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Szanowni Państwo

W najnowszym wydaniu dwutygodnika 
przygotowaliśmy artykuły poświęcone 
szeroko rozumianemu inwestowaniu na 
rynku nieruchomości. Jak wygląda sprzedaż 
z perspektywy dewelopera, a jak tę kwestię 
rozumieją np. osoby inwestujące na rynku 
wtórnym? Po odpowiedzi na powyższe 
pytania odsyłamy do artykułu „Strategie 
kształtowania wizerunku dewelopera” 
oraz rozmowy z Katarzyną Pióro z firmy 
Brand & Sell.

Na łamach dwutygodnika zastanawiamy 
się także m.in. nad tym, czy budowa domu 
będzie korzystną finansowo alternatywą 
dla osób rozważających zakup mieszkania. 
Samodzielnie wybudowany dom w cenie lokalu 
od dewelopera to życzenie wielu Polaków. Czy 
w polskich realiach może się spełnić? 

Interesującym, chociaż wciąż jeszcze rzadko 
eksponowanym segmentem w branży 
nieruchomości, są akademiki komercyjne. 
O zasadach realizacji tego rodzaju inwestycji 
i potencjale rynku przeczytają Państwo 
w najnowszym wydaniu dwutygodnika.

Polecamy również artykuły poświęcone 
aranżacji wnętrz oraz bieżące informacje 
z Krakowa — zwłaszcza podsumowanie 
ostatnich obrad Rady Miasta. Jakimi tematami 
tym razem zajęli się krakowscy radni i jakie 
były efekty ich dyskusji?
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ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI

WYBIERZ ZWYCIĘZCĘ IV EDYCJI

EDYCJA I
Inwestycja: Fajny Dom
Deweloper:
Mota Engil Real Estate i Estia

EDYCJA II
Inwestycja: Osiedle Lawendowa 3
Deweloper:
Osiedle Lawendowa 3

EDYCJA III
Inwestycja: Bunscha Park
Deweloper:
Bunscha Park

Głos w plebiscycie „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 
można oddawać na trzy sposoby:

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

na kuponach drukowanych w „Krakowskim Rynku
Nieruchomości” (od nr 01/2017 do nr 10/2017)

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas
targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

Dodatkowo wszystkie osoby głosujące mają
szanse na wygranie tygodniowego pobytu
dla dwóch osób w Sand Hotelu**** w Kołobrzegu.
Wystarczy, że oddając głos, zaproponują hasło
reklamowe dla wybranej przez siebie inwestycji.

Wyniki plebiscytu oraz relacja z gali wręczenia statuetki zostaną opublikowane 14.07.2017 r. w numerze 13/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”.

 (patrz str.  8-9)

Nr/Nazwa inwestycji..................................................................................................................................................................................

Imię.............................................................................................  Nazwisko...............................................................................................

e-mail.........................................................................................  Tel. kontaktowy.....................................................................................

Adres korespondencyjny............................................................................................................................................................................

Hasło reklamowe.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Akceptuję regulamin plebiscytu (dostępny na stronie www.plebiscyt.krn.pl) 

Chcę wziąć udział w konkursie „Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom”, 

w którym główną nagrodą jest tygodniowy pobyt dla 2 osób w Sand Hotel **** w Kołobrzegu

KUPON

Plebiscyt 2017
Inwestycja Przyjazna
Mieszkańcom

EDYCJA IV Jestes o gło
s...,

...od wakacji! :)
(patrz str. 6–7)
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Wybierz zwyciezce

www.plebiscyt.krn.pl

Uczestnicy plebiscytu

Inwestycja Przyjazna
Mieszkańcom

2017

Prestige City
Lokalizacja: Skawina, ul. Leśna
Deweloper: Techniq
www.techniq.pl

Osiedle Piltza
Lokalizacja: Kraków, ul. Piltza
Deweloper: KG Group
www.osiedlepiltza.pl

Teligi 3
Lokalizacja: Kraków, ul. Teligi 3
Deweloper: Grupa Buma
www.teligi3.pl

Art City
Lokalizacja: Kraków, ul. Fabryczna
Deweloper: Eko-Park
www.art-city.pl
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Osiedle Lawendowa 3
Lokalizacja: Zielonki, ul. Lawendowa
Deweloper: Osiedle Lawendowa 3
www.lawendowa3.pl

Osiedle Kwitnących Wiśni
Lokalizacja: Kraków, ul. Ciołkosza
Deweloper: Awim Development
www.kwitnacych-wisni.pl

Modern Residence
Lokalizacja: Bolechowice, ul. Jurajska
Deweloper: Excellent Development 
www.excellentdevelopment.pl

Wielicka Garden
Lokalizacja: Kraków, ul. Wielicka 57
Deweloper: ATAL
www.wielickagarden.pl

Osiedle Dobra Forma
Lokalizacja: Kraków, ul. Bochenka
Deweloper: Cracovia Property
www.osiedledobraforma.pl

Zaczarowany Młyn
Lokalizacja: Kraków, ul. Jana Kaczary
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
www.dom-bud.pl

City View Kraków 
Lokalizacja: Kraków, ul. Orszańska
Deweloper: MWM Investments
www.cityviewkrakow.pl

Apartamenty Danka
Lokalizacja: ul. Danka 7, 9
Deweloper: Krak Kolor Deweloper
www.apartamentydanka.pl

I d e n t y fi k a c j a W i z u a l n a
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plebiscyt | prezentacja inwestycjiOsiedle Lawendowa 3

Biuro sprzedaży:
tel. 12 410 50 00, 502 514 849
e-mail: biuro@maxus.net.pl
www.lawendowa3.pl

Osiedle Lawendowa 3

Deweloper: 

Adres: Zielonki, ul. Lawendowa 
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Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.plebiscyt.krn.pl/regulamin

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na Facebooku
• na kuponach drukowanych  

w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”  
(od nr 01/2017 do nr 10/2017)

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

W
 24 budynkach znajdzie się 48 mieszkań w kolejno 
realizowanych etapach. Do połowy ogólnej liczby 
oferowanych lokali mieszkalnych będą przylegały 

kameralne ogródki, druga połowa zostanie wyposażona 
w dodatkową przestrzeń poddasza z możliwością adaptacji na 
cele użytkowe.

Teren osiedla ma być w całości ogrodzony z bramą 
wjazdową otwieraną automatycznie. Projekt zakłada ponadto 
przygotowanie miejsc postojowych, które zostaną oddane do 

dyspozycji wszystkich mieszkańców, w liczbie odpowiadającej 
ich zapotrzebowaniu.

Architekturę inwestycji zaprojektowano w sposób 
przyjemny dla oka, zarówno pod względem konstrukcyjnym, 
jak i kolorystycznym. Prostotę formy zabudowy podkreślają 
dodatkowo minimalistyczne elementy wykończeniowe.

Przestrzeń wnętrza podzielono w sposób umożliwiający 
aranżację stref: dziennej i nocnej, zapewniając komfort 
funkcjonowania wszystkim jej mieszkańcom.

1. komunikacja   .  .  .  .  . 9,27 m2

2. pralnia/kotłownia   . 2,40 m2

3. aneks kuchenny

4. pokój dzienny   .  .  .28,00 m2

parter    67,95 m2 piętro     81,78 m2

2
2

5

5

6

6

7
7 8

9

3

3

4 4

1

1. klatka schodowa   . 13,10 m2

2. garderoba  . . . . . . . 2,32 m2

3. komunikacja   .  .  .  .  . 5,53 m2

4. aneks kuchenny

5. pokój dzienny   .  .  . 27,45 m2

5. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 5,15 m2

6. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,82 m2

7. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,31 m2

6. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 5,12 m2

7. pokój sypialnia  . . .12,00 m2

8. pokój sypialnia  . . . 13,69 m2

9. pralnia/kotłownia   . 2,57 m2

1

1
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plebiscyt | prezentacja inwestycji

Biuro sprzedaży:
tel. 793 379 393
e-mail: biuro@excellentdevelopment.pl
www.excellentdevelopment.pl

Modern Residence

Deweloper: 

Adres: Bolechowice, ul. Jurajska

Modern Residence
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Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.plebiscyt.krn.pl/regulamin

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na Facebooku
• na kuponach drukowanych  

w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”  
(od nr 01/2017 do nr 10/2017)

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

M
odern Residence to luksusowy kompleks 4 
nowoczesnych domów wolnostojących o charakterze 
rezydencjalnym, zlokalizowany w podkrakowskich 

Bolechowicach. Indywidualne projekty  budynków powstały 
z myślą o najbardziej wymagających klientach, dla których 
funkcjonalność, luksus oraz niepowtarzalna lokalizacja 
muszą iść w parze. Kompleks powstaje w Bolechowicach, 
w prestiżowej lokalizacji przy ul. Jurajskiej, sąsiadującej 
bezpośrednio z rezerwatem przyrody Dolinki Krakowskie. 
Domy będą realizowane w najwyższej jakości wykończenia 
i oprócz standardowych rozwiązań zaoferują wiele nowinek 
technicznych oraz udogodnień funkcjonalnych, takich jak m.in. 
instalacja klimatyzacji i centralnego odkurzacza czy instalacja 
solarna. Przygotowane zostaną także pod system inteligentnego 
zarządzania budynkiem.

Teren kompleksu będzie ogrodzony i monitorowany, 
przygotowany perfekcyjnie pod każdym względem – dla 
komfortu i wygody użytkowników. Modern Residence 
zostanie wykonana w całości według indywidualnego projektu, 
opracowanego specjalnie dla tej inwestycji, a który obejmuje 
nie tylko same budynki. Inwestor założył także realizację 
autorskiego planu urządzenia zieleni na części wspólnej 
kompleksu, koncepcji oświetlenia oraz wykonania kostki 
brukowej. Deweloper zadbał o każdy szczegół inwestycji, aby 
sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

Każdy z budynków o powierzchni całkowitej 246,11 mkw. 
posadowiony zostanie na działce o powierzchni od ok. 4,70 
do ok. 6,75 ara. Do każdego domu przyporządkowano 
jednostanowiskowy, przestronny garaż z opcją dostawienia 
wiaty na 2 samochody oraz 2 zewnętrzne miejsca parkingowe. 

parter    86,29 m2 piętro     87,30 m2

1. spiżarnia  . . . . . . . . 1,71 m2

2. kuchnia  . . . . . . . . . 9,24 m2

3. salon   .  .  .  .  .  .  .  .  . 41,33 m2

4. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 3,13 m2

5. hall/ komunikacja  . . 3,11 m2

1. sypialnia główna   .  .  .  . 18,50 m2

2. sypialnia  . . . . . . . . . . 12,99 m2

3. sypialnia  . . . . . . . . . . 17,34 m2

4. sypialnia  . . . . . . . . . . 10,16 m2

5. garderoba  . . . . . . . . . .  2,94 m2

6. pom. gospodarcze  . 5,71 m2

7. garaż   .  .  .  .  .  .  .  .  . 19,20 m2

8. wiatrołap   .  .  .  .  .  .  . 2,86 m2

9. taras  . . . . . . . . . . 20,32 m2

  6.  łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,85 m2

  7.   łazienka  . . . . . . . . . . . 5,33 m2

  8.  komunikacja . . . . . . . 13,88 m2

  9.  gard./pralnia/suszarnia . 3,31 m2

10. taras  . . . . . . . . . . . . 18,51 m2

1

1

2

2
3

3

4
4

5

5

6

6

7
7

10

8

8

9

9

Bolechowice



WARTO WIEDZIEĆ

Akademik komercyjny —  
szansa dla inwestorów

M
imo opinii, że poziom nauczania wyższego systema-
tycznie spada, do większych miast wciąż przybywają 
absolwenci szkół średnich, by kontynuować edukację. 

W  tendencji tej inwestorzy upatrują szansę na biznes, przez co 
wzrasta zainteresowanie inwestowaniem w prywatne akademiki.

Niedoskonałość tradycyjnych rozwiązań
Ogłoszenia przeznaczone dla studentów dotyczą zwłaszcza 
mieszkań na wynajem i akademików przy uczelniach publicznych. 
W  pierwszym przypadku, niektórych odstrasza cena, odległość 
od uczelni lub właściciel. Niekiedy wynajmujący mają wysokie 
wymagania względem najemców, a  nawet wykazują w  stosun-
ku do nich pewną podejrzliwość. Zdarza się, że przed podjęciem 
decyzji o  podpisaniu umowy chcą zdobyć szereg informacji, do-
tyczących życia prywatnego potencjalnych lokatorów. Studen-
ci obawiają się również braku kompetencji ze strony właściciela, 
który może przygotować umowę zawierającą niekorzystne dla 
najemcy klauzule. Kolejną obawą jest lęk przed koniecznością 
opuszczenia mieszkania na żądanie właściciela, który np. chce się 
do niego wprowadzić.

