aktualnie np. pracuję nad lampą z oświetlenia 
z moskwicza 402 (samochodu z lat 50'), na którą dostałem zamówienie.

Nie każdy, kto chciałby mieć coś oryginalnego w swoim miesz-
kaniu lubi czy potrafi majsterkować, ale na pewno w zanadrzu ma 
kilka sprzętów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bez-
użyteczne. Nic bardziej mylnego. Im bardziej nietypowy przedmiot, 
tym więcej możliwości na jego ciekawe wykorzystanie. 

– Tym, co daje mi największą satysfakcję jest możliwość nadawania 
drugiego życia zniszczonym, zużytym przedmiotom, które na pierwszy 
rzut oka wydają się tylko do wyrzucenia. Oczywiście nie zawsze jest 
łatwo. Może wszystko brzmi prosto, ale bywa, że budowa niektórych 
lamp pochłania bardzo dużo czasu, przede wszystkim na próby, błędy, 
projektowanie i zmiany w projekcie.

Praca twórcza, choć fascynuje, dla jednych może być pomysłem 
na życie, dla innych jedynie powodem do zachwytów. Niezależnie 
od tego, czy sami mamy w sobie pasję majsterkowicza, czy bylibyśmy 
jedynie pomysłodawcami, istnieje wiele sposobów na urozmaicenie 
naszych ulubionych pomieszczeń. Często bywa tak, że dzięki jedne-
mu dodatkowi nasz salon zyska nowy charakter, a  niepowtarzalny 
„mebel” będzie przyciągał uwagę odwiedzających nas gości. A naj-
lepszą okazją ku temu, by zaopatrzyć się w aranżacyjne nowości, są 
nadchodzące święta – przydadzą się zarówno okazjonalne dodatki, 
jak i elementy ponadczasowe. 

Magdalena Hojniak

Angażując się w  takie działania nie tylko ograniczamy ilość „po-
żytecznych” odpadów, dając im drugie życie, ale przede wszystkim 
realizujemy się jako artyści lub po prostu zdobywamy oryginalne 
„meble”. Zainteresowanie DIY pojawia się wśród coraz szerszego 
grona osób, które znajdują w tym sposób nie tylko na zagospodaro-
wanie czasu, ale przede wszystkim na ciekawy interes. 

W niejednym przypadku początkowa fascynacja dziełami „zrób 
to sam”, pod wpływem impulsu czy inspiracji, szybko przerodziła się 
w pomysł na zarabianie. Podobną drogę przeszedł Bartosz Roszko, 
który dzisiaj zajmuje się projektowaniem nietypowych lamp. Do ich 
wykonania wykorzystuje najczęściej przedmioty znalezione na stry-
chu i adaptuje je w taki sposób, by mogły pełnić funkcję oświetlenia. 
O tym, skąd czerpać pomysły i jak stworzyć coś z niczego mówi sam 
autor, kiedy wspomina początki swojej pracy: 

Zaczęło się chyba od tego, że zobaczyłem gdzieś w internecie lampę 
zrobioną z butelki i, jako wieloletni wyznawca DIY, postanowiłem też 
taką zrobić. A że umiejętności manualne mam po ojcu, obydwu dziad-
kach i cały czas coś buduję, przebudowuję, montuję, lutuję, tnę i szli-
fuję, to szybko zorientowałem się co i jak. Sprawdziłem jak ciąć szkło 
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Z kraju
Pierwsza zapowiedź kryzysu w mieszkaniówce     
Ze statystyk prowadzonych przez GUS wynika, że październik 2016 nie 
przyniósł tak owocnych wyników jak w ubiegłym roku. Do użytku oddano 
o 1,8 proc. mniej mieszkań niż w 2015 r., a ich liczba wyniosła 14,7 tys. Spadek 
odnotowano zarówno w przypadku lokali budowanych na sprzedaż czy pod 
wynajem, jak i tych przeznaczonych do użytku własnego. Z kolei więcej osób 
uzyskało pozwolenie na budowę i  rozpoczęło prace budowlane lub złożyło 
projekt. Poprawa sytuacji nastąpiła w  sektorze czynszowego budownictwa 
społecznego, spółdzielczego i zakładowego, gdzie oddano odpowiednio 341, 
272 i 150 mieszkań. W październiku ubiegłego roku budownictwo społeczne 
udostępniło 165 lokali, spółdzielnie –  186, natomiast zakłady – 132. W bu-
downictwie komunalnym wynik pogorszył się o 98 mieszkań – w poprzed-
nim miesiącu oddano ich 211. Porównując okres od stycznia do października 
2015 i 2016 r., widać, że w ujęciu ogólnym liczba oddanych do użytku lokali 
wzrosła o 9,2 proc. Na przestrzeni uwzględnionych miesięcy, w przeciwień-
stwie do bilansu z października 2016, w przypadku mieszkań przeznaczonych 
na sprzedaż lub wynajem zaobserwowano wzrost – odwrotnie niż w budow-
nictwie indywidualnym. 

Zameldowaniem działkowców zajmie się  
resort infrastruktury i budownictwa  
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ma bliżej przyjrzeć się 
ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i zapisom o ewidencji 
ludności, by wyłączyć z prawa możliwość meldowania się w altanach 
działkowych. Znowelizowane przepisy zabraniałyby legalizowania 
stałego pobytu w obiektach, które nie są przeznaczone do zamiesz-
kiwania w nich na stałe. Przyczyną podjęcia tematu były przypadki 
łamania zakazu zamieszkiwania na terenie działki, o czym mówi art. 
12 Ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Osoby posiadające dokument zameldowania w  altanie działkowej, 
traktują go jako legalizację stałego pobytu na terenie nieruchomości. 
Prowadzi to do sprzecznych z prawem praktyk, na co od dłuższego 
czasu uwagę zwracały stowarzyszenia ogrodowe, postulując o  roz-
wiązanie problemu. 
Aby zwalczyć niezgodne z obowiązującymi przepisami działania, se-
kretarz stanu Kazimierz Smoliński przedstawił problem Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wyraził chęć współpracy 
i zapowiedział podjęcie stosownych kroków w tej sprawie.