Dla części najemców przeszkodę w otrzymaniu miejsca w aka-
demiku publicznym stanowi konieczność spełnienia określonych 
wymogów formalnych, takich jak np. wykazanie niskiego docho-
du. Według autorów broszury „Prywatny akademik”, wydanej 
w 2013 r. przez Corolful Books, w ostatnich latach na spadek zain-
teresowania pokojami w akademikach publicznych paradoksalnie 
wpłynęły prace modernizacyjne, podnoszące standard pomiesz-
czeń. Koszty remontów przeniesiono na studentów, co zniechę-
ciło osoby, gotowe zaakceptować gorsze warunki ze względu 
na niską cenę. Jednocześnie wprowadzone zmiany nie były aż 
tak atrakcyjne, by zachęcić tych, którzy wolą dopłacić do lepsze-
go standardu, a takich osób wśród studentów jest coraz więcej. 
Według raportu „Jak mieszkają polscy studenci” opublikowane-
go w  2015 r. przez Gumtree.pl i  Europejskie Forum Studentów 
AEGEE, 48 proc. żaków uważa, że mieszka w dobrych warunkach, 
31 proc. — w bardzo dobrych, a 9 proc. określa stan swojego miej-
sca zamieszkania jako wspaniały. Jak zauważają twórcy raportu, 
z tych danych wynika, że aktualnie większości studentów nie in-
teresują najtańsze oferty o najniższym standardzie.

Atrakcyjność akademików komercyjnych
W świetle powyższych obserwacji, akademiki komercyjne wydają 
się interesującym rozwiązaniem, zarówno z punktu widzenia słu-
chaczy uczelni wyższych, jak i inwestora. Warto dodać, że miejsca 
te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród zagranicznych stu-
dentów, których w naszym kraju z roku na rok przybywa.

Ze względu na wysoki standard, opłaty w akademiku komer-
cyjnym mogą być nieco wyższe niż w domu studenta przy uczelni 
publicznej, a  jednocześnie niższe niż w  przypadku wynajmowa-
nia pokoju w mieszkaniu. Dodatkowym walorem są części wspól-
ne. W wielu akademikach prywatnych kładzie się duży nacisk na 
urządzenie świetlicy, stołówki, sali do aerobiku czy siłowni. Miej-
sca te sprzyjają rozwijaniu pasji i  nawiązywaniu relacji między 
lokatorami.

Szanse i zagrożenia związane z inwestycją
Taka forma inwestycji dostępna jest zarówno dla deweloperów, 
jak i  inwestorów prywatnych. Pierwszym krokiem do założe-
nia komercyjnego akademika jest wybór lokalizacji. Najbardziej 
atrakcyjne są tereny w pobliżu uczelni albo miejsca dobrze skomu-
nikowane z placówką edukacyjną. Ważne jest również dokonanie 
wyboru między wybudowaniem nowego obiektu a zmodernizo-
waniem istniejącej nieruchomości. Istotnym walorem inwesty-
cji jest wprowadzenie udogodnień takich jak winda czy podjazd 
dla osób niepełnosprawnych, . Kolejne koszty to wyposażenie po-
kojów, a także kuchni i  łazienek. Dostęp do urządzeń, takich jak 
pralka czy zmywarka przestaje być rzadkością. Konieczne będzie 
także zatrudnienie pracowników, np. portiera, osób sprzątają-
cych, ewentualnie ochroniarza.

Minusem takiej inwestycji jest fakt, że akademik przynosi do-
chody tylko przez dziewięć miesięcy w roku — w okresie, gdy na 
uczelniach odbywają się zajęcia. Idąc za przykładem wielu do-
mów studenta przy uczelniach publicznych, podczas wakacji poko-
je można wynajmować przyjezdnym. Rozwiązanie to sprawdzi się 
zwłaszcza w miastach, które słyną jako ośrodki turystyczne.

Choć nie każdego stać na samodzielne zbudowanie lub zakup 
nieruchomości, którą będzie można zaadaptować na akademik, 
rynek oferuje również mniej kosztowne rozwiązania, np. kupno 
poszczególnych pokojów w większym obiekcie.

Przed podjęciem decyzji o  inwestowaniu w  prywatny akade-
mik, należy zapoznać się z potencjalnym ryzykiem i przyjrzeć się 
działalności konkurencji. Mało atrakcyjna lokalizacja, zbyt wyso-
kie opłaty czy niewystarczający standard, jak również bliskość 
akademików publicznych lub dobrze rozwinięty rynek wynajmu 
mieszkań, mogą wpłynąć na niepowodzenie projektu. Należy tak-
że pamiętać, że inwestowanie w pokoje na wynajem przynosi zysk 
dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach.

Rozwiązania alternatywne
Dzielenie rynku między akademiki prywatne i publiczne nie jest 
jedynym możliwym rozwiązaniem. W Polsce zaczynają pojawiać 
się również pomysły pośrednie. W Krakowie władze Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego zdecydowały się na remont akademików Col-
legium Medicum na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego 
(PPP). Taki sposób działania jest bardziej ekonomiczny od trady-
cyjnego i zakłada mniejsze ryzyko, ponieważ odpowiedzialność za 
powodzenie projektu rozkłada się pomiędzy dwa podmioty. Jeśli 
to rozwiązanie się sprawdzi, być może UJ stanie się przykładem 
dla innych uczelni.

Według raportu Savills, aktualnie dostępne akademiki nie zaspo-
kajają potrzeb mieszkaniowych studentów. Z  oferowanych przez 
nie miejsc może skorzystać jedynie 9 proc. żaków. Nasz kraj wypada 
więc słabo na tle innych państw europejskich, wśród których prym 
wiedzie Wielka Brytania, gdzie na zakwaterowanie w domach stu-
denta może liczyć nawet 24 proc. studentów. Akademiki komercyj-
ne to jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu. Przykładem 
inwestycji, które pojawiły się na rynku są obiekty Student Depot 
w Łodzi, Poznaniu i Lublinie oraz Krakademik w Krakowie.

Anna Kapłańska
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ORZECZNICTWO

Czy zarządca reprezentuje wspólnotę 
mieszkaniową?

P
o rozpoznaniu w  Izbie Cywilnej zagadnienia prawne-
go, w  dniu 9 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwa-
łę, w której stwierdził, że w przypadku braku odmiennego 

zastrzeżenia zarządca nieruchomości wspólnej (na podstawie 
umowy lub uchwały, w której właściciele lokali powierzyli mu tę 
funkcję), jest zobowiązany do reprezentowania wspólnoty miesz-
kaniowej w postępowaniach sądowych.

Powyższa uchwała została podjęta w  odpowiedzi na pytanie 
prawne: czy osoba, której 
powierzono zarząd nieru-
chomością wspólną w trybie 
określonym w  art. 18 ust. 
1 lub art. 18 ust. 2a ustawy 
z  dnia 24 czerwca 1994  r. 
o  własności lokali (Dz.U. 
z  2015  r., poz. 1892), jest 
z mocy art. 21 ust. 1 w związ-
ku z art. 33 tejże ustawy — po-
przez sam fakt powierzenia 
zarządu — umocowana do 
reprezentowania wspól-
noty mieszkaniowej w  po-
stępowaniach sądowych. 
Ewentualnie w  przypadku 
negatywnej odpowiedzi na 
powyższe zagadnienie: czy 
uchwała właścicieli lokali, 
udzielająca pełnomocnictwa 
do reprezentowania wspól-
noty mieszkaniowej w postę-
powaniach sądowych osobie, 
której powierzono zarząd 
nieruchomością wspólną, 
wymaga zaprotokołowania przez notariusza?

Problem prawny sprowadzał się do wykładni art. 18 i 33 usta-
wy o własności lokali.
Art. 18
1. Właściciele lokali mogą, w umowie o ustanowieniu odrębnej 

własności lokali albo w  umowie zawartej później w  formie 
aktu notarialnego, określić sposób zarządu nieruchomością 
wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fi-
zycznej albo prawnej.

2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali, przyjęty przez dotych-
czasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspól-
ną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu.

2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nierucho-
mością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały wła-
ścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta 
stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

3. Jeżeli sposobu zarządu nie określono w  umowie, o  której 
mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez nota-
riusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale.

Art. 33
 W  razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, 

w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku odmiennych 
postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniej-
szego rozdziału.

Sąd Najwyższy wska-
zał, że w niniejszej sprawie 
konkurują ze sobą dwa sta-
nowiska. Pierwsze oznacza, 
że osoba, której powierzo-
no zarząd w drodze art. 18 
ust. 1 ustawy o  własności 
lokali, jest z  mocy same-
go powierzenia umocowa-
na do występowania przed 
sądami. Drugi pogląd nie 
przyznaje zarządcy takie-
go uprawnienia. Sąd Naj-
wyższy opowiedział się za 
pierwszym stanowiskiem 
i  za poglądem wyrażonym 
w  uchwale Sądu Najwyż-
szego z  dnia 14 września 
2005 r. sygn.akt III CZP 
62/05. Uchwała ta zakła-
da, że osoba sprawują-
ca zarząd jest umocowana 
z  mocy samego prawa do 
reprezentowania wspól-
noty przed sądem. Z  art. 

18 ust. 3 ustawy o  własności lokali wynika, że jeżeli sposo-
bu zarządu nie określono w  umowie, o  której mowa w  ust. 1, 
lub w  uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązu-
ją zasady określone w  niniejszym rozdziale. W  art. 33 ustawy 
o  własności lokali określono, że w  sytuacji powierzenia zarzą-
du osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 
18 ust. 1, w przypadku braku odmiennych postanowień umowy, 
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. Skoro 
w tym przepisie następuje odesłanie, że jeżeli czego innego nie 
zastrzeżono w umowie, to zarządca jest umocowany do wystę-
powania przed sądem.

Nie ma żadnych argumentów, aby było inaczej — podsumował 
Sąd Najwyższy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r.  
sygn.akt III CZP 106/16,

Paweł Puch

Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości dotyczące kwestii 
reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.
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Z KRAKOWA

Strategie kształtowania wizerunku 
dewelopera — jak wyróżnić się z tłumu

K
ażda sprzedaż wymaga odpowiedniego wsparcia pro-
mocyjnego, a  zjawisko szeroko rozumianej reklamy to-
warzyszy handlowi od samego początku. Powstanie 

wolnego rynku oraz środków masowego przekazu zapocząt-
kowało walkę o  uwagę klienta, do której muszą się włączyć 
także deweloperzy.

Rozwój środków masowego przekazu to proces, który 
mocno przyczynił się do zakładania pierwszych agencji re-
klamowych, a  tym samym przekonania brandów o  potrzebie 
przemyślanego kształtowania ich wizerunku. W  dobie wol-
nego rynku jest to kluczowy czynnik, który wpływa na sku-
teczne dotarcie do klientów. Bardziej świadomy konsument, 
powszechny dostęp do informacji oraz nowe kanały i  for-
my komunikacji dają wiele możliwości. Działania wizerunkowe 
typu CSR czy też PR, po które trzeba sięgać, stają się standardem. 
Jak się okazuje, budowanie długofalowych relacji pomiędzy pro-
duktem a  odbiorcą jest kwestią bardzo istotną również w  branży 
budowlanej — mówi Marcin Bałaj z  D3 Consulting, firmy zaj-
mującej się obsługą marketingową deweloperów. Był okres, że 
w branży tej nic się nie zmieniało. Chłonny rynek stworzył stagna-
cję, w  której znaczna część deweloperów realizowała swoje kam-
panie w  sprawdzonych kanałach, tkwiąc w  przekonaniu, że skoro 
kilka lat temu były skuteczne, to i teraz są właściwe i wystarczają-
ce. Takie myślenie już się nie sprawdza, a powoli przesycony rynek 
zmusza deweloperów do wdrażania przemyślanych i  długotermi-
nowych strategii marketingowych — dodaje.

Wizerunek dewelopera a wizerunek inwestycji
Zastanawiając się nad działaniami wizerunkowymi w sektorze 
nieruchomości, należy rozróżnić dwa istotne procesy: kreowa-
nie marki dewelopera oraz pracę nad wizerunkiem konkretnej 
inwestycji. W przypadku tego pierwszego, głównymi czynnika-
mi budującym rzetelny obraz będą: zrealizowane inwestycje, 
odpowiednio skrojona oferta, obsługa klienta oraz jego satys-
fakcja z  transakcji. Współczesny konsument jest niezwykle 
świadomy, ponadto posiada umiejętności zdobywania infor-
macji, czy to na forach, czy na portalach branżowych, gdzie do-
minuje marketing szeptany, który często ma kluczowy wpływ 
na decyzje zakupowe. Odbiorca przekazów reklamowych jest 
także świadomy działań komercyjnych i z łatwością potrafi je 
odróżnić od tych czysto informacyjnych. Zatem budowanie 
wizerunku samego dewelopera odbywa się niejako organicz-
nie — od realizowanych inwestycji, przez odpowiednią obsługę 
klienta, aż po jego finalne zadowolenie i uruchomienie mecha-
nizmu rekomendacji marki w swoim otoczeniu. Oczywiście nie 
wolno zapomnieć, by proces „oddolnego” budowania wize-
runku miał swój trzon, którym powinna być główna strategia 

marketingowa, uwzględniająca całościową komunikację marki. 
Inaczej mówiąc — wszystkie działania powinny wychodzić od 
głównej idei brandu, zapewniając spójność w budowaniu jego 
wizerunku. Inną sprawą jest oparcie jej o odpowiednie narzę-
dzia, takie jak PR, CSR, sponsoring, które zwiększą rozpozna-
walność i wiarygodność marki.

W planowaniu działań marketingowych dla inwestycji, punk-
tem wyjścia jest dookreślenie grupy docelowej oraz analiza 
obiektu pod kątem wartości, które mogą być pożądane przez 
target. Dobór odpowiednich kanałów i  działań, umożliwiają-
cych dotarcie do potencjalnych klientów, następuje w  drugiej 
kolejności. Tu strategia realizowana jest w okresie powstawa-
nia inwestycji i  okresu sprzedażowego, wykorzystywane za-
tem są narzędzia zarówno sprzedażowe, jak i wizerunkowe.

Marketingowe narzędzia deweloperów
Firmy deweloperskie na marketing przeznaczają około 2 proc. 
wartości inwestycji, korzystając przy tym ze sprawdzonych 
i  standardowych form komunikacji z  klientem. W  większości 
przypadków w  działaniach marketingowych wykorzystywa-
ne są nośniki, takie jak reklama prasowa, outdoor, targi nieru-
chomości oraz szeroko rozumiana reklama w Internecie. Dziś 
standardowe kampanie reklamowe to za mało. Dlatego dewe-
loperzy do budowania swojego wizerunku wykorzystują np. 
CSR.

Programy z  zakresu zaangażowania społecznego są wy-
korzystywane do budowania zaufania oraz pozytywnego wi-
zerunku wśród odbiorców. Po stronie korzyści płynących 
z  realizacji strategii CSR przedsiębiorcy niewątpliwie mogą 
umieścić wzmacnianie wizerunku firmy i  budowanie poczu-
cia, że jej obecność jest wartością dla otoczenia. Przykład sta-
nowi akcja charytatywna przygotowana przez Grupę ROBYG 
w  gdańskiej hali AmberExpo. Z  myślą o  potrzebujących dzie-
ciach, Grupa ROBYG wspólnie z Fundacją Trzeba Marzyć zor-
ganizowała dobroczynną inicjatywę, w  której najmłodszym 
uczestnikom targów malowano buźki. Za każdą z  nich dewe-
loper podarował 100 zł na rzecz fundacji. Ciekawym przy-
kładem może być także deweloper EKOPARK. Realizując 
krakowską inwestycję Art City, pełni on rolę mecenasa sztuki 
organizującego np. Akademię Art City. W jej  ramach prowa-
dzone są bezpłatne warsztaty dla dzieci: malowania, śpiewu 
czy tańca. Z  warszawskiego podwórka warto zwrócić uwagę 
na Novisa Development. Ideą dewelopera jest budowanie jed-
norodzinnych domów w cenie mieszkań, które najczęściej re-
alizowane są w kameralnych lokalizacjach blisko natury. W tym 
roku przeprowadzone zostały przedsięwzięcia Novisa Garden 
— Mecenas Przyrody. Podczas wydarzenia ponad pół tysiąca 

W powszechnej na rynku nieruchomości walce o klienta należy 
rozróżnić dwa istotne procesy: kreowanie marki dewelopera oraz 
pracę nad wizerunkiem konkretnej inwestycji.

14 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 04/2017



dzieci z  gminy Lesznowola wzięło udział w  warsztatach orni-
tologicznych. Podczas zajęć dowiedziały się, jak prawidłowo 
dokarmiać ptaki zimą i  zawiesiły na drzewach własne kar-
mniki. Opiekę merytoryczną nad akcją objął Polski Związek 
Ornitologiczny.

Sponsoring to również forma, po jaką sięgają deweloperzy. 
Finansowe lub rzeczowe wspieranie innych organizacji, osób 
lub wydarzeń o  charakterze sportowym czy też kulturalnym, 
to alternatywa dla tradycyjnej reklamy. Takie działania przede 
wszystkim pozwalają przedsiębiorcy zdobyć rozgłos oraz 
wykreować pozytywny wizerunek w  oczach konsumentów. 
Przykładem może być Salwator czy Murapol, które mocno za-
angażowały się w  sponsoring sportowy, odpowiednio Wisły 
Kraków i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Murapol jest także spon-
sorem Akademii Piłkarskiej 21, prowadzonej przez byłych re-
prezentantów i  wielokrotnych mistrzów Polski — Mirosława 
Szymkowiaka oraz Tomasza Frankowskiego. Poprzez zajęcia 
sportowe promowany jest zdrowy styl życia, idea rywalizacji 
w  duchu fair play, a  także rozwój intelektualny — czyli pozy-
tywne emocje, z którymi marka chce być kojarzona.

Odważnym i  wciąż dość rzadkim zabiegiem na rynku nie-
ruchomości, jest wykorzystanie wizerunku celebryty do dzia-
łań marketingowych — może to przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności inwestycji w oczach konsumentów. Dodatkowo 
takie działania często na celu mają uwiarygodnienie dewelo-
pera. Wspomniany wcześniej Murapol wykorzystuje postać 
Magdaleny Różczki, która pojawia się w  spotach reklamo-
wych marki, tym samym stając się jej ambasadorką. Inny przy-
kład to współpraca Agnieszki Radwańskiej z  warszawskim 

deweloperem klasy premium — Profbud. Wizerunek celebry-
tów często jest także wykorzystywany przez działania PR, 
a dokładnie press relase i media relations. Przykładem może być 
inwestycja Złota 44 i deweloper BBI Development SA, który 
informację o kupnie mieszkania przez Roberta Lewandowskie-
go napompował medialnie do granic możliwości, zyskując na 
wizerunku i rozpoznawalności.

Polscy deweloperzy szybko zrozumieli, że Internet to potęż-
ne medium, które generuje duże zainteresowanie inwestycja-
mi. W związku z tym większość z nich przenika do cyfrowego 
świata, wchodząc do szeroko rozumianej krainy social mediów. 
Tym samym firmy zakładają swoje fanpage, profile na Linke-
dIn, prowadzą kanały na YouTube, a nawet Pintereście i Insta-
gramie. Wszystko po to, by dotrzeć do jak najszerszego grona 
odbiorców.

Komunikacja to istotny aspekt podejmowanych działań 
marketingowych. Do mediów przenika coraz więcej informa-
cji związanych z działalnością inwestorów. Zabiegi komunika-
cyjne oparte o Public Relations mają budować wizerunek marki 
w  świadomości konsumentów, a  tym samym przybliżać pro-
dukt. Komunikacja często oparta jest o  tworzenie wydarzeń, 
które następnie stają się pretekstem do zaistnienia w mediach.

Deweloperzy, opracowując swoje strategie marketingowe, 
chcą pokazać, że rozumieją potrzeby klientów i  zależy im na 
budowaniu długofalowych relacji. Przez wykorzystywanie no-
wych sposobów komunikacji ocieplają swój wizerunek, równo-
cześnie wywołując pozytywne emocje u grup docelowych.

Jonasz Wiercioch
źródło: KRN.pl

RELACJE

Rada Krakowa o ochronie środowiska

P
rzeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza oraz 
uchwalenie planów miejscowych to główne tematy sesji 
Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 1 marca.

Zagadnieniem, które wzbudziło duże emocje, był projekt Klu-
bu Radnych Przyjazny Kraków, zakładający zakup i  instalację 
oczyszczaczy powietrza w  samorządowych placówkach edu-
kacyjnych. Twórcy projektu zaproponowali stworzenie progra-
mu pilotażowego z budżetem 150 000 zł. Miałby on objąć żłobki 
i przedszkola. Potrzebę ochrony przed skutkami zanieczyszcze-
nia powietrza zauważają także sami uczniowie. Przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Krakowa wręczyli przewodniczącemu RMK 
interpelację w  sprawie dofinansowania maseczek antysmogo-
wych dla uczniów krakowskich szkół.

Do RMK wpłynęły również projekty uchwał, których celem 
jest nie tylko ochrona przed skutkami zanieczyszczenia powietrza, 
ale i likwidowanie przyczyn. Jeden z nich złożyła Komisja Ekologii 
i  Ochrony Powietrza. Przewiduje on zwiększenie liczby kontroli 
spalin pojazdów, dzięki wygospodarowaniu budżetu, który pozwoli 
na dodatkowe patrole policji oraz zakup specjalistycznego sprzę-
tu. Drugi projekt został opracowany przez grupę radnych, którym 

zależy na ochronie planistycznej korytarzy przewietrzania miasta, 
zwłaszcza na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowe-
go. Radni wnieśli  o przyspieszenie procedowania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego „Kolna — Obszar Łąkowy”, 
„Kostrze — Rejon ul. Falistej”, „Pychowice — Ogród Akademicki”, 
„Bodzów – Rejon ul. Widłakowej” w taki sposób, by umożliwić za-
kończenie prac planistycznych jeszcze w 2017 r. Kolejnym celem 
jest priorytetowe procedowanie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego „Skotniki i Kostrze — Obszar Łąkowy”, 
„Obszar łąkowy – Rejon ul. Tynieckiej” i zakończenie prac Biura Pla-
nowania Przestrzennego do 30 czerwca 2018 r. Radni postulu-
ją również utworzenie użytków ekologicznych „Łąki Pychowickie” 
i „Kamieniołom Bodzów”. Obie uchwały zostały podjęte.

Podczas sesji, która miała miejsce 1 marca, Rada uchwali-
ła także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Ugorek – Fiołkowa”, natomiast odroczyła głosowanie nad 
uchwaleniem planu obszaru „Nowa Huta Przyszłości — Igołom-
ska Północ”. Procedura planistyczna dotycząca tego terenu, zo-
stanie powtórzona.

Anna Kapłańska
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R
ozmaite ograniczenia powodują, że wiele osób przed pod-
jęciem decyzji o  budowie domu rozpatruje różne możli-
wości i  szuka alternatyw. Na tym etapie często pojawia 

się pytanie, jakie są koszty realizacji, czy plan jest w ogóle real-
ny, czy nie należy go zweryfikować i skupić się na poszukiwaniu 
mieszkań? Stając przed takim dylematem, warto zadać sobie py-
tanie: czy można wybudować dom w cenie mieszkania? 

Dom w cenie mieszkania — to możliwe
Wychodząc od założenia, że szukamy domu w  cenie miesz-
kania, czyli ekonomicznego w  budowie i  eksploatacji, musimy 
oszacować, jaki budżet wystarczy do zakupu średniej wielko-
ści mieszkania. Na podstawie analizy średnich cen oferowa-
nych mieszkań w  wybranych miastach Polski, można przyjąć, 
że na zakup mieszkania o powierzchni ok. 60 mkw. w stanie de-
weloperskim potrzebujemy ok. 360 000 zł brutto. Jak rozdys-
ponować te środki, aby wystarczyły na budowę?

Realizacja wymarzonego domu zaczyna się od pozyskania 
działki budowlanej i  określenia, jaki budynek możemy na niej 
postawić. Ceny gruntów różnią się w  zależności od lokalizacji, 
należy jednak pamiętać, że w  regionach, w  których działki są 
droższe, odpowiednio więcej będą też kosztowały oferowane 
przez dewelopera mieszkania. Jeśli realizacja naszych planów 
ma się zacząć od zakupu terenu, to od kwoty 360 tys. zł brut-
to powinniśmy odjąć ok. 70 tys. zł brutto potrzebne na zakup 
działki. Na budowę domu pozostaje nam zatem około 290 tys. 
zł brutto. 

Co składa się na koszt budowy domu?
Na realny koszt wzniesienia domu składa się wiele czynników. 
Dokonanie dokładnych wyliczeń i oszacowanie kosztów budo-
wy możliwe jest dopiero po wyborze działki i projektu oraz po 
określeniu szczegółów dotyczących technologii i  materiałów, 
które zostaną wykorzystane do budowy. 

Prowadząc budowę w sposób przemyślany i stosując sprawdzone 
rozwiązania, każdy inwestor może znacząco ograniczyć wydatki — 
mówi Monika Lisowska-Łętocha, dyrektor pracowni projekto-
wej w ARCHON+ Biuro Projektów. 

Jeżeli działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego, inwestor musi wystąpić o wydanie 
Warunków Zabudowy. Warto interesować się takimi działkami, 
które mają już uregulowane wszystkie kwestie prawne — to po-
zwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Do kosztów inwestycji należy też dodać wydatki związane 
z podłączeniem do działki mediów. 

Wspomniane powyżej Warunki Zabudowy lub wypis 
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

ARCHITEKTURA

Ile kosztuje budowa domu i co składa się 
na ten koszt?
Własny dom, wybudowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
i wyobrażeń, to marzenie wielu Polaków. Zrealizowanie tego marzenia 
z pewnością nie jest proste, a ze strony inwestora wymaga niemałego 
zaangażowania zarówno czasu, jak i pieniędzy. 

mapa działki są potrzebne do wyboru odpowiedniego projektu 
domu. To właśnie od wybranego przez nas projektu zależy, ile 
ostatecznie będzie nas kosztować cała inwestycja.