Związek Miast Polskich nie zgadza się na wszystkie przepisy Kodeksu
Podczas posiedzenia zarządu Związku Miast Polskich dostrzeżono potrzebę zmian, przede wszyst-
kim w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która ich zdaniem 
powinna zostać zlikwidowana. Wzmocnić natomiast należy wagę studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, a gminie zapewnić status strony w postępowaniach lokali-
zacyjnych. Ponadto Związek Miast Polskich proponuje, by budujący byli zobowiązani do uiszczenia 
opłaty infrastrukturalnej, która zastąpiłaby 2 obecnie obowiązujące – adiacencką i planistyczną.
Prezes związku Zygmunt Frankiewicz uważa, że jeżeli pewne kwestie nie zostaną zmienione, jedno z 
podstawowych założeń Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przyniesie efekt odwrotny – zamiast 
przyspieszyć postępowanie administracyjne planowania przestrzennego, może je sparaliżować. 
Samorządowcy sprzeciwiają się także uczynieniu starosty organem uprawnionym do wydawania 
zgody inwestycyjnej – ich zdaniem może to leżeć jedynie w kompetencjach burmistrza, wójta bądź 
prezydenta miasta. 
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Z Krakowa
Likwidacja 2 tys. miejsc parkingowych  
ZIKiT zlikwiduje około 2 tys. miejsc parkingowych na terenie Krakowa. 
Jest to efekt zaleceń wojewody małopolski, który nakazał dostosowanie 
miejsc parkingowych do obowiązujących przepisów. Te zakładają, że na 
chodniku powinny zostać 2 m, a w wyjątkowych przypadkach 1,5 m wol-
nej przestrzeni dostępnej dla pieszych. W wyniku zmian najwięcej miejsc 
zniknie ze strefy P8. Łącznie urzędnicy muszą sprawdzić blisko 200 stano-
wisk. To całe ulice, z reguły znajdujące się w ścisłym centrum, a czasami 
pojedyncze odcinki, np. na al. Słowackiego. Ulice znajdują się w 4 dziel-
nicach – na Starym Mieście, Grzegórzkach, Krowodrzy i Podgórzu. Pro-
pozycja dokładnych zmian zostanie przedstawiona mieszkańcom i radom 
dzielnic w styczniu. W lutym eksperci wykonają korektę nowej organizacji 
ruchu, która zacznie obowiązywać wiosną 2017 roku. 

Nowa linia tramwajowa na Górkę Narodową  
Przetarg na nową trasę tramwajową z Krowodrzej Górki do Górki Na-
rodowej został ogłoszony przez urzędników ZIKiT we wrześniu tego 
roku. Zgłoszono 5 ofert realizacji projektu. Najtańsza opiewa na kwo-
tę 253 mln zł (ZUE, PORR Polska Infrastructure), natomiast najdroż-
sza na 366 mln zł (TRAKCJA PRKiI SA, TAUMER, COMSA S.A.U.). 
Trasa będzie przebiegać od istniejącej pętli, przez Prądnik Biały i ul. 
Pachońskiego do planowanej pętli końcowej Górka Narodowa. Nowe 
torowisko ma mieć 4,5 km, a towarzysząca mu jezdnia 4,9 km długo-
ści. Przy pętli przy Górce Narodowej powstanie również parking typu 
park&ride na 256 miejsc. Kolejne parkingi planowane są przy pętli 
Krowodrza Górka (97 miejsc) i przy ul. Pachońskiego (112 miejsc) Po 
ogłoszeniu zwycięzcy, wykonawca będzie musiał wykonać projekt in-
westycji, a następnie uzyskać niezbędne pozwolenia. Budowa powin-
na ruszyć pod koniec przyszłego roku, a  jej zakończenie planowane 
jest na rok 2020.

Ulica Grodzka wyróżniona  
w międzynarodowym konkursie   
Ulica Grodzka znalazła się w  międzynarodowym zestawieniu 
miejsc, które w  ostatnim czasie najbardziej zmieniły się pod 
względem estetycznym. Jury wyróżniło Kraków, biorąc pod uwa-
gę skalę remontów zabytkowych kamienic, która świadczy o tym, 
że władze miasta szczególnie dbają o stan historycznej zabudowy. 
Równolegle do ogłoszenia wyników konkursu poinformowano 
o tegorocznej liczbie wniosków, które wpłynęły do Społecznego 
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Do tej pory dofinan-
sowanie do remontów otrzymało 200 właścicieli zabytkowych 
nieruchomości. Łączna liczba wniosków w sprawie dotacji w bie-
żącym roku wyniosła blisko 260. Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa wygospodarował środki na modernizację 
budynków przy ulicach Grodzkiej i  Pijarskiej oraz przy placu 
Szczepańskim. 
Oprócz właścicieli prywatnych nieruchomości, na dofinanso-
wanie mogą liczyć także instytucje publiczne. Dzięki dotacjom 
uzyskanym ze SKOZK, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
przeprowadziło w  2016 r. m.in. remonty kamienicy Hipolitów 
przy placu Mariackim oraz murów Synagogi Starej.
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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 4,4885

CHF 4,1705

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 ** –0,3130

LIBOR CHF –0,7464

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)                                          159,03

tabela nr 233/A/NBP/2016 z dnia 02.12.2016

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

(dane na dzień 02.12.2016 [Euribor], 
25.11.2016 [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

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

www.zielonypradnik.pl
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W i e l i c z k a ,  u l .  Z b o ż o w a

OSIEDLE KLONOWE 11

MIESZKANIA TRZYPOKOJOWE
65 m2 i 68 m2

ceny od 249.500 zł brutto

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

MDM
www.osiedleklonowe.pl

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

 ul. Wincentego Danka

www.apartamentydanka.pl
tel. 12 380 10 67,  572 728 330

NOWE MIESZKANIA

BIURO SPRZEDAŻY ul. W. Danka - teren budowy
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BIUROWCE

Jeden z wieloma funkcjami
Interesującym trendem we współczesnej architekturze są inwestycje mixed-use. 
Łączenie w jednym obiekcie biur, apartamentów, sklepów, a także innych funkcji 
to coraz częstsze zjawisko również na polskim rynku nieruchomości.

Czym są obiekty mixed-use? Jakie funkcje może pełnić tego 
typu budynki? Żeby odpowiedzieć na te pytania najlepiej 
przyjrzeć się kilku przykładom z polskiego i zagraniczne-

go rynku nieruchomości. 

Miksowanie modne na całym świecie
Angielskie wyrażenie mixed-use development na język polski 
tłumaczone jest jako wielofunkcyjne budownictwo. Jest to ory-
ginalny segment rynku nieruchomości, w którym inwestycje łą-
czą w  sobie różne funkcje, np. mieszkalne, usługowe, biurowe, 
kulturalne czy handlowe. Najwięk-
sze obiekty świata potrafią połączyć 
w  sobie naprawdę wiele ról. Jeden 
z  najwyższych budynków na świe-
cie, czyli drapacz chmur Burdż Cha-
lifa w  Dubaju łączy w  sobie funkcje: 
biurową, mieszkalną, restauracyjną, 
hotel z  apartamentami oraz kilka ta-
rasów widokowych. Warto przytoczyć 
też europejski przykład wieżowca The 
Shard w  Londynie. Do 28 piętra bu-
dynek ten jest biurowcem, powyżej 
posiada on część gastronomiczną, ho-
telową, a  jeszcze wyżej znajdują się 
apartamenty i taras widokowy. 

Zamieszkać, zjeść i poćwiczyć 
w biurowcu
Na Polskim rynku też nie brak przy-
kładów łączenia w  jednym obiekcie 
funkcji biurowej z  innymi, a  popu-
larność tego typu inwestycji ciągle 
wzrasta. Polscy przedsiębiorcy coraz 
bardziej cenią sobie połączenie miej-
sca do życia z  biurami. Apartamen-
ty to jednak nie jedyna z  dodatkowych funkcji obiektów. Sami 
mieszkańcy czy pracownicy biur stają się coraz bardziej wyma-
gający i poszukują rozwiązań, które ułatwią im załatwianie wielu 
spraw. Toteż we współczesnych budynkach znajdziemy pralnie, 
sklepy, salony kosmetyczne czy spa. Przykładem może być wro-
cławski wieżowiec Sky Tower, który u  swej podstawy jest gale-
riowcem, od 4 do 26 piętra biurowcem, a jeszcze wyżej obiekt jest 
apartamentowcem.

Co więcej nie zawsze to tylko te największe budynki mogą być 
inwestycjami mixed-use. Przykładem kameralnego obiektu, któ-
ry łączy w sobie biura i apartamenty jest choćby krakowski Park 
Club. Jest to obiekt komercyjno-apartamentowy, który powstaje 
na skraju krakowskich Błoń. Dwie kondygnacje budowli mieszczą 
w sobie apartamenty, a z ich tarasów i balkonów można podziwiać 
zielone rejony miasta. Mieszkańcy do swojej wyłącznej dyspozy-
cji posiadają siłownię i parking. Biura ulokowane są na czterech 
poziomach a parter przeznaczony jest na przestrzeń komercyjną 

oraz część gastronomiczną. Zwieńczeniem oferty inwestycji jest 
wiszący taras tworzący zielone podium. 

Obiekty typu mixed-use to nie tylko biurowce znajdujące 
się w  największych metropoliach Polski. Również budynki po-
wstające w  regionalnych miastach łączą w  sobie różne funkcje. 
Przykładem może być choćby DL Center Point w  Częstochowie 
stanowiący centrum biurowo-handlowo-usługowe. W  tym biu-
rowcu klasy A+ można znaleźć siłownię, salon kosmetyczny, apte-
kę, czy placówkę banku PKO. Inwestor oferuje zatem nowoczesne 
powierzchnie biurowe, które funkcjonalnie uzupełniają się z czę-

ścią handlowo-usługową, między 
innymi dzięki ofercie finansowej, ga-
stronomicznej i drogeryjnej. 

Szereg ułatwień
Powodem popularności projektów 
typu usług łączonych wśród najem-
ców jest m.in. oszczędność czasu. 
Obiekty mixed-use stanowią spore 
ułatwienie w życiu codziennym. Pra-
cownik biurowca często po powrocie 
do domu nie zdąży już oddać ubrań 
do osiedlowej pralni czy krawca. Jeśli 
jednak siedziba jego firmy znajduje się 
w obiekcie typu mixed-use to wystar-
czy nieraz parominutowa przerwa, 
by mógł załatwić tego typu sprawy. 
Taki budynek odpowiada zarówno 
na potrzeby pracownika, jak i klienta, 
a tym samym przyciąga do siebie jed-
nych i drugich. 

Co więcej, tego typu budownictwo 
oferuje więcej miejsc parkingowych, 
które przygotowywane są także z my-
ślą o  osobach korzystających z  usług 

oferowanych w  danym budynku. Inwestycjami typu mixed-use 
zainteresowani są ci, którzy szukają wygodnego miejsca do życia 
i pracy. Pracownicy i przedsiębiorcy nie muszą poświęcać dodat-
kowego czasu na dojazdy z  pracy do domu, zwłaszcza przez za-
korkowane ulice miast, ponieważ wszystko mają w zasięgu ręki, 
a powrót do miejsca zamieszkania zajmuje im zaledwie parę chwil. 

Najczęściej biura współistnieją z  apartamentami, ale jak po-
kazują przykłady polskiej i  zagranicznej architektury współcze-
sne budynki potrafią zmieścić w sobie o wiele więcej. Obok biur 
w jednym obiekcie mogą znajdować się także pokoje hotelowe, ba-
sen, restauracje czy galeria handlowa. Zintegrowane w ten sposób 
obiekty zapewniają szybki dostęp do różnych miejsc i  instytucji 
usprawniając korzystającym z nich załatwianie różnych, codzien-
nych spraw. Obiekty mixed-use stanowią zatem odpowiedź na 
wymagania najemców, którzy oczekują dla siebie komfortowych 
warunków.

Justyna Gorczyca

Park Club, Kraków
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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.



OFERTY KOMERCYJNE

65Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2016

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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ŚródmieŚcie, 
ul. Pszona
3-pok, 71 m2, wysoki standard
Cena: 509.000 zł

KONTAKT:  dariusz Kornaś    
 502-104-545 

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

misTrzeJoWice, 
ul. oKulicKieGo
2-pok, 50 m2, wyposażone
Cena: 360.000 zł

KONTAKT:  magdalena rozpędzik  
 508-155-779 

ruczaJ, 
ul. BoBrzYńsKieGo
2-pokojowe, 35,5 m2, 
komfortowe, 2006 r.
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska       
  505-083-150

dęBniKi, 
ul. monTe cassino
3-pokojowe, 87,5 m2, 
nowoczesne, 2009 r.
Cena: 785.000 zł

KONTAKT:  adam Kubala   
 510-131-177

PodGórze ducHacKie
ul. PodedWorze
4-pok, 102 m2, wysoki standard
Cena: 609.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-sambor       
 500-557-819 

KroWodrza, 
BiaŁY PrądniK
Mieszkania 3-pokojowe
pow. 48 - 55 m2 
Ceny: od 268.000 zł 

KONTAKT:  Jarosław utnik   
 518-714-002  

Bracia-sadurscY.Pl

czYżYnY, os. aVia
3-pok, 68 m2, nowoczesny 
apartament
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  monika sosnowska-rainer 
 505-236-943

 
 

dęBniKi, ul. TYniecKa
dom, bliźniak, 152 m2
Cena: 794.000 zł

KONTAKT:  stanisław irzyk   
 509-907-533 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

KurdWanóW, 
ul. TurnieJoWa 
2-pokojowe, 56 m2, wysoki standard
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  elżbieta rudek    
 505-110-150 
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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. Maciejkowa

Cena: 749 000

Metraż: 179 m2

6 pokoi

     503-164-511

ul. Łukasińskiego 

ul. Ważewskiego Strzelców 

ul. Jana Kaczary ul. Snycerska

ul. Bociana ul. Armii Krajowej

ul. Orlińskiego Skawina

Cena: 650 000

Metraż: 165 m2

6 pokoi

     513-143-877

Cena: 360 000

Metraż: 59 m2

3 pokoje

     514-426-596

Cena: 249 000

Metraż: 51 m2

2 pokoje

    

     513-143-877

Cena: 424 000

Metraż: 69 m2

3 pokoje

     514-426-596

Cena: 275 000

Metraż: 40 m2

2 pokoje

     514-426-596

Cena: 339 000

Metraż: 52 m2

2 pokoje

     606-716-557

Cena: 420 000

Metraż: 56 m2

2 pokoje 

     514-426-596

Cena: 255 000

Metraż: 56 m2

4 pokoje

     606-716-557

Cena: 265 000

Metraż: 33 m2

2 pokoje

     514-426-596
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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.