Jeśli naszym celem jest wybudowanie domu w cenie miesz-
kania, powinniśmy skupić się na gotowych projektach domów. 
Już na starcie zaoszczędzimy od kilku do kilkunastu tysięcy zło-
tych w porównaniu do projektu opracowanego na indywidual-
ne zamówienie. Od razu poznamy też koszty realnej budowy 
domu, co pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie inwestycji. 
Atrakcyjna cena gotowego projektu, dostępność dokumentacji 
„od ręki”, wielokrotna realizacja przez innych inwestorów, wi-
zualizacje oraz zdjęcia i filmy z realizacji, decydują o popularno-
ści tego rozwiązania i chronią właścicieli przed nieprzyjemnymi 
niespodziankami. 

Zapanowanie nad tak dużym przedsięwzięciem, jakim 
jest budowa domu, ułatwia kosztorys budowlany, który ob-
razuje poszczególne etapy prac, pokazuje krok po kroku, 
co należy zrobić oraz ile i  jakie materiały będą do tego po-
trzebne. Dzięki niemu poznamy zakres konkretnych działań 
na poszczególnych etapach budowy naszego domu i  zapla-
nujemy harmonogram inwestycji. Szczegółowy kosztorys 
zawiera wycenę sprzętu, materiałów i  robocizny oraz tak 
zwany przedmiar robót, czyli dokładną listę zadań do wyko-
nania, wraz z  opisem sposobu ich realizacji. Jest to też do-
skonałe narzędzie, które pozwala porównać oferty różnych 
wykonawców.

Powierzchnia domu, kształt bryły, rodzaj dachu, a także spo-
sób prowadzenia prac budowlanych determinują ostateczny 
koszt całej inwestycji. Aby nie przekroczyć przyjętych założeń 
finansowych, można zdecydować się na ekonomiczny wariant 
budowy, czyli realizację prac tzw. systemem gospodarczym. 
To rozwiązanie wymaga znacznie większego zaangażowania ze 
strony inwestora, ale jednocześnie daje możliwość zminimalizo-
wania kosztów.

Aby dokonać słusznego wyboru i  niczego nie żałować, ko-
niecznie należy rozważyć wszystkie warianty. Budowę domu 
można poprowadzić bardzo ekonomicznie. Wszystko zależy 
od indywidualnych możliwości i potrzeb każdego inwestora. 

Projekty domów gwarantujące oszczędną budowę 
i eksploatację
Projekty domów, które wyróżniają się prostą i  zwartą bryłą 
oraz nieskomplikowanym, najczęściej dwuspadowym dachem 
są szybkie w  realizacji i  nie wymagają kosztownych obróbek. 
Inwestorzy zainteresowani ekonomiczną budową w  szczegól-
ności powinni skierować swoją uwagę w stronę właśnie takich 
projektów.
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Przykładowe projekty domów w cenie mieszkania

Projekt „Domu w malinówkach”

• 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia
• powierzchnia domu: 113,20 mkw. 
• powierzchnia kotłowni: 5,19 mkw.
• min. wymiary działki: 18,5 x 16,5 m 
• projekt: ARCHON+ Biuro Projektów

Projekt „Domu w plumeriach”

• 4 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, toaleta, pralnia, 
garderoba

• powierzchnia domu: 82,28 mkw.
• min. wymiary działki: 24,05 x 16,0 m
• projekt: ARCHON+ Biuro Projektów

Koszty budowy netto — data aktualizacji IV kw. 2016 r.,  
na podstawie aktualnych kosztorysów szczegółowych

Koszt budynku o standardowym 
wykończeniu z podziałem na:

minimalne koszty średnie koszty

1. Stan surowy zamknięty 134 700 zł 151 500 zł

2. Roboty wykończeniowe 102 100 zł 117 600 zł

Całkowity koszt robót budowlanych  
(1 + 2) (system zlecony)

236 800 zł 269 100 zł

Całkowity koszt robót budowlanych 
(systemem gospodarczym)

181 600 zł 188 060 zł

Koszty budowy netto — data aktualizacji IV kw. 2016 r.,  
na podstawie aktualnych kosztorysów szczegółowych

Koszt budynku o standardowym 
wykończeniu z podziałem na:

minimalne koszty średnie koszty

1. Stan surowy zamknięty 120 300 zł 135 400 zł

2. Roboty wykończeniowe 83 200 zł 97 600 zł

Całkowity koszt robót budowlanych  
(1 + 2) (system zlecony)

203 600 zł 232 900 zł

Całkowity koszt robót budowlanych 
(systemem gospodarczym)

153 440 zł 159 220 zł

Zestawienie kosztów budowy „Domu w malinówkach” na IV kw. 2016 r. Zestawienie kosztów budowy „Domu w plumeriach” na IV kw. 2016 r.

Powyższe zestawienie wyliczone zostało na podstawie średnich cen krajowych 
z cenników SEKOCENKUD na IV kw. 2016 r. Podane ceny są cenami netto i należy do 
nich doliczyć właściwą stawkę podatku VAT: 8 proc., jeżeli realizacja domu odbywa 
się systemem zleconym, lub 23 proc. od ceny materiałów budowlanych, gdy inwestor 
wykonuje roboty samodzielnie.

Powyższe zestawienie wyliczone zostało na podstawie średnich cen krajowych 
z cenników SEKOCENKUD na IV kw. 2016 r. Podane ceny są cenami netto i należy do 
nich doliczyć właściwą stawkę podatku VAT: 8 proc., jeżeli realizacja domu odbywa 
się systemem zleconym, lub 23 proc. od ceny materiałów budowlanych, gdy inwestor 
wykonuje roboty samodzielnie.

To przykład projektu domu, który umożliwia tanią budowę i eks-
ploatację. Na powierzchni użytkowej mieści się komfortowo 
rozplanowane wnętrze, którego układ zapewnia pełną funkcjo-
nalność pomieszczeń. Na parterze domu przewidziano otwartą 
strefę dzienną, czyli ustawny salon z  jadalnią oraz funkcjonalna 
kuchnia, pięknie doświetlona nowoczesnym, narożnym oknem 
i  sąsiadująca ze spiżarką. Dodatkowy pokój na parterze może 
pełnić funkcję gościnnej sypialni. Z wiatrołapu dostępna jest ko-
tłownia na paliwo stałe. Dwubiegowe schody prowadzą do strefy 
prywatnej na poddasze, gdzie mieszczą się 3 wygodne i jasne sy-
pialnie, pralnia oraz duża łazienka. 

To efektowny projekt domu parterowego, utrzymany w  nowocze-
snej stylistyce. Współczesny charakter budynku podkreśla płaski 
dach i duże przeszklenia, które doświetlają salon i jadalnię oraz płyn-
nie łączą wnętrze domu z ogrodem. Pomysłowo zaaranżowany taras 
z  pergolą oraz naturalne materiały wykorzystane do wykończenia 
elewacji sprawiają, że całość doskonale komponuje się z otoczeniem. 
Wnętrze zostało w czytelny sposób podzielone na strefy użytkowe. 
Reprezentacyjną strefę dzienną tworzy salon z miejscem na duży ro-
dzinny stół. Szerokie drzwi prowadzą na sąsiadujący z salonem taras, 
który dodatkowo powiększa strefę wypoczynku. Otwarta kuchnia 
została doświetlona narożnym oknem, obok mieści się praktyczna 
spiżarka. Komfortowa strefa nocna to 3 pokoje, w tym główna sy-
pialnia z  przylegającą garderobą oraz jasna łazienka. W  projekcie 
przewidziano również funkcjonalną pralnię.

Agnieszka Sobczak, ARCHON+ Biuro Projektów
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WARTO WIEDZIEĆ

Zielone dachy — inwestycje 
zrównoważone

W
spółczesne zarządzanie miastem opiera się na in-
nowacyjności, podnoszeniu atrakcyjności i  kon-
kurencji. Dynamiczny wzrost liczby obszarów 

zurbanizowanych zrodził potrzebę równoważenia rozwoju 
w  trosce o  dziedzictwo, którym w  obecnej chwili dysponuje 
człowiek. Gra o  przestrzeń, jaka toczy się w  miastach, rodzi 
konflikty pomiędzy zarządzającymi, inwestorami, mieszkań-
cami i  samym środowiskiem. Każda z  grup kieruje się różny-
mi interesami, dlatego istotne jest zastosowanie narzędzi, 
łagodzących te spory. Same problemy środowiskowe wyda-
ją się nasilać i  użytkownicy coraz bardziej je odczuwają. Do 
osiągnięcia ładu zrównoważonego wykorzystuje się roz-
wiązania techniczne, które nie tylko są mniej uciążliwe dla 
środowiska, ale przede wszystkim chronią i  racjonalnie wy-
korzystują ograniczone zasoby. Do tych technologii środo-
wiskowych można zaliczyć zielone dachy, będące elementem 
infrastruktury, stanowiącej łącznik środowiska naturalnego 
i antropologicznego. 

Za prototyp zielonego dachu uznaje się starożytne wiszą-
ce ogrody Babilonu. Wiele wieków później, te konstrukcje da-
chowe powstawały na terenie Skandynawii i Islandii. Naturalnie 
wpisały się w krajobraz północnej części Europy, ale ich głów-
nym zadaniem była ochrona przed negatywnymi czynnikami 
środowiska. Ponadto konstrukcja płatwiowo-krokwiowa wyka-
zywała dużą wytrzymałość na obciążenia darnią i śniegiem oraz 
na działanie wiatru. Źródeł współczesnego znaczenia zielonych 
dachów należy szukać w  latach 70. XX w. w  Niemczech, kiedy 
idea takiej infrastruktury została wykorzystana w strategii po-
prawy przestrzeni miejskiej. 

Obecnie tego rodzaju rozwiązania stają się coraz bardziej 
popularnym elementem wykończenia inwestycji. Wyróżnia 
się przede wszystkim dachy płaskie, ale także jedno- i  dwu-
spadowe lub o  innej formie. Ze względu na rodzaj konstruk-
cji i zastosowanej zieleni, można je podzielić na ekstensywne, 
których podstawową funkcją jest funkcja przyrodnicza, a tak-
że intensywne — zaadaptowane w  odpowiedni sposób, mogą 
odpowiadać na potrzeby człowieka. Roślinność dachów eks-
tensywnych jest z  reguły niska, nie wymaga dodatkowego 
nawadniania, z kolei intensywne pochłaniają dużo większe na-
kłady finansowe, potrzebują wzmocnienia, jednak mają dużo 
szersze zastosowania. 

Zalety, jakie wynikają z  tego rodzaju inwestycji, można po-
dzielić na przyrodnicze, społeczne i  ekonomiczne. Najistot-
niejsze wydają się korzyści przyrodnicze. Zielony dach może 
pochłonąć rocznie nawet do 20 proc. pyłów. Ponadto, roślin-
ność dachowa pełni funkcję retencyjną. Zgromadzona woda 
opadowa zmniejsza odpływ i  odciąża kanalizację, a poza tym 
wchłania i  niweluje zawarte w  opadach szkodliwe substancje. 
Położenie ponad poziomem gruntu pozytywnie wpływa także 
na mikroklimat. Dachy najsilniej odbierają energię słoneczną, 
a  duża powierzchnia budynków w  miastach potęguje zjawisko 
tzw. wyspy ciepła. Roślinność dachowa obniżając temperaturę 
otoczenia, zmniejsza niekorzystne zjawisko.  

Na całym świecie zielone dachy pełnią różnorodne funk-
cje. Ich występowanie w  przestrzeni publicznej stanowi war-
tość społeczną, podwyższa walory estetyczne otoczenia, zaś 
intensywne formy użytkowania stanowią dodatkową prze-
strzeń rekreacyjną. Przykładem łączenia funkcji jest dach Ratu-
sza w Chicago. Powstał w ramach projektu, który miał na celu 
badanie relacji między roślinnymi konstrukcjami a  tworzeniem 
się miejskiej wyspy ciepła. Zielony dach został przystosowany 
do potrzeb rekreacyjnych, co niewątpliwie ma szczególne zna-
czenie w gęstej zabudowie dużego miasta. Ponadto, dzięki zlo-
kalizowaniu na dachu pasieki, zyskał on dodatkową wartość 
ekologiczną. Zielone konstrukcje dachowe występują w  wielu 
strategiach miejskich na całym świecie. Dla przykładu, w  No-
wym Jorku są narzędziem, które zmaga się z  problemem gro-
madzenia wody opadowej na terenie miasta. W Osace stanowią 
element rewitalizacji centrum handlowego, z  kolei w  Zurychu 
przepisy prawa budowlanego zapewniają w ten sposób bioróż-
norodność oraz nowe siedliska dla roślin i  zwierząt. Ciekawą 
formę stanowi także dach Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Na powierzchni 1 ha zlokalizowany został park rekre-
acyjny, który ma także wartość edukacyjną.