Dom 2015r, 248 m2 , 
atrakcyjnie urządzony, do 
wejścia, wysoki standard 
wykończenia, działka 9 arów, 
spokojna, zielona lokalizacja

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

2 pokojowe 39 m2, 
nowe, ogrodzone osiedle
komfortowe, urządzone, 
loggia, parking

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: 835.000 złCena: 490.000 zł

Cena: 240.000 zł

Cena: 305.000 zł Cena: 444.000 zł

brONOWICE,

KrOWODrZA, DębNIKI

WOlA JUSTOWSKA

- JUNACKA

rZąSKA

- SArNI STOK

TYNIEC

- WAlgIErZA WDAŁEgO

CZYŻYNYbrONOWICE 
- g. ZAPOlSKIEJ

CZYŻYNY
- SOŁTYSOWSKA

PrąDNIK CZErWONY
-KWArTOWA

STArE PODgÓrZE
-rEJ. JÓZEFIńSKA

OKAZJA

OKAZJA

0% prowiz j i

0% prowiz j i
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www.tecnocasa.pl

Przedpokój, oddzielna jasna kuchnia, 
2 niezależne pokoje, łazienka 
z WC, balkon, komórka lokatorska. 
Korzystny układ pomieszczeń. 
Blok z windą. Stan idealny.

Przestronne mieszkanie w bloku z cegły. 
Dwa osobne pokoje, oddzielna jasna 
kuchnia, łazienka z WC, hall. Wykonany 
projekt architektoniczny z wizualizacjami 
i propozycją podziału na 3 pokoje. 
Ogrzewanie z sieci MPEC.

Przedpokój, jasna, odrębna kuchnia, 
przestronny salon, 2 sypialnie (obecnie 
połączone w jeden duży pokój), 2 łazienki, 
2 balkony, piwnica. Mieszkanie bardzo 
przestronne i ustawne. Bardzo atrakcyjna 
lokalizacja w samym sercu Starego Podgórza. 
Doskonale rozwinięta infrastruktura handlowo-
usługowa i komunikacyjna.

Salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
łazienka, przedpokój, budynek z 2010 roku. 
Ogrzewanie i ciepła woda z MPEC-u. Idealne 
pod inwestycję. Blisko przystanki MPK. Bardzo 
dobra infrastruktura usługowo-handlowa. 
Możliwość zakupu miejsca postojowego. 

Przedpokój, osobna kuchnia 
z oknem, 3 niezależne pokoje, 
łazienka, WC, balkon, piwnica 
(7m2). Ustawne mieszkanie 
w doskonałej lokalizacji.

3-pokojowe mieszkanie o pow. 67 m2 
w nowym budynku. Lokal z osobną kuchnią, 
łazienką, WC, balkonem. Dwustronna 
ekspozycja. Nowoczesny apartamentowiec 
w spokojnej okolicy. Dobry wybór dla osób 
ceniących sobie połączenie nowoczesności 
z funkcjonalnością.

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

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

Przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, 
salon, łazienka, duży taras. Nowoczesny, 
funkcjonalny budynek z 2010 roku. 
Doskonale rozwinięta infrastruktura.

Przedpokój, salon, 2 sypialnie, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Mieszkanie 
w dobrym stanie technicznym. 
Kameralny 4-piętrowy budynek.

Cena 330.000 zł
tel. 696 496 500

Cena 345.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 650.000 zł
tel. 663 479 313

Cena 339.000 zł
tel. 883 999 762

Cena 312.000 zł
tel. 537 978 098

Cena 469.000 zł
tel. 12 631 03 75

Cena 278.000 zł
tel. 604 163 263

Cena 319.000 zł
tel. 790 536 153

Cena 310.000 zł
tel. 793 717 771

Cena 310.000 zł  
tel. 731 846 860

2-pokojowe – 47 m2 
Prądnik Biały, ul. Bociana 

2-pokojowe – 55 m2 
Stare Grzegórzki, 
ul. Rzeźnicza

3-pokojowe – 86 m2 
Stare Podgórze 

3-pokojowe – 54 m2 
Łagiewniki, 
ul. Montwiłła-Mireckiego

3-pokojowe – 59,5 m2

Prądnik Biały, ul. Zielińska 

3-pokojowe – 67 m2 
Łobzów, ul. Wrocławska

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

3-pokojowe – 59 m2 
Olsza, ul. Meissnera 

1-pokojowe – 37 m2 
Krowodrza, 
ul. Krowoderskich Zuchów 
(Torre Verona)

3-pokojowe – 54 m² 
Bronowice
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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

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

58 m2, 2 pokoje, umeblowa-
ne, taras 11 m2

338 m2, 7 pokoi, działka 17 a (moż-
liwość zakupu w opcji 34 a), idealny 
dla dwóch rodzin lub pod działalność 
usługową

48 m2, 2 pokoje z osobną 
kuchnią, nowoczesny budy-
nek z windą

139 m2, 5 pokoi, działka 7a

41,25 m2, 2 pokoje z anek-
sem, umeblowane, balkon, 
winda, budynek z 2011

powierzchnia 12 a, 
piękny widok, MPZP

190 m2, 5 pokoi,
działka 8 a

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

48 m2, 2 pokoje

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż 

Kraków, ul. Friedleina 
Apartament na sprzedaż

Zabierzów
Dom na sprzedaż

Wieliczka, ul. Limanowskiego 
Mieszkanie / lokal na sprzedaż

Głogoczów
Dom na sprzedaż

Kraków, ul. Radzikowskiego
Mieszkanie na sprzedaż

Wrząsowice
Działka na sprzedaż

Mogilany
Dom na sprzedaż

Tomaszowice
Działka na sprzedaż

Kraków, ul. Mała
Mieszkanie na sprzedaż

Cena: 795 000 zł Cena: 595 000 zł

Cena: 1 170 000 zł

Cena: 353 000 zł

Cena: 360 000 zł

Cena: 298 000 złCena: 202 800 zł

Cena: 769 000 zł

Cena: 1 130 000 zł

Cena: 499 000 zł

503-005-679

531-255-155

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

B E Z  P R O W I Z J I

531-255-155

503-005-679

531-255-155

507-149-904

503-005-679

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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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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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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Infolinia: 801 900 200 www.homebroker.pl

Kraków: ul. Długa 65     Kraków: ul. Masarska 9    Kraków: ul. Szlak 50

Mieszkanie: Kraków 
Stare Miasto, ul. Kremerowska

Mieszkanie: Kraków 
Mistrzejowice, os. Oświecenia

Mieszkanie: Kraków 
Czyżyny, ul. Centralna

Mieszkanie: Kraków 
Podgórze, ul. Przewóz

Mieszkanie: Kraków 
Grzegórzki, ul. Blachnickiego

Mieszkanie: Kraków 
Bieżanów, ul. Spółdzielców

Mieszkanie: Kraków 
Ruczaj, ul. Bobrzyńskiego

Mieszkanie: Kraków 
Czyżyny, ul. Sołtysowska

Mieszkanie: Kraków 
Bieńczyce, os. Jagiellońskie

Cena: 950 000 zł

Cena: 329 000 zł

Cena: 210 000 zł

Cena: 320 000 zł

Cena: 495 000 zł

Cena: 209 000 zł

Cena: 350 000 zł

Cena: 600 000 zł

Cena: 222 000 zł

785 805 959

785 902 932 

785 902 932 

785 806 090 

785 805 959

785 806 090

785 805 959

785 902 932 

785 806 090 

7 406 zł/m2

6 104 zł/m2

5 906 zł/m2

7 841 zł/m2

8 684 zł/m2

5 633 zł/m2

6 153 zł/m2

5 974 zł/m2

5 729 zł/m2

pow. 128 m2, 4 pokoje

pow. 53 m2, 2 pokoje

pow. 35 m2, 2 pokoje

pow. 40 m2, 2 pokoje

pow. 57 m2, 2 pokoje

pow. 37 m2, 2 pokoje

pow. 56 m2, 2 pokoje

pow. 100 m2, 4 pokoje

pow. 38 m2, 2 pokoje
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Cena: 2.800.000 zł 

Wola Justowska - sprzedaż

Dom wolnostojący  o powierzchni 300 m2 położony w prestiżowej 
dzielnicy.

Marek Cygal +48 795 184 428 marek@aphouse.pl

Cena: 459.000 zł 

Stare Miasto - sprzedaż

Dwupokojowe mieszkanie z osobną kuchnią o powierzchni użytkowej 
46 m2 położone w zabytkowej kamienicy z 1900 r.

Barbara Kulon +48 795 700 975 barbara@aphouse.pl

Cena: 440.000 zł 

Bronowice - sprzedaż

Trzypokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 64,2 m2 położone na 2 
piętrze w budynku z windą. 

Tomasz Nowosiad +48 795 700 960 tomasz@aphouse.pl

Cena: 485.000 zł 

Stare Podgórze - sprzedaż

Nowoczesne i komfortowe mieszkanie 2-pokojowe o łącznej 
powierzchni 54 m2 w prestiżowej kamienicy.

Izabela Myśliwiec  +48 799 936 689 izabela@aphouse.pl

Cena: 610.000 zł 

Zabłocie- sprzedaż

Nowocześnie urządzone i w pełni wyposażone mieszkanie 2 pokojowe  
o łącznej powierzchni 60 m2 położone w prestiżowej inwestycji Garden 
Residence.

Karolina Dutka +48 795 184 427 karolina@aphouse.pl

Cena: 306.000 zł 

Kazimierz - sprzedaż

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

Mieszkanie typu studio o pow. 34 m2 położone w kamienicy, która 
obecnie przechodzi pełną rewitalizację.

Katarzyna Łacheta +48 795 795 492 katarzyna.lacheta@aphouse.pl
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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

1 369 000 al. Słowackiego 41,0 4/5 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

1 590 000 ul. Sławkowska 44,0 2/3 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

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

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

2 349 000 ul. Studencka 38,8 0/4 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

2 399 000 al. Słowackiego 57,0 4/5 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 440 000 ul. Smocza 42,0 0/3 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

2 469 000 al. Słowackiego 51,0 4/5 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

2 490 000 ul. św. Filipa 61,3 2/3 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

2 560 000 ul. Krakowska 80,0 2/3 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

2 890 000 ul. Bracka 54,0 1/3 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

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

3 570 000 ul. Koletek 64,8 0/ 3 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

3 660 000 ul. św. Agnieszki 87,7 3/4 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

3 730 000 ul. Lenartowicza 86,6 3/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

5 1 395 000 ul. Kolberga 180,0 4/5 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

7 1 990 000 pl. Sikorskiego 222,1 1/4 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

GRZEGÓRZKI

1 249 000 ul. Bandurskiego 36,3 0/2 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

1 287 345 ul. Ofiar Dąbia - okolice 39,0 5/6 518 706 552 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

2 335 000 ul. Rzeźnicza 44,0 4/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 315 000 ul. Na Szaniec 53,3 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 320 000 al. Pokoju 48,7 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 379 000 ul. Lubomirskiego 39,8 0/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 460 000 ul. Daszyńskiego 64,0 3/4 604 841 115 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

PRĄDNIK CZERWONY

1 188 000 ul. Powstańców 32,5 2/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 263 000 al. 29 Listopada 38,0 2/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 265 000 ul. Łukasińskiego 33,4 3/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

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

2 347 000 ul. Słoneckiego 46,0 4/6 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 369 000 ul. Fiołkowa 53,0 0/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 420 000 ul. Kaczary 56,5 2/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

3 280 000 ul. Ugorek 40,2 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3 295 000 ul. Dobrego Pasterza 54,5 3/3 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 315 000 ul. Strzelców 52,0 4/4 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

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

3 360 000 ul. Strzelców 59,0 9/14 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 400 000
ul. Stanisława ze 
Skalbmierza

52,0 1/2 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 490 000 ul. Pszona 95,0 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

4 550 000 ul. Majora 85,0 2/2 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

5 450 000 ul. Pszona 77,0 3/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

PRĄDNIK BIAŁY

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

2 240 000 ul. Stachiewicza 37,0 3/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 245 000 ul. Podkowińskiego 32,5 1/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 ul. Gnieźnieńska 36,7 10/10 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 255 000 ul. Prądnicka 37,0 3/10 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 259 000 ul. Weissa 36,3 0/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 000
ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

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

2 299 000 ul. Białoprądnicka 51,3 3/3 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 294 901 ul. Łokietka 54,4 1/2 518 714 002 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

3 335 000 ul. Różyckiego 44,0 7/10 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

3 369 000 ul. Narutowicza 63,0 2/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

3 389 000 ul. Kaczorówka 54,5 1/3 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 405 000 ul. Radzikowskiego 63,5 0/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 440 000 ul. Podkowińskiego 64,2 2/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 525 000 ul. Radzikowskiego 75,0 4/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

4 449 000 ul. Konecznego 78,0 4/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

KROWODRZA

1 280 000 ul. Korczaka 36,0 4/5 500 557 819 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

2 375 000 ul. Kazimierza Wielkiego 50,0 1/4 503 031 022 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. Łokietka 55,0 2/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 630 000 ul. Królewska 72,6 5/5 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 699 000 al. Kijowska 76,0 5/5 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

5 670 000 ul. Kazimierza Wielkiego 92,9 4/4 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

6 1 290 000 ul. Kazimierza Wielkiego 230,0 5/6 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

BRONOWICE

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

2 301 000 ul. Żeleńskiego 47,1 1/2 511 272 088 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 rej. ul. Na Błonie 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

2 419 000 ul. św. Wojciecha 56,6 0/2 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

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

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

4 670 000 ul. Chełmońskiego 79,0 2/3 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

ZWIERZYNIEC

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

2 320 000 ul. Królowej Jadwigi 60,0 0/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 459 000 ul. Borowego 54,0 2/2 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 499 000 ul. Agrestowa 53,1 0/2 501 227 010 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

4 526 860 ul. Księcia Józefa 87,8 4/4 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

DĘBNIKI

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

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

2 212 952 rej. ul. Zbrojarzy 37,4 4/5 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 288 288 rej. ul. Kobierzyńskiej 37,4 2/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 342 773 rej. ul. Przemiarki 54,0 4/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 325 000 rej. ul. Przemiarki 55,5 0/3 518 706 552 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

3 390 000 ul. Drukarska 60,0 1/5 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 399 000 ul. Pszczelna 57,5 3/4 507 668 087 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

3 460 000 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

3 480 000 ul. św. Jacka 64,0 0/2 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

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

4 400 848
rej. ul. Komuny 
Paryskiej

71,6 1/2 515 634 552 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

4 496 632
rej. ul. Komuny 
Paryskiej

109,2 2/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

SWOSZOWICE

2 182 864 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

3 339 000 ul. Borkowska 51,1 1/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