Zielone dachy generują również korzyści ekonomiczne. Prze-
jawiają się one głównie w  redukcji zużycia energii. Roślinność 
stanowiąca pokrycie, ma właściwości izolacyjne. Absorbuje 
ciepło, dzięki czemu może przyczyniać się do obniżenia kosz-
tów klimatyzacji pomieszczeń. Z kolei w chłodniejsze pory roku 
warstwa roślinności zapobiega ochładzaniu budynków. Dodat-
kowym atutem okaże się wzrost atrakcyjności nieruchomości. 
Wykończenie budynku tego typu dachem nie jest głównym 
czynnikiem decyzyjnym, jednak niewątpliwie stanowi szczegól-
ny walor na etapie wyboru obiektu. 

Niestety tworzenie zielonych dachów wiąże się z  dodatko-
wymi kosztami. Konstrukcja zakończona powierzchnią bio-
logicznie czynną, wymaga dodatkowego wzmocnienia oraz 
specjalnych rozwiązań technicznych. Błędy na etapie budowy 
mogą skutkować wadami konstrukcji całego budynku. Ponadto 
pozostaje kwestia utrzymania zielonego zadaszenia, w tym na-
wadniania, zwłaszcza w przypadku dachów intensywnych. Pro-
blemem stają się także: dostępność tego typu konstrukcji dla 
użytkowników przestrzeni oraz przekształcenia na budynkach 
już istniejących. 

Zielone dachy są coraz bardziej popularną formą zielonej in-
frastruktury. Na mapie Krakowa również można wyróżnić in-
westycje, których konstrukcje dachowe pokrywają rośliny. 
W  pewien sposób rekompensuje to powierzchnię biologicznie 
czynną, zajętą przez inwestycję, jednak dużo większe znaczenie 
mają one dla klimatu i stanu środowiska. Choć stanowią pewien 
kompromis w miejskiej grze o przestrzeń, to uwzględniając sze-
reg korzyści, zielone dachy mogą stanowić instrument równo-
ważenia rozwoju miast.

Magdalena Gąsior
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ARCHITEKTURA

Polski architekt laureatem  
światowego konkursu

P
rojekt Roberta Koniecznego został uznany za naj-
lepszy dom w ogólnoświatowym konkursie Wall-
paper Design Award 2017. Wcześniej architekt 

dał się poznać jako twórca niestandardowych rozwią-
zań. Tworząc dla siebie, również nie poprzestał na tra-
dycyjnych środkach. Jak sam mówi, zaprojektował 
dom, który stanowi swego rodzaju ramę dla widoku 
rozpościerającego się na zewnątrz. Obiekt znajduje się 
w Brennej, na stoku wzgórza, z dala od innych zabudo-
wań. Przeszklone ściany konstrukcji pozwalają miesz-
kańcom podziwiać piękno krajobrazu bez konieczności 
wychodzenia z domu. Szyby zostały wykonane ze spe-
cjalnego szkła, które nie zniekształca obrazu za oknem 
i nie powoduje nagrzewania wnętrza. Obiekt wieńczy dwuspado-
wy dach, typowy dla budownictwa górskiego.

Konieczny zauważył, że parterowe budynki często kojarzą się 
z  niewielkim poczuciem bezpieczeństwa, dlatego odwrócił kon-
strukcję w taki sposób, by dom stykał się z podłożem tylko jednym 
narożnikiem, przez to część budynku znajduje się wyżej. W  celu 
zminimalizowania ryzyka osuwiska, budynek został skonstruowany 
w sposób przypominający most. Dzięki temu woda opadowa może 
pod nim swobodnie przepływać. Dolna część budowli jednym przy-
pomina odwrócony dach, innym kojarzy się z łodzią. Wrażenie po-
tęguje wejście, które można porównać z mostem zwodzonym. Stąd 
nazwa obiektu — arka Koniecznego, nawiązująca do biblijnej arki 
Noego. Rzeczywistość wykreowała kolejne odniesienie do stat-
ku, gdzie para zwierząt z każdego gatunku miała przetrwać potop. 
W pobliżu domu architekta gromadzą się zwierzęta. W przestrzeni 
pod kadłubem szukają cienia i ochrony przed wiatrem.

Dom w Brennej, prawie w całości wykonany z betonu, jeszcze 
przed Wallpaper Design Award otrzymał liczne nagrody w  kra-
ju. Architekt został m.in. laureatem konkursu Polski Cement 
w  Architekturze. Konkurs ten organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architek-
tów Polskich. Decyzję jury umotywowano w ten sposób: Nagrodę 

przyznano za stworzenie budynku syntetycznego w  formie i  zastoso-
wanych materiałach, dobrze wpisanego w naturalny krajobraz — dzię-
ki umiejętnemu operowaniu pustką, zawartą w betonowej strukturze.

Robert Konieczny, szef biura KWK Promes zajmuje się nie tylko 
projektowaniem jedno- i wielorodzinnych domów, ale również bu-
dynków użyteczności publicznej. Zasłynął zwłaszcza dzięki projek-
towi Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Obiekt ten otrzymał 
nagrodę World Building of the Year na World Architekture Festival 
2016. Kiedyś w tym miejscu znajdował się kwartał kamienic, który 
został zniszczony podczas II wojny światowej. Wówczas powstał 
tam plac, gdzie w grudniu 1970 r. robotnicy starli się z milicją. Miej-
sce to stało się patriotycznym symbolem.

Gdy powstał pomysł utworzenia nowego oddziału Muzeum 
Narodowego w  Szczecinie, twórcy stanęli przed trudnym zada-
niem. Jak przyznają członkowie zespołu KWK Promes na swojej 
stronie internetowej, zaprojektowany przez nich obiekt, łączy dwie 
tradycje — przedwojennej zabudowy i powojennego placu. Jedno-
cześnie twórcy musieli dopasować projekt do powstającej w pobli-
żu filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Zdecydowali się ukryć 
większą część muzeum pod ziemią, delikatnie wypiętrzając jedynie 
dwa przeciwległe narożniki placu. Dach obiektu wykończony jest 
płaską posadzką. Dzięki temu miasto zyskało nie tylko nowy budy-

nek, ale i przypominającą amfiteatr przestrzeń, 
która sprzyja organizowaniu wydarzeń kultural-
nych, jak i uprawianiu sportu, np. jazdy na rowe-
rze albo na rolkach.

Projekty KWK Promes ukazują nowy wymiar 
architektury. Nowatorskie rozwiązania wykra-
czają poza dotychczasowe schematy, a  jedno-
cześnie zadziwiają funkcjonalnością. Dzięki 
swoim pracom, Robert Konieczny stał się jed-
nym z najlepiej rozpoznawalnych na świecie pol-
skich architektów.

Anna Kapłańska

Robert Konieczny po raz kolejny udowodnił, że w Polsce nie brakuje utalentowanych 
architektów. Tworząc projekt, który zwyciężył w międzynarodowym konkursie, 
wykorzystał walory krajobrazowe naszego państwa. Polskiemu architektowi udało się 
przenieść fragment górskiego pejzażu do własnego domu.

Arka Konecznego KWK Promes Robert Konieczny, fot. Olo Studio

Wnętrze Arki Konecznego KWK Promes Robert Konieczny, fot. Jakub Certowicz
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ARANŻACJE WNĘTRZ

Skandynawia w polskim wydaniu 

S
tyl skandynawski zagościł w  polskich domach już na stałe. 
Polacy pokochali jego prostotę, połączoną z  tak ważnym 
dla nas ciepłem domowego ogniska. Co istotne, wykańcza-

nie mieszkań zgodnie z założeniami tego stylu nie wiąże się z bar-
dzo dużymi wydatkami. Popularność motywów skandynawskich 
w  Polsce wynika w  dużej mierze z  działalności znanej każdemu 
z nas sieci meblowej. Kto przynajmniej raz w życiu nie spacerował 
po ogromnej hali z żółtą torbą?

Od kilkudziesięciu lat szwedzki dizajn sukcesywnie wypiera 
popularne niegdyś meblościanki. Zmęczyły nas ciasne wnętrza, 
słabo doświetlone pokoje, kolorowe lamperie i  miszmasz, jakie 
pamiętamy z ubiegłej epoki. Idealnym lekarstwem na te bolączki 
stała się więc idea jasnych, przestronnych, funkcjonalnych miesz-
kań, która dotarła do Polski zza morza.

To właśnie Skandynawowie walczyli z tymi samymi problema-
mi, a  ich rozwiązywanie opanowali do perfekcji. Ze względu na 
położenie geograficzne krajów skandynawskich, ich mieszkańcy 
zmagali się z deficytem światła, ciepła oraz ograniczonym dostę-
pem do drogich materiałów.

Warto przypomnieć, że styl skandynawski zapoczątkował król 
Gustaw III, który po licznych europejskich podróżach, zafascyno-
wał się tamtejszym klasycyzmem. Jednak ówczesna sytuacja eko-
nomiczna Szwecji nie pozwalała na wprowadzenie tak wielkiej 
ekstrawagancji, jak w innych krajach Europy. Właśnie to ograni-
czenie spowodowało powstanie stylu gustawiańskiego — będą-
cego podwaliną współczesnego scandi. 

Podstawowe zasady stylu 
Jednym z kluczowych elementów urządzania mieszkania jest od-
powiednie oświetlenie. Brak wystarczającej ilości światła dzien-
nego na północy Europy, miał kluczowe znaczenie w  procesie 
kształtowania stylu. W  konsekwencji wpłynęło to na wykorzy-
stywanie w aranżacji lamp i innych źródeł sztucznego światła czy 

dobór materiałów i jasnej kolorystyki. Charakterystycznym ele-
mentem skandynawskich mieszkań są odsłonięte okna — stoso-
wanie firan jest dla Skandynawów czymś całkowicie obcym. 

 Funkcjonalne nagromadzenie punktów świetlnych, pozwa-
la na odpowiednie strefowanie przestrzeni. Poszczególne miej-
sca w  domu doświetlone są różnymi rodzajami lamp. Czytając 
książkę, nie musimy rozświetlać całego mieszkania, wystarczy 
niewielka lampka, stojąca przy sofie czy kinkiet na ścianie. Ta-
kie rozwiązanie jest jednocześnie estetyczne i ekonomiczne. Ja-
sne kolory, biele, szarości czy beże dodatkowo odbijają światło, 
tworząc świetliste, przestronne pomieszczenia, czyli takie, na 
których zależy nam najbardziej. Stonowana kolorystyka ścian 
stanowi świetne tło dla dekoracji.

Drugim kluczowym elementem stylu jest używanie materia-
łów naturalnych, a więc znów odwołujemy się do ekologii. Przede 
wszystkim drewno (sosna i świerk, które są tanie i łatwe do po-
zyskania), len, wełna czy glina. Długie, drewniane, często surowe 
deski na podłodze stanowią bazę każdego mieszkania. Tak samo 
jest w meblarstwie. Większość mebli wykonuje się właśnie z tego 
materiału lub jego pochodnych. Mile widziany jest motyw łącze-
nia nowego ze starym. Kufer odziedziczony po babci czy skrzy-
piąca szafa staną się wyjątkowymi akcentami w  nowoczesnej, 
prostej przestrzeni. 

Nieodłącznym elementem dekoracyjnym są tkaniny w postaci 
pledów, koców i oczywiście poduszek. Po ciężkim dniu cała rodzi-
na może spotkać się na wspólnym posiłku przy ogromnym drew-
nianym stole, aby później zrelaksować się na wygodnej, miękkiej 
sofie. Kwestia ciepła domowego ogniska jest niezwykle istot-
na dla tego stylu. Aby poczuć magię przytulnego wnętrza, nale-
ży pamiętać o dekoracjach. Świeczniki z mnóstwem palących się 
świec, ramki wypełnione rodzinnymi fotografiami, cięte żywe 
kwiaty, a wszystko to w odpowiedniej ilości. Prostota jest wciąż 
nadrzędną wytyczną.

Styl skandynawski to jeden z wiodących trendów w aranżacji wnętrz. 
Ale czy najłatwiejszy? Oto kilka wskazówek, jak urządzić mieszkanie 
w stylu scandi.

Wizualizacja mieszkania w Warszawie,  

projekt i wizualizacja: Klaudia Siudak BukaDesign, bukadesign.pl

Wizualizacja mieszkania w Warszawie,  

projekt i wizualizacja: Klaudia Siudak BukaDesign, bukadesign.pl
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Jak osiągnąć taki efekt w naszych domach?
Styl skandynawski jest bardzo popularnym i często stosowanym 
przez Polaków kanonem. Ale czy poprawnie? Sytuacja ekono-
miczo-społeczna jeszcze 30-40 lat temu nie pozwalała na swo-
bodne przebieranie w materiałach wykończeniowych. Na rynku 
panował deficyt produktowy, który spowodował obecną chęć 
posiadania wszystkiego. Właśnie ta potrzeba jest główną barie-
rą do osiągnięcia równowagi i zaprojektowania dobrego wnętrza 
w stylu skandynawskim.