3 405 375 ul. Jugowicka 58,8 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

4 605 502 rej. ul. Jugowickiej 95,1 1/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANÓW–PROKOCIM

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

1 215 000 ul. Wielicka 25,0 4/11 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 208 000 ul. Lilli Wenedy 43,0 4/10 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 210 000 ul. Kurczaba 38,0 0/10 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 235 000 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

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

2 259 000 ul. Mała Góra 49,4 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 279 000 ul. Podłęska 54,9 0/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 312 000 ul. Mała Góra 51,8 0/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 320 000 ul. Zdunów 45,4 2/6 518 706 583 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

PODGÓRZE

1 195 000 ul. Traugutta 18,9 3/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

1 199 000 ul. Turka 36,9 0/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

1 219 000 ul. Limanowskiego 35,5 2/2 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

1 259 000 ul. Krasickiego 31,0 0/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

1 269 334 rej. ul. Limanowskiego 34,5 1/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 227 500 rej. ul. Nowohuckiej 35,0 6/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 231 078 rej. ul. Nowohuckiej 40,5 2/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 252 000 ul. Lipska 44,5 4/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 260 000 ul. Stróża Rybna 38,5 0/3 518 706 583 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. Wielicka 48,3 0/6 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 376 445 rej. ul. Wadowickiej 48,8 5/6 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

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

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

3 410 000 ul. Bujaka 62,2 1/4 500 557 819 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

4 295 000 ul. Łużycka 68,0 0/10 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 502 000 ul. Sławka 74,4 1/5 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 540 000 ul. Filipowicza 90,0 3/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

CZYŻYNY

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

2 238 000 ul. Sołtysowska 38,1 3/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 280 000 ul. Sołtysowska 47,0 4/5 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 319 590 rej. al. Jana Pawła II 47,7 1/3 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

3 322 000 ul. Centralna 72,0 3/10 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

MISTRZEJOWICE

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

3 257 000 os. Piastów 51,4 4/9 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

4 340 000 Mistrzejowice 75,0 5/10 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

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

BIEŃCZYCE

1 144 000 os. Kalinowe 24,0 6/10 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 215 000 os. Kazimierzowskie 44,0 7/10 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 360 000 ul. Okulickiego 51,0 4/7 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 235 000 os. Przy Arce 45,8 10/10 508 155 779 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

2 206 000 ul. Morcinka 47,3 0/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

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

NOWA HUTA

2 227 000 ul. Zagłoby 52,8 1/2 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 240 000 os. Handlowe 43,0 4/6 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 298 000 os. Teatralne 51,5 2/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

255 000 Zabierzów 50,0 do remontu 7,0 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

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

349 000 Szczodrkowice 200,0 do wykończ. 12 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

369 000
Zabierzów,  
rej. ul. Krakowskiej

121,7 do wykończ. 1,4 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

389 900 Zielonki 108,3 do wykończ. 1,3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

399 000 Dobranowice 131,0 do wykończ. 4,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

400 000
Kraków,  
ul. Pod Pomnikiem

106,0 do zamieszk. 4,7 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

409 000 Wieliczka 142,0 do wykończ. 5,3 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

420 000
Kraków,  
ul. Ojcowska

140,0 dewelop. 1,9 500 673 615 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 --- 2,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

429 000
Wieliczka,  
rej. ul. Pola

141,6 do wykończ. 1,7 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

430 000 Bochnia 140,0 do zamieszk. 8,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

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

449 000
Gaj,  
rej. ul. Zadziele

122,4 do wykończ. 2,6 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

465 000 pow. Wielicki 147,0 do wykończ. 13,3 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

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

470 000
Wieliczka,  
rej. ul. Wygoda

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

470 000
Zielonki, rej.  
ul. Długopolskiej

99,4 do wykończ. 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

475 000
Kraków,  
rej. ul. Kosocickiej

101,0 do wykończ. 4,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

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

480 000
Kraków,  
ul. Ojcowska

160,0 dewelop. 2,4 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

480 000 Wołowice 135,0 do zamieszk. 1 0,0 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

497 000
Kraków,  
rej. ul. Nałkowskiej

101,7 do wykończ. 2,3 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

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

499 000
Modlnica, rej.  
ul. św. Wojciecha

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

520 000
Zabierzów,  
ul. Śląska

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

550 000
Kraków,  
ul. Szymonowica

75,0 do zamieszk. 10,0 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

550 000
Kraków,  
ul. Śnieżna

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

579 000
Kraków,  
ul. Białostocka

160,0 do zamieszk. 2,3 518 706 538 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

590 000
Kraków,  
ul. Bieżanowska

170,0 do zamieszk. 5,4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

598 000
Kraków,  
ul. Grębałowska

384,0 surowy 13,4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

598 000
Pękowice,  
ul. Łąkowa

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

620 000
Giebułtów,  
ul. Trojadyn

177,0 do wykończ. 4,5 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

630 000
Kraków,  
ul. Tretówka

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

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

650 000 Wielka Wieś 116,0 do wykończ. 6,8 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

680 000
Kraków,  
ul. Krymska

178,0 do zamieszk. 3 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

680 000
Kraków,  
ul. Rybałtowska

180,0 do wykończ. 2,4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

680 000
Niepołomice,  
ul. Grunwaldzka

166,0 do zamieszk. 4,29 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

690 000
Zielonki,  
ul. Różana

367,0 --- 501 227 010 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,  
rej. ul. Łokietka

179,0 do wykończ. 2,4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

750 000
Kraków,  
rej. ul. Łokietka

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

750 000
Kraków,  
ul. Wiedeńska

135,0 do zamieszk. 6 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

790 000
Kraków,  
ul. Felińskiego

150,0 do zamieszk. 2,5 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

790 000 Polanica Zdrój 294,0 do zamieszk. 5,3 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

794 000
Kraków,  
ul. Tyniecka

190,0 do wykończ. 4,1 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

799 000 Gaj, ul. Łąkowa 200,0 do zamieszk. 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

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

890 000 Kraków, ul. Fredry 140,0 do zamieszk. 3,7 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

980 000
Kraków,  
ul. Zaułek Jugowicki

200,0 do zamieszk. 2,0 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

1 150 000 Stradomka 226,0 do zamieszk. 13,1 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 250 000 Cianowice Małe 380,0 do zamieszk. 18,8 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 300 000
Kraków,  
ul. Patynów

300,0 do zamieszk. 2,8 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 370 000
Kraków,  
ul. Żeńców

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

1 650 000 Kraków, ul. Kajty 180,0 do zamieszk. 5,7 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

119 000 Dojazdów bud.-rol. 59,0 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

235 000 Zabierzów bud. 7,0 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

2 700 000 Kraków inwestyc. 100,9 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

2 980 000
Kraków,  
ul. Kalwaryjska

bud. 9,9 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

331 320
Kraków,  
rej. ul. Lubicz

biur., handl., usług. 37,7 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

1 290 000 Trzebinia biur. 596,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

4 800 000 Kraków biur., handl., usług., 
magazyn., produkc. 2800,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTO

3 2950 ul. Karmelicka 110,0 1/4 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

GRZEGÓRZKI

2 2000 ul. Masarska 47,1 2/5 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK CZERWONY

2 1600 Prądnik Czerwony 49,0 0/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

PRĄDNIK BIAŁY

1 1200 ul. Gnieźnieńska 20,0 6/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 2000 ul. Murarska 55,0 1/4 518 714 002 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

BRONOWICE

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

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

2 1700 ul. Rydla 64,0 1/5 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 2500 ul. Wesele 91,0 1/2 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

ZWIERZYNIEC

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

2 2250 ul. Kościuszki 43,0 5/6 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

3 2500 ul. Korzeniowskiego 71,0 1/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

3 2500 ul. Morawskiego 108,0 2/3 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

5 2950
rej.  
ul. Królowej Jadwigi

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

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

PODGÓRZE

1 1000 ul. Krasickiego 31,0 0/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

1 1000 ul. Łużycka 34,0 0/10 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 1900 ul. Wielicka 64,0 6/10 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

NOWA HUTA

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

WYNAJEM – DOMY 

Cena Miejscowość,  
nazwa ulicy Rodzaj Stan Pow. (a) Tel. Nazwa biura

3500
Kraków,  
ul. Felińskiego

150,0 do zamieszk. 2,5 505 236 943
Agencja  
Bracia Sadurscy

7000
Kraków,  
ul. Borowego

230,0 do zamieszk. 14,0 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

7500 Zielonki 280,0 do zamieszk. 4,0 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

WYNAJEM – KOMERCYJNE

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

2000 Kraków, pl. Sikorskiego biur. 77,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2000 Kraków biur., usług. 95,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2400
Kraków,  
ul. Kraszewskiego

biur. 49,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

usług., 
magazynowy

69,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2950 Kraków, al. Słowackiego biur. 92,4 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2950 Kraków, ul. Karmelicka biur. 110,0 604 841 115
Nieruchomości  
Agata Golczewska

3000 Kraków, ul. Lea biurowy, 
handlowy 90,0 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3400 Kraków biur. 115,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

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

4420
Kraków,  
rej. ul. Wadowickiej

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

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

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

10 000 Kraków, ul. Piastowska biur., handl., 
usług. 100,0 507 894 500 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-piętro-
wym, 1-klatkowym budynku w nowym budownic-
twie na os. Kliny Borkowskie. Ekspozycja południo-
wa, północna i zachodnia. 2 sypialnie (8 m2, 11 m2), 
salon z kuchnią (ok. 25 m2), łazienka (3,8 m2), gar-
deroba (1,5 m2), przedpokój (5 m2), balkon (4,5 m2). 

Własność hipoteczna. Mieszkanie wyposażone 
w instalację alarmową, położone w środku strze-
żonego 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. 730-722-022 

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. 10 m2, 10 m2, 
19 m2, duża loggia ok. 8 m2. 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 (10 m2), łazienki, 
przedpokoju i  dwóch pokoi (18 m2, 12  m2). 
W  pokojach parkiety dębowe, w  pozostałych 
pomieszczeniach płytki gresowe, na ścianach 
gładź gipsowa. Komórka lokatorska (6m2), taras 
(10 m2). 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 (22 m2). 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



OGŁOSZENIA DROBNE I PRYWATNE

86 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2016

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 oraz 2 ta-

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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rasy. Garaż dwustanowiskowy. Dom z automatyką 
bramy i rolet. Centralny odkurzacz, alarm, dostępna 
ochrona. Wysoki standard wykończenia. Możliwość 
dokupienia sąsiedniej działki o pow. 7,8 a. 

Cena 1.100.000 zł
Tel. 601-460-298

e-mil: zielonki.widokowa@gmail.com

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI, GRUNTY

Kraków, ul. Borowego
12,54 a, działka na Woli Justowskiej o wymia-
rach: 25,6×49 m. Ukształtowanie terenu jest 
płaskie, dojazd dobry. Uzbrojenie terenu: sieć 
wodna i  kanalizacyjna 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 
21×37 m, częściowo ogrodzona, zlokalizowana 
w starej części Woli Justowskiej. Media: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja w drodze. W otoczeniu zabudowa 
jednorodzinna, bardzo dobra komunikacja. Dwie 
aktualne i prawomocne WZ: (1) budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z  garażem, (2) 
budowa dwóch budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

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

Kraków, os. Wadów
92 a, budowlana, szer.  50 m. Możliwość zabudowy 
szeregowej, media w sąsiedniej działce, dojazd 
drogą gminną. Sprzedam w całości lub w części.

Cena 16.000 zł/a
e-mail: cordoba77@tlen.pl

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 21,5×55,8. 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

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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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 
stron. Kształt regularny o wymiarach 45×115 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 tra-
pezu o wymiarach: 69 m; 37×84 m; 54 m; 65 m. 
Woda, prąd, gaz w bezpośrednim sąsiedztwie, 
kanalizacja do podciągnięcia ok.  300  m. We-
dług miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość oznaczona sym-
bolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurzą-
dzonej (kilka arów). Oferta dla dewelopera pod 
zabudowę szeregową lub bliźniaczą. Bardzo 
dobra lokalizacja, do granicy Krakowa 500 m. 
Możliwość zmiany przeznaczenia nieruchomo-
ści na przemysłowe/inwestycyjne.

Cena 780.000 zł
Tel. 694-414-423 

e-mail: kancelaria@efficis.pl 

Wieliczka, ul. Mietniowska
26 a, działka położona przy granicy admini-
stracyjnej Wieliczki i Lednicy Górnej. W planie 
zagospodarowania działka jest w połowie bu-
dowlana, w połowie „zieleń nieurządzona”. Do-

stępne media: woda, prąd, gaz. W sąsiedztwie 
domy jednorodzinne, dojazd drogą asfaltową 
i wewnętrzną. 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-piętrowym 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 elektryczna z płytą ceramiczną. 
Drzwi wejściowe antywłamaniowe, 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. 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 autobusowe-
go. Składa się z 2 oddzielnych pokoi (większy z bal-
konem 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 odmalowane 
i  odświeżone. W  dużym pokoju rozkładany na-
rożnik, regał i  stolik kawowy, dociągnięty kabel 

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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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.gurdak@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, klimaty-
zowane mieszkanie w centrum Krakowa. Składa 
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 sypialni 
okna dwuskrzydłowe na wysokość ściany, rolety 
i zasłony wykonane przez pracownię artystyczną, 

dębowe panele. Taras oświetlany, wyposażony 
w ławę i fotele ogrodowe. Teren monitorowany, 
24-godzinna ochrona. Galeria Kazimierz ok. 200 m 
od budynku. Czynsz ok. 450 zł, dodatkowo opłata 
za prąd, RTV i internet. Możliwość wynajęcia miej-
sca 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 presti-
żowego, ogrodzonego kompleksu w rejonie Woli 
Justowskiej. Składa się z  salonu, połączonego 
z aneksem kuchennym, 2 sypialni, łazienki, garde-
roby, przedpokoju i tarasu (10m2). W cenie wynaj-
mu garaż (17m2) oraz piwnica (5m2). Apartament 
w pełni wyposażony i umeblowany, wykończony 
w bardzo wysokim standardzie (marmurowe para-
pety, podłogi z drewna egzotycznego, 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