Mamy tendencję do wprowadzania niepotrzebnego chaosu do 
przestrzeni — różnorodnymi materiałami, barwami czy wzorami. 
Wciąż staramy się upiększyć nasze ściany całą paletą kolorów, 
szalonymi połączeniami różnych posadzek w  równie zwariowa-
nych kształtach. Kluczem do sukcesu jest natomiast umiar.

Zamierzony styl skandynawski możemy osiągnąć, jeśli nie za-
pomnimy o  zdrowym rozsądku. Podstawę tego nurtu stanowi 
prostota. Nagromadzenie elementów na ekspozycji w  salonach 
meblowych czy na zdjęciach w  czasopismach branżowych, nie 
stanowi dobrego kierunku do urządzenia konkretnego pomiesz-
czenia. Pamiętajmy o tym, że taki wystrój jest swego rodzaju sce-
nografią marketingową. Podstawowa zasada dobrego startu to 
zgłębienie tematu z wiarygodnego źródła. Już na tym etapie war-
to zasięgnąć porady specjalisty.

Funkcjonalność to nadrzędny element sukcesu. Brak możliwo-
ści dogodnego użytkowania danej przestrzeni może uprzykrzyć 
życie już na samym początku. Stworzenie nawet mocno szkico-
wego planu mieszkania jest więc dobrym pomysłem. Bazowe 
elementy, typu: ściany, podłogi, utrzymajmy w neutralnej, jasnej 
kolorystyce. 

Tematem tabu w polskiej rzeczywistości jest kwestia budżetu. 
Zastanówmy się jednak, już na etapie planowania, nad zainwesto-
waniem w elementy trwałe, jak na przykład drewniana podłoga, 
która posłuży długie lata i stanowić będzie wartościowy oraz jak-
że istotny element dla całego remontu. Taka baza to podwalina 
dalszego sukcesu i spełniony pierwszy warunek wnętrza w sty-
lu scandi.

Światło jest nie tylko parametrem użytkowym. ale jedno-
cześnie pełni bardzo ważną funkcję estetyczną. Rynek oświe-
tleniowy oferuje szeroką gamę opraw sufitowych, ściennych, 
podłogowych czy stołowych. Pozwala nam to na kreowanie 
przestrzeni o  różnych funkcjach użytkowych. Wykorzystanie 
lampy stołowej w kąciku kawowym czy też przy ulubionym fote-
lu, wyznaczy przyjemne miejsce do odpoczynku. Dzięki tekstyl-
nym abażurom w łatwy sposób zmiękczymy światło i stworzymy 
przytulny klimat. 

W dalszej kolejności należy zastanowić się nad zagospodaro-
waniem przestrzeni odpowiednimi meblami. Jasne, przestronne 
szafy możemy wkomponować w  istniejący układ ścian tak, aby 
je sprytnie schować. Dodatkowo lustrzane fronty powiększą 
optycznie przestrzeń. Nie zawsze wielkie kredensy będą w pełni 
funkcjonalne do naszego małego „M”. Warto wtedy wykorzystać 
mniejsze komody. Ergonomia jest dla projektantów z  Półno-
cy główną wytyczną projektową. Usytuowanie wygodnej sofy 
z  dużą liczbą miękkich poduszek stworzy miejsce wypoczynku 
dla całej rodziny. Wbrew pozorom jasna tapicerka nie zawsze jest 
problematyczna, współcześnie produkowane są tkaniny o  wła-
ściwościach ułatwiających utrzymanie w czystości. Proste, geo-
metryczne wzory stanowią dobre uzupełnienie. Wykorzystanie 
drewna w takich elementach jak stół, krzesła jadalniane czy stolik 
kawowy będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż szklana 

ramach, „ubierzmy” ściany w  fotografie naszego autorstwa, 
a w pokoju dziecięcym wyeksponujmy prace plastyczne naszych 
pociech. Żywe kwiaty, jak i światło świec nadadzą wnętrzu przy-
tulny, domowy charakter. Unikajmy plastikowych gadżetów czy 
sztucznych elementów dekoracyjnych. Kwestia naturalnych ma-
teriałów i ekologii jest tutaj dość istotna. 

Wszystkie te elementy są składowymi, które współtworzą ca-
łokształt wnętrza. 

Skandynawia w  polskim wydaniu ma bardzo duży potencjał. 
Tworzenie ciepłego, rodzinnego nastroju w  niskobudżetowych 
aranżacjach to dla nas recepta na uzdrowienie polskich mieszkań. 
Widzimy wiodący trend wśród młodych dizajnerów, którzy swoje 
prace inspirują właśnie tym kierunkiem. To świadczy o wzroście 
świadomości w  zakresie dobrego wzornictwa i  w  konsekwencji 
zwiększonej dostępności dobrych materiałów na lokalnym ryn-
ku. Jak wiemy, wspieranie miejscowych rzemieślników jest kolej-
ną charakterystyczną składową prawdziwego scandi.

 
Klaudia Siudak  

buKadesign pracownia projektowa,  
Małgorzata Musiał 

Wizualizacja mieszkania w Warszawie,  

projekt i wizualizacja: Klaudia Siudak BukaDesign, bukadesign.pl

ława z błyszczącymi nóżkami czy plastikowe siedziska. Jeśli dys-
ponujemy wystarczająca ilością miejsca, zastanówmy się nad 
dużym stołem. Rodzinny charakter to wyróżnik każdego skandy-
nawskiego domu. Aby nadać całości pożądany charakter, docho-
dzimy do najtrudniejszego etapu — dekoracji.

Początkowa prosta baza pozwoli nam na ustawienie upragnio-
nych bibelotów. Należy podejść do tego tematu z  rozsądkiem. 
Zamiast sztucznych pejzaży drukowanych w wielkoformatowych 
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Z kraju
Deweloper nie wytnie drzew na potrzeby inwestycji     
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że do ustawy zezwala-
jącej właścicielom na wycinanie drzew rosnących na ich posesji, zo-
stanie wprowadzone ograniczenie. Obecnie trwają prace legisla-
cyjne, których celem jest opracowanie stosownych przepisów re-
gulujących kwestie związane z usuwaniem drzew oraz krzewów. 
Wniesione poprawki nie ograniczą możliwości gospodarowania zielenią 
w obrębie własnych gospodarstw, gdyż, jak zwrócił uwagę prezes PiS, 
dla wielu osób jest to dobre prawo. Nowelizacja dotyczyć będzie jedy-
nie większych zespołów drzew, usuwanych na potrzeby dużych inwesty-
cji. Nowe prawo w wielu przypadkach było nadużywane i przyczyniało się 
do zubażania przyrody. Interpretowane niezgodnie z założeniem, z jakim 
powstało, omijało obowiązujące dotąd racjonalne ograniczenia, chroniące 
naturalny ekosystem. Jarosław Kaczyński dodał, że ustawa może zostać 
omówiona już podczas najbliższego posiedzenia sejmu.
Na niekorzystne zapisy w ustawie zwracał uwagę również PZFD. Zda-
niem Związku, ustawa nie przyczyniała się do ochrony środowiska i mogła 
wpływać na zawyżenie cen mieszkań, poprzez podniesienie całkowitych 
kosztów budowy.

Smog przekroczył roczny limit  
Prawo unijne dopuszcza 35 dni w ciągu roku, kiedy normy jakości powietrza 
mogą zostać przekroczone. Tymczasem Polska Zielona Sieć poinformowała, że 
od początku roku, czyli w niespełna 2 miesiące, 16 polskich miast odnotowało 
wskaźniki wykraczające poza dozwolone granice. 
Listę miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Pol-
sce otwierają Nowy Targ, Kraków i Wodzisław Śląski. Pierwszą dziesiątkę  
zamykają Zabrze, Tarnów, Nowy Sącz, Nowa Rudawa, Katowice, Rybnik i Biel-
sko-Biała. Na kolejnych miejscach uplasowały się Częstochowa, Gliwice, Ży-
wiec, Łódź, Skawina oraz Zdzieszowice. 
Jak mówi Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci, przyczyną problemu ze smo-
giem jest głównie brak systemowego podejścia do kwestii niskiej emisji. Jego 
zdaniem rząd jedynie pozoruje walkę z zanieczyszczeniami powietrza, a dotych-
czas złożone obietnice i tak nie wyeliminują najbardziej szkodliwych praktyk 
i trujących paliw. Przedstawiciel organizacji uważa, że skuteczną metodą były-
by dotacje udzielane na termomodernizację gospodarstw jednorodzinnych czy 
korzystanie z odnawialnych źródeł energii, jakimi są np. pellet lub geotermia.

Mieszkaniówka na pełnych obrotach  
Nowy rok rozpoczął się pomyślnie dla budownictwa mieszkaniowe-
go. Dane zebrane przez GUS pokazują, że styczeń 2017 r. okazał się 
lepszy niż w ubiegłym roku. Poprawiły się wyniki zarówno pod wzglę-
dem liczby mieszkań oddanych do użytkowania (o 12,5 proc. więcej niż 
rok temu), jak i pozyskanych pozwoleń na budowę (ponad 50 proc.). 
Podobne wskaźniki przedstawiają się w przypadku rozpoczętych 
budów: w styczniu 2017 r. było ich 11 208 — dało to 55 proc. 
wzrost w porównaniu z ubiegłorocznymi notowaniami. Najwięcej 
oddanych do użytkowania lokali zostało przeznaczonych na sprze-
daż lub wynajem. Inwestorom indywidualnym udało się poprawić 
swój wynik ze stycznia 2016 r. o ponad 10 proc. Spadek natomiast 
zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym. Podobna tenden-
cja dotyczyła mieszkań zakładowych, komunalnych, społecznych 
i czynszowych.
Największe wzrosty odnotowano w województwie wielkopolskim, 
gdzie wynik poprawił się o blisko 124 proc. W granicach 65 i 68 
proc. kształtowały się rynki zachodniopomorski i pomorski. Pogor-
szenie zaobserwowano natomiast w województwach lubelskim, 
dolnośląskim i podkarpackim.
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Z Krakowa

Krakowska Filharmonia coraz bliżej 
Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził 
zgodę na wymianę wojewódzkich działek zloka-
lizowanych przy ul. Czerwone Maki, w zamian za 
tereny będące własnością Agencji Mienia Woj-
skowego. Samorząd otrzyma 12 ha terenów 
w dzielnicy Grzegórzki, na których wybuduje 
nowoczesny kompleks, w tym siedzibę Filhar-
monii Krakowskiej i kampus Akademii Muzycz-
nej. Wojskowa Agencja otrzyma działkę w re-
jonie szpitala Babińskiego, gdzie mają powstać 
mieszkania dla żołnierzy. Decyzja radnych to ko-
lejny krok na drodze do realizacji Centrum Mu-
zyki na terenie Grzegórzek, przy ul. Skrzatów. 
Przed końcem marca może zostać ogłoszony 
przetarg na dokumentację techniczną dla plano-
wanego obiektu. Koszty  budowy szacowane są 
na ok. 400 mln zł. Muzycy i słuchacze zaczną 
korzystać z obiektu po 2020 r.

IV edycja Budżetu Obywatelskiego
Po raz czwarty wystartował Budżet Oby-
watelski Miasta Krakowa. W dniach od 1 do 
31 marca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje 
propozycje pomysłów, które chcieliby zreali-
zować w ramach IV edycji przedsięwzięcia. Za-
dania będą dotyczyć różnych obszarów funk-
cjonowania miasta. Projekt inwestycji o cha-
rakterze ogólnomiejskim może zgłosić każdy 
mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. 
Kwota przeznaczona na realizację projektów 
ogólnomiejskich wyniesie 10 mln zł. Na za-
dania dzielnicowe przewidziano 2,145 mln zł. 
Głosowanie odbędzie się w dniach 17–30 
czerwca, a zwycięskie projekty będą realizo-
wane w 2018 r. 
Tak jak w ubiegłym roku, składanie propozy-
cji zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz ich 
ocena formalno-prawna w całości przebiegać 
będą za pośrednictwem specjalnej platformy 
internetowej dostępnej pod adresem: budzet.
dialoguj.pl.

Zarząd Inwestycji Miejskich     
Krakowski magistrat szykuje się do utworzenia nowej 
jednostki miejskiej – Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), 
która zajmie się największymi projektami w mieście. 
ZIM przejmie inwestycje strategiczne, które obecnie są 
realizowane przez ZIKiT, m.in. rozbudowę ul. Kocmy-
rzowskiej i budowę linii tramwajowej Krowodrza Gór-
ka-Górka Narodowa. Nowa jednostka ma scalać wszyst-
kie większe i ważniejsze inwestycje. Zgodnie z przygoto-
wanym przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskie-
go projektem uchwały, nowa jednostka miałaby zacząć 
działać od 1 września tego roku. Uchwała powinna trafić 
pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. Szacowany bu-
dżet ZIM to prawie miliard złotych.
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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 4,2970

CHF 4,0387

PLN 4,10%

IV kw. 2016 6560 zł

IV kw. 2016 16 535

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 1,8% (styczeń 2017)

EUR 1,8% (styczeń 2017)

WIBOR * 1,7300

EURIBOR ** –0,3300

LIBOR CHF –0,7282

LIBOR EUR *** –0,3521

Preferencyjny ZUS Standardowy ZUS

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 600,00 zł 
(30% minimalnego  
wynagrodzenia – 
w roku 2017 – 2000 zł)

Najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2557,80 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2017 – 4263 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 190,62 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 812,61 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

•  Fundusz Pracy 62,67 zł

Suma:  487,90 zł Suma: 1172,56 zł

Wyliczona w NBP cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                                          162,53

tabela nr 022/A/NBP/2017 z dnia 1.03.2017

obowiązujące w Krakowie w roku 2017 
(źrodło: Urząd Miasta Krakowa)

(dane na dzień 1.03.2017 [Euribor], 
22.02.2017 [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 – 
22,66 zł od 1 mkw. pow. użytkowej

è od budowli — 2% ich wartości

(dane na dzień 19.01.2017)

(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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Muzeum Hanzy

Europejskie Muzeum Hanzy w Lubece zostało 
zrealizowane według projektu Studio Andreas Heller 
Architects & Designers. Obiekt otrzymał w tym roku 
nagrodę DAM Preis 2017 — przyznawaną przez 
Niemieckie Muzeum Architektury. Budynek znajduje 
się w najstarszym zamieszkanym obszarze Lubeki, 
w północnej części wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO Starego Miasta. W skład 
realizacji, która obejmuje teren o powierzchni 7,4 tys. 
mkw., wchodzą: nowy budynek muzealny, wykopaliska 
archeologiczne oraz zabytkowy klasztor. Inspiracją dla 
formy wkomponowanego we wzgórze obiektu były 
pozostałości okolicznych średniowiecznych murów.

Elbphilharmonie —  
filharmonia w Hamburgu
Niezwykła sala koncertowa znajduje się w Hamburgu, 
przy brzegu rzeki Łaby. Filharmonię zbudowano 
jako wielofunkcyjny obiekt w nowoczesnej dzielnicy 
mieszkaniowo-biurowej HafenCity. Pomysłodawcami 
przebudowy dawnego spichlerza byli architekt Alexander 
Gerard i historyczka sztuki Jana Marko. Po odrzuceniu 
projektu przez władze miasta oboje uzyskali wsparcie 
szwajcarskiego architekta Jacquesa Herzoga. Jego 
biuro Herzog & de Meuron opracowało projekt sali 
koncertowej. Bryła budynku o wysokości 110 m i niemal 
bez kątów prostych składa się z dwóch części. Nad 
zachowanym fragmentem starego spichlerza powstała 
szklana konstrukcja złożona z 1096 zakrzywionych 
szyb. Tam znajduje się nowoczesna sala koncertowa na 
2100 miejsc. Forma budynku ma przypominać otwarty 
żagiel lub fale morskie. Oficjalne otwarcie filharmonii 
w Hamburgu odbyło się 17 stycznia 2017 r. Całkowity 
koszt budowy wyniósł 866 mln euro.

Stadion Longgang
Kryształowy stadion znajduje się w Chinach, w mieście 
Shenzhen w prowincji Guangdong, bezpośrednio 
graniczącym z Hongkongiem. Obiekt powstał na 
otwarcie Uniwersjady 2011 — międzynarodowej imprezy 
sportowej odbywającej się co 2 lata, w okresie przerwy 
między letnimi i zimowymi igrzyskami olimpijskimi. 
Oprócz stadionu powstała również hala widowiskowa 
i basen, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku i nawiązują do niego stylistycznie. Fasadę 
obiektu oraz dach zbudowano ze stalowych kratownic, 
które zostały od wewnątrz powleczonych płótnem, 
a z zewnątrz pokrytych szkłem. Sprawia to, że w ciągu 
dnia budynki kompleksu przypominają zielone kryształy, 
a w nocy ich oświetlenie nadaje im białą poświatę. Dzięki 
licznym alejkom i zbiornikom wodnym, obiekt w czasie 
wolnym od imprez sportowych służy mieszkańcom 
jako park. Stadion jest projektem niemieckiej grupy 
GMP Architekten. Wartość inwestycji oszacowano na 
ok. 530 mln dolarów.



rynek 
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I Stare Miasto

V Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony
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Bolechowice

Zabierzów
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rynek pierwotny | mapa inwestycji

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Domy

Sandomierz

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 30–33.

68

58

34

76

38

72

65

67

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
cm

yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

59

Inwestycja biorąca udział w plebiscycie  
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

57

74
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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 IV okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 40
3 Kamienica pod Smokami (ul. Pawia) zrealizowana 58–81 8700–10 500 WAKO 45

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 52

5 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 3

6 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 6, 40

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

8 Lema (ul. Lema) II kw. 2017 29–79 od 5600 Wawel Service 53

9 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – IV kw. 2016/I kw. 2017 36–138 7500–11 100 Inter-Bud 34

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

11 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49–50 5406–5883 Dom-Bud M. Szaflarski 43
12 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 7
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 37
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 52
15 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 53
16 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 35
17 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 30–80 6200–7300 Start 38
18 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 40
19 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 37
20 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) I kw. 2017 31–65 b.d. Tętnowski 39
21 Zielony Prądnik (ul. Glogera) maj 2017 31–58 5599–6099 Krak Estates 25

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.
10 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) IV kw. 2018 24–95 od 6800 CNT 36

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 5200–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 43

24 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 52

25 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 52

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

27 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) IV kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 51

28 Reduta (ul. Reduta) bud. A, B – zrealizowana 42–58 5400–6200 Dom-Bud M. Szaflarski 43

29 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 44

30 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 45

31 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 33–85 5490–7304 Dom-Bud M. Szaflarski 7, 43

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 47

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.

34 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 41

35 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–60 6150–6850 Start 38

36 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 6

37 Wielicka Garden (ul. Wielicka) I etap – IV kw. 2017, 
II etap – IV kw. 2018 41–94 od 6200 Atal 7

38 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018, 
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 52

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.

32 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – IV kw. 2016,  
II etap – II kw. 2018 27–110 6050–9100 Henniger Investment 54

33 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 52
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

53 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 54

54 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 52

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

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.

56 ul. Cieślewskiego 7A w realizacji 29–65 5900–7200 Janex 48

57 Fajny Dom (ul. Sołtysowska 12 A) IV kw 2017 27–75 od 4900 Mota Engil Real Estate I okładka

58 Hynka 64 B (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 53

59 Pod Wiązami (ul. Sołtysowska) zrealizowana 30–67 od 5450 Hartbex 42

60 Sołtysowska Park (ul. Sołtysowska) I etap – zrealizowana,  
II etap – w realizacji 33–52 5240–5850 Instal Kraków 46

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.

39 Apartamenty Wiśniewskiego (ul. Wiśniewskiego) III kw. 2018 30–82 od 6250 Wawel Service 53

40 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 51

41 ul. Małysiaka II kw. 2018 23–90 5000–5700 Proins 41

42 Osiedle Pod Dębem (ul. Komuny Paryskiej) zrealizowana 53–118 6050–6950 Inter-Bud 35

43 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) II kw. 2017 38–114 6400–7000 Inter-Bud 35

44 Osiedle Piltza (ul. Piltza) II kw. 2017 29–81 b.d. KG Group 6

45 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 45

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

47 Zachodnia Zalesie (ul. Zachodnia) IV kw. 2016 25–71 b.d. Hartbex 42

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

48 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–52 5100–5590 Krakoin 44

49 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 b.d. Start 38

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

51 Osiedle Dobra Forma (ul. Bochenka) II kw. 2017 31–81 od 4990 Cracovia Property 7

52 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 29–79 5700–7900 Start 38
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Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

64 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–82 5400–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 43

65 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 29–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 43

66 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 53

67 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 35

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.

61 City View Kraków (ul. Orszańska) II kw. 2017 135 2873–3316 MWM Investments 7

62 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 53

63 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 6365 Awim 7

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.

68 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2 A) zrealizowana 33–59 5500–6300 Proins 41

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

69 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 50

70 Dom Dla Każdego (Michałowice) zrealizowana 102 4449–6372 Wawel Service 53

71 Modern Residence (Bolechowice) IV kw. 2017 174 b.d. Excellent Development 7

72 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 49

73 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa) zrealizowana 82 5478 Maxus 7

74 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 50

75 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 6, 50

76 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 50

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 19
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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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®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | nOWY BIEŻAnÓW | UL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLInY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA 

nAJnOWSZA InWESTYCJA

WSZYSTKIE MIESZKANIA PARTER 
oRAZ I PIĘTRo

Z doPłATą MdM - 2018 R.

KRAKÓW | nOWA HUTA | OS. SZKLAnE DOMY

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 33 m2 do 59 m2

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

Mieszkania

Mieszkania

Mieszkania

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

GoToWE do odBIoRU

WSZYSTKIE MIESZKANIA PARTER 
oRAZ I PIĘTRo

Z doPłATą MdM - 2018 R.
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1900 oddanych mieszkań 16 lat na rynku certyfikat ISO 9001

    Postaw
na jakość

Grupa KRAKOIN 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 9
tel. 12 421 37 37, 12 423 03 29        biuro@krakoin.com.pl  www.krakoin.com.pl

PIASKI NOWE
ul. Bochenka

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Reduta

od 5100 zł/m2

wygodna komunikacja (szybki tramwaj)

Zakończenie budowy:
III kwartał 2017

od 5100 zł/m2

rachunek powierniczy

Mieszkania
gotowe do odbioru

MdM

MdM
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tel. 12 359 84 94
wiarygodny-deweloper.pl

Inteligentne osiedle

Gotowe
mieszkania
z miejscem postojowym

w garażu podziemnym
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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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Zapoznaj się z ofertą lokali użytkowych
Dopłaty w ramach MDM
Autorski program „Zamień stare na nowe”
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reklama

ANWA TOYOTA AL POKOJU
tel. 12 297 26 92 7 dni w tygodniu www.anwa.eu
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BIUROWCE

Sportowy duch w biurowcu

O tym, że „sport to zdrowie”, przekonuje nie tylko powszech-
nie znane powiedzenie. Aktywność fizyczna rzeczywiście 
korzystnie wpływa na kondycję czy samopoczucie. Odpo-

wiednia infrastruktura i bogata oferta dla miłośników sportu co-
raz częściej dostępne są w biurowcach.

Wysiłek, który motywuje
Sport wpływa na poprawę zdrowia i kondycji, ale także korzyst-
nie oddziałuje na nastrój. Ludzie, którzy są aktywni fizycznie, 
mają więcej energii, a często również lepsze samopoczucie. Re-
gularne uprawianie sportu wpływa na poprawę koncentracji 
i pamięci. Wysiłek fizyczny pomaga także odreagować stres i zre-
laksować się. Nic więc dziwnego, że pracodawcy promują aktyw-
ność wśród pracowników, a  w  obiektach biurowych przybywa 
miejsc i inicjatyw związanych ze sportem.

Sportowe inicjatywy
Deweloperzy coraz częściej proponują ciekawe inicjatywy spor-
towe skierowane do najemców. Przykładem może być firma 

Vastint, która w ramach programu Hospitality rozdała pracowni-
kom biur firmowe zestawy sprzętu sportowego. Najemcy mogą 
korzystać z  nich w  strefach rekreacji, znajdujących się na tere-
nie ogrodów Business Garden. Duże zainteresowanie, jakim cieszą 
się strefy sportu, skłoniło nas do zorganizowania akcji wspierającej 
najemców w  propagowaniu aktywności fizycznej w  miejscu pracy, 
poprzez zapewnienie im profesjonalnego sprzętu sportowego. W za-
leżności od liczebności personelu, każdy z  najemców otrzyma jeden 

Co wspólnego mają ze sobą sport i biurowce? Na pierwszy rzut oka 
może wydawać się, że nic ich nie łączy, jednak to tylko pozory.

lub dwa specjalnie wykonane zestawy. Jest to funkcjonalna skrzynia, 
w której umieściliśmy m.in. piłkę do gry w siatkówkę i koszykówkę, ra-
kietki do gry w badmintona i tenisa stołowego, zestaw do gry w bule. 
Nie zapomnieliśmy również o takich drobiazgach, jak np. pompka do 
piłek — komentuje Joanna Gogolewska, Property Manager Busi-
ness Garden w Poznaniu.

Sport w ogrodzie
Jak zostało wspomniane, parki biurowe Business Garden ofe-
rują swoim najemcom przestrzeń przeznaczoną do aktywności 
sportowej na terenie ogrodów, które otaczają budynki. W tym za-
kresie ciekawe rozwiązania proponuje m.in. kompleks Business 
Garden we Wrocławiu. Tu w specjalnej strefie sportu znalazło się 
np. boisko do gry w siatkówkę plażową. Sąsiaduje ono z boiskiem 
do gry w koszykówkę i siatkówkę, które może również służyć mi-
łośnikom tenisa. Ogród wzbogacony jest także o  miejsca dla ki-
biców. Co ciekawe, strefy sportu są popularne nie tylko wśród 
najemców, np. w Poznaniu z tych miejsc wieczorami i w weeken-
dy chętnie korzystają również mieszkańcy okolicznych osiedli. 