Zdecydowanie kupię działki budowlane 
z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne 

lub przemysłowe w Krakowie.

tel. 662 160 505          e-mail: wojwoz@wp.pl
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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 remoncie. 
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 tramwa-
jowego. W pobliżu Bulwary Wiślane i Park im. Bed-

narskiego. Mieszkanie z dużym balkonem (10 m2), 
wykończone w wysokim standardzie. Składa się 
z salonu z aneksem kuchennym (30 m2), sypialni 
(11 m2) i łazienki. W sypialni i przedpokoju znajdują 
się zabudowy, a w kuchni nowoczesne i funkcjonal-
ne 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 
remoncie. 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 wy-
posażona kuchnia i łazienka (pralka, zmywarka, 
kabina prysznicowa, podstawowe meble), 
ogrzewanie podłogowe, teren monitorowany 
i ogrodzony z możliwością parkowania. Miesz-
kanie 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 

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  
23 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

KOMERCYJNE – SPRZEDAŻ

Lokal gastronomiczny
Kraków, ul. Piasta Kołodzieja, 12 m2. Lokal poło-
żony w dobrej lokalizacji, 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, przestrzeń 
do własnej aranżacji (open space).

Cena 657.688 zł 
do negocjacji

Tel. 662-160-491

Lokale komercyjne
Kraków, ul. Lubelska, 165 m2, 202 m2. Do 
sprzedaży 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 olbrzy-
mimi przeszklonymi witrynami. Przeznaczenie 
– pod gabinety lekarskie, gabinety urody, sklepy 
sieciowe, restauracje, kawiarnie, powierzchnie 
biurowe. Bezpośrednio przed lokalami dostępne 
są miejsca parkingowe. Każdy lokal posiada 
możliwość wyeksponowania reklamy bezpo-
średnio nad wejściem. Lokale są ogrzewane 
z  sieci MPEC (każdy lokal ma indywidualny 
licznik). 

Cena 10.500 zł/m2 
Telefon: 604-549-189 

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 

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: 
restauracja, sklepy, pozostała część to apartamen-
ty hotelowe – 90 miejsc noclegowych. Instalacja 
elektryczna: nowe wyposażenie szaf rozdzielczych 
(HAGER). Przydział 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. Os. Na Stoku 
10B, na parterze budynku z 2014 roku. Idealny na 
biuro, kancelarię, gabinet, salkę lekcyjną, sklep 
internetowy, zakład krawiecki, itp. Duże 2-skrzy-
dłowe okno oraz własne WC. Na podłodze flizy, 
ogrzewanie centralne. 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, ubez-
pieczenia. Możliwość negocjacji.

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 

09–22.12.2016  nr 24/2016

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 Morskie w Helsingør

Duńskie Narodowe Muzeum Morskie powstało 
na terenie nieużytkowanego 60-letniego 
doku stoczni, znajdującej się w położonej 
50 km na północ od Kopenhagi miejscowości 
Helsingør. Znajdująca się tam żelbetowa 
konstrukcja została oczyszczona, a w jej miejscu 
,,wtopiono” nowy kompleks składający się z sal 
wystawowych i konferencyjnych oraz pomieszczeń 
gospodarczych. Galerie tworzące zamkniętą pętlę 
znajdują się 7 m pod poziomem ziemi, wewnątrz 
suchych ścian doku. Sale połączone są za pomocą 
stalowych mostów, które umożliwiają przejście 
do budynków, a także prowadzą na nabrzeże. 
Budynek zaprojektowany przez pracownię Bjarke 
Ingels Group znalazł się wśród 5 finalistów nagrody 
im. Miesa van der Rohe.

Biblioteka publiczna w Birmingham

Uroczyście otwarta w 2013 r. biblioteka miejska 
mieści się w centrum Birmingham. Budynek 
powstał w miejscu gmachu dawnej biblioteki 
z lat 70. i jest to najbardziej prestiżowa inwestycja 
zrealizowana w ostatnich latach przez władze 
miasta. Budowa obiektu kosztowała blisko 
189 mln funtów. Budynek nowej biblioteki posiada 
10 kondygnacji o łącznej powierzchni 31 tys. mkw. 
i może pomieścić 10 tys. odwiedzających dziennie. 
Zewnętrzną elewację stanowi potężna bryła, 
której ściany w kolorze złota i srebra pokrywa 
regularny wzór ze splecionych metalowych 
pierścieni.  Na samym szczycie powstał punkt 
widokowy oraz zbudowana w wiktoriańskim stylu 
sala upamiętniająca Williama Szekspira. Biblioteka 
została zaprojektowana przez holenderską firmę 
Mecanoo. 

Kaplica Ciszy

Luterańska kaplica Kamppi, nazywana także 
Kaplicą Ciszy, to niewielki drewniany obiekt 
sakralny zbudowany w centrum Helsinek. Obła 
bryła wykonana jest w całości z laminowanego 
drewna świerkowego, wyraźnie kontrastuje 
z nowoczesną zabudową miasta. Wnętrze 
luterańskiej świątyni pozbawione jest 
jakichkolwiek dekoracji, sakralną funkcję obiektu 
zaznacza tylko krzyż. W środku budynku znalazły 
się 2 rzędy ławek oraz ołtarz. Zakrzywione 
ściany zostały wyłożone olejowanym drewnem 
olchowym, meble również wykonano z litego 
drewna. Światło dociera do środka przez świetliki 
w suficie. Z ciepłym kolorem ścian kontrastuje 
surowa betonowa podłoga. Kaplica jest projektem 
pracowni architektonicznej K2S Architects. 
Budynek był nominowany do nagrody Miesa 
van der Rohe 2013.

Perły z sieci



Podgórze, ul. liPska
4-pok, atrakcyjne, 97 m2
Cena: 520.000 zł

KONTAKT:  Beata gracz-sambor 
 500-557-819

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

BroNoWiCe MaŁe, 
ul. BaliCka
4-pok, 81 m2, 
komfortowy apartament
Cena: 645.000 zł

KONTAKT:  aleksandra Pudełko  
 507-668-087

kroWodrza, 
ul. sTańCzYka
3-pok, 76 m2, przestronne 
wnętrze, 2010 r.
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowka 
 511-272-088  

BraCia-sadursCY.Pl

BroNoWiCe, 
ul. zaPolskieJ
2-pok, 58 m2, komfortowy 
apartament
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Bożena romuzga 
 518-705-538 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

kurdWaNóW, 
ul. TurNieJoWa 
Mieszkanie 2-pokojowe, 
56 m2, nowoczesne
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  elżbieta rudek  
 505-110-150

olsza, ul. ŚliCzNa 
Mieszkanie 4-pokojowe, 117 m2, 
komfortowe, taras, 2014 r. 
Cena: 797.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150 

BieńCzYCe, 
os. kaliNoWe
2-pok, po remoncie, 47 m2
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  sabina Pająk 
 514-738-628

WieliCzka
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 35 - 102 m2 
partery z ogródkami, 
piętra z balkonami i tarasami 
Ceny: od 189.050 zł 

KONTAKT:  Piotr kudła 
   500-673-615

 Małgorzata Brożek 
   518-685-588



www.zielonypradnik.pl