Sportowe zaplecze usługowe
Biurowce stwarzają nie tylko doskonałe warunki do 
pracy. Coraz większa liczba obiektów posiada bogate 
zaplecze usługowe, związane z  aktywnością fizyczną 
czy zdrowiem. Niejednokrotnie mogą korzystać z nich 
mieszkańcy miasta, w którym znajduje się dana inwe-
stycja. Tak jest chociażby w  Trójmieście, gdzie w  ra-
mach I  etapu kompleksu Alchemia powstało centrum 
rekreacyjno-sportowe, mieszczące 3 obiekty, takie jak: 
Aquastacja, Tiger Gym Fitness Club i Sportstacja. Aqu-
astacja to nowoczesny kompleks basenów nie tylko 
dla osób dorosłych, ale również dla dzieci i niemowląt. 
Z kolei Sportstacja jest multisportową salą gimnastycz-
ną, która oferuje możliwość gry w  koszykówkę, siat-
kówkę, futsal, badmintona czy uprawiania judo.

Aktywna przestrzeń
Różne zachęty do uprawiania sportu mogą przero-
dzić się w  czyn tylko wtedy, gdy pracownicy do swo-
jej dyspozycji mają odpowiednią infrastrukturę. We 
współczesnych biurowcach lub w  ich otoczeniu przy-
gotowywane są miejsca przeznaczone do aktywności 
sportowej. W  wielu obiektach działają kluby fitness. 
Niekiedy są one tworzone na całkiem dużej powierzch-

ni. Przykład może stanowić chociażby Warsaw Spire, w  któ-
rym znajduje się fitness klub polskiej sieci Calypso; zajmujący 
powierzchni ponad 1500 mkw. 

Biurowce dla rowerzystów
Patrząc na ofertę nowoczesnych biurowców, można odnieść 
wrażenie, że infrastruktura dla rowerzystów to niemal podsta-
wowe wyposażenie takiego obiektu. Parkingi, szatnie i prysznice 

Zestawy sprzętu sportowego dla najemców Business Garden
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dostępne są w  wielu obiektach. Firmy chętnie promują aktyw-
ność fizyczną oraz transport rowerowy, jako jeden z elementów 
kampanii wizerunkowej danego przedsiębiorstwa. Premiowa-
nie dojazdów na rowerach wiąże się także z ekologiczną polityką 
firm. Infrastruktura dla rowerzystów jest szczególnie interesują-
ca dla pracowników tych biurowców, które znajdują się w pobli-
żu ścieżek rowerowych, np. krakowskiego obiektu Lobos Office. 
Taka lokalizacja inwestycji biurowych stanowi dodatkową zachę-
tę do korzystania z rowerów. 

Sportowe wydarzenia w biurowcu
Niekiedy biurowce służą również jako obiekty, w  obrębie któ-
rych odbywają się zawody sportowe. Tak jest np. podczas Biegu 
Na Szczyt Rondo 1 — rywalizacji w bieganiu po schodach. Meta 
tego nietypowego wyścigu znajduje się na 37. piętrze warszaw-
skiego biurowca Rondo 1. Biorą w nim udział zarówno amatorzy, 
jak i zawodowi sportowcy. Bieg ten organizowany jest od 2011 r., 
a  zeszłoroczna edycja imprezy miała rangę Mistrzostw Europy 
w Bieganiu po Schodach, przyznaną przez Towerrunning World 
Association. Głównym celem zawodów jest pomoc dzieciom ze 
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dochód z opłat 
startowych wnoszonych przez zawodników, organizatorzy prze-
znaczają w całości na ten cel.

Deweloperzy wspierają sport
Co jeszcze łączy sport z branżą nieruchomości? Sponsoring spor-
towy. Stanowi on nie tylko dobrą formę reklamy, ale także sposób 

na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy i  przykład działań 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Na płaszczyźnie 
sponsoringu sportowego aktywnie działa m.in. firma Developres. 
Inwestor biurowca SkyRes angażuje się w rozwój jeździectwa. De-
weloper sponsoruje Stadninę Koni w Leśnej Woli oraz wspiera jej 
zawodników. Poza jeździectwem firma od 2012 r. finansuje Klub 
Sportowy Developres Rzeszów.

Sportowym mecenasem jest również Murapol. Ta firma dewe-
loperska nie tylko jest inwestorem obiektów komercyjnych, ta-
kich jak np. Biurowiec Nordika w Gdańsku, ale także sponsorem 
głównym i  współwłaścicielem klubu piłkarskiego TS Podbeski-
dzie. Jednocześnie Murapol dba także o  młode talenty futbo-
lowe, sponsorując prowadzoną przez Mirosława Szymkowiaka 
i Tomasza Frankowskiego szkółkę piłkarską AP 21. Dla młodych 
adeptów futbolu organizowany jest również turniej Murapol 
Cup. Firma wspiera także inne dyscypliny sportowe. Deweloper 
jest np. głównym sponsorem Reprezentacji Polski w rugby.

Tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla aktywnych fi-
zycznie pracowników stanowi konsekwencję rosnącej w  Polsce 
popularności sportu. Czasem jest to także odpowiedź na zapo-
trzebowanie lokalnego rynku, zwłaszcza wtedy, gdy w  danej 
dzielnicy miasta brakuje boisk i klubów fitness. Z kolei zaangażo-
wanie deweloperów w sport, wiąże się z promowaniem zdrowe-
go stylu życia wśród pracowników oraz z działaniami w ramach 
CSR i kształtowaniem wizerunku firmy. 

Justyna Gorczyca
portal e-biurowce.pl
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Syndyk MaSy Upadłości

Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej

ogłasza konkurs na sprzedaż

ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

nieruchomości – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej (działka numer 795/137, obręb 0013 Trzebinia) o powierzchni 
0,3842 ha wraz z nowym budynkiem handlowo – usługowo – biurowym

o powierzchni użytkowej 519,10 m2.

Informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 
502 078 078

informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości – telefon:
530 923 980

Pełny regulamin znajduje się na stronie internetowej: www.pbmaxbud.pl
Operat szacunkowy można uzyskać po przesłaniu zapytania na adres e-mail: ikb@wp.pl

Dla nieruchomości urządzona jest księgowa wieczysta o numerze KR1C/00073436/9, prowadzona 
przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Minimalna oferowana cena nie 
może być niższa niż 1.301.493 zł (słownie: jeden milion trzysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 
trzy złote i 00/100) netto, która stanowi cenę wywoławczą w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie 
doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 250.000 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
 
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek 
sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Miękinia 161, 32-065 Krzeszowice, numer 08 1600 1462 1848 0003 
2000 0001, z dopiskiem „KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 61/14/S”, najpóźniej do ostatniego dnia 
wyznaczonego jako termin do składania ofert.

Oferty Należy składać do dnia 23.03.2017 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys 
i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków (do godziny 16.00). Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 15.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. 
Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w biurze syndyka.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od 
sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także 
do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214 czynne pn.-pt. godz. 9-16.
tel/faks 12-379 37 13
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Pełny regulamin konkursu, operat i oszacowanie znajdują się na stronie internetowej www.krolewska6.pl. 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można bezpośrednio u syndyka, 

tel. 502-078-078 
Z operatem szacunkowym zapoznać się można także w Kancelarii Syndyka w Krakowie,  
przy ul. G. Zapolskiej 38 p. 214, 30-126 Kraków, w godz. 9-16, pn-pt. tel/fax 12-379-37-13.

Pełny regulamin: www.krolewska6.pl

Dla nieruchomości prowadzona jest KW numer KR1P/00126725/2. Minimalna oferowana cena wynosi 
5.343.000 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) plus należny podatek VAT. Do 
ostatecznej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej 
w dniu sprzedaży. 
Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście, przesyłką kurierską albo przesyłką 
pocztową — listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w zamkniętych, 
opieczętowanych kopertach formatu A4 z napisem: „Oferta sygn. akt. VIII GUp 226/16 Królewska 6 
sp. z o.o. — PRZETARG” — do dnia 20 kwietnia 2017 r., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu) 
— na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 
30-048 Kraków.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wpłacenie wadium 
w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek 
bankowy upadłego Królewska 6 sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o numerze 57 1600 1055 1833 7870 
0000 0001, z dopiskiem „PRZETARG — sygn. akt. VIII GUP 226/16”, najpóźniej do ostatniego dnia 
wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Rozstrzygniecie pierwszego etapu przetargu nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 r. w miejscu składania 
ofert o godzinie 15.00. 
Oferent zobowiązany jest zapoznać się z pełnym regulaminem konkursu, który znajduje się w biurze 
syndyka w Krakowie, przy ul. G. Zapolskiej 38 p. 214, oraz na stronie internetowej: www.krolewska6.
pl. Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia 
w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu 
lub odstąpienia od oferty w całości lub w części bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje 
również prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wybranym oferentem, na każdym etapie 
jej procesowania, bez podania przyczyny. 

OKAZJA! KAMIENICA w CENTRUM KRAKOWA!

SyNdyK MASy UpAdłOŚCI 

KRÓLEWSKA 6 sp. z o.o. w Mysłowicach w upadłości
ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice, Nip: 7393861492, Regon: 281502956

ogłasza przetarg dwuetapowy na sprzedaż

Prawa własności, położonej przy ul. Królewskiej 6 w Krakowie nieruchomości gruntowej 
— działki o numerze ewidencyjnym 324, położonej w obrębie 4, dzielnicy Krowodrza — 
o powierzchni 450 m2, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1.286,59 m2, 

oraz powierzchni dodatkowej — przyziemiu o powierzchni 250,63 m2. 
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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

O atrakcyjności lokali usługowych w budynkach 
stanowi m.in. bezpośrednie sąsiedztwo alei 
29 Listopada, wobec czego w najbliższych 
lat w okolicy przewiduje się wzrastające 
zapotrzebowanie na 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 aranżacji pod 
wymaganą funkcję usługi.

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

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

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

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

Lokale gotowe do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65

LOKALE DO WYNAJĘCIA W INWESTYCJI WHITE-CUBE
KRAKÓW UL.RADZIKOWSKIEGO 92

WWW.WHITE-CUBE.PL
WWW.RADZIKOWSKIEGO92.PL

663-301-302 
663-931-450

Budynek 
zrealizowany, 

wysoki 
standard 

wykończenia

W H I T E
C U B E



rynek 
wtórny
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Mieszkanie na wynajem — dobra lokata 
kapitału na jesień życia 

W
  ostatnich miesiącach oprocentowanie lokat, na któ-
rych Polacy, jak pokazują badania, najchętniej prze-
chowują swoje zaoszczędzone środki, jest znikome. 

Na próżno szukać banków oferujących takie rozwiązania z opro-
centowaniem przekraczającym 3 proc. (po odliczeniu podatku). 
Produkty bankowe nie są w stanie zagwarantować osiągania zy-
sku przez kolejne lata, a  tym samym — pewności, że po przej-
ściu na emeryturę nasz standard życia drastycznie się nie obniży. 
Według prognoz, nasze emerytury stanowić będą jedynie 30–
40 proc. obecnych wynagrodzeń. W jaki sposób zabezpieczyć za-
tem swoje lata na emeryturze?

Najatrakcyjniejszą opcją wydaje się być inwestycyjny zakup 
nieruchomości, z  przeznaczeniem jej na wynajem. Jakie plusy ma 
takie rozwiązanie? Przede wszystkim zyskujemy możliwość wzmoc-
nienia domowego budżetu poprzez 
otrzymywanie stałej kwoty w  ra-
mach odstępnego dla właściciela, 
które płaci najemca nieruchomo-
ści — mówi ekspert biura nieru-
chomości NowodworskiEstates, 
Marcin Gosławski. Oczywiście, 
jest to bardzo dobre rozwiązanie 
nie tylko na czas emerytury. Ko-
lejną kwestią jest wzrost wartości 
nieruchomości w  czasie. Wiado-
mo, że nieruchomości w perspekty-
wie czasu zyskują na wartości. Jeśli 
zdecydujemy się na zakup wcze-
śniej, to w momencie, kiedy pojawią 
się jakiekolwiek problemy finansowe 
wymagające dużego zastrzyku go-
tówki — mieszkanie można sprze-
dać — zaznacza ekspert. Nabycie 
nieruchomości z przeznaczeniem 
na wynajem to również jeden 
z  najczęściej spotykanych sposobów zabezpieczenia finansowe-
go dzieci przez rodziców. Takie mieszkanie ma dwie zalety: można 
w nim zamieszkać i nie martwić się o brak dachu nad głową albo na-
dal wynajmować, czerpiąc z tego czysty zysk. To sposób na ułatwie-
nie pociechom startu w dorosłe życie.

Obecnie na rynku panują dość dobre warunki pod kątem moż-
liwości sfinansowania takiej inwestycji. Banki, mimo podwyższe-
nia progu procentowego minimalnego wkładu własnego — z 15 
do 20 proc., nadal udzielają kredytów nawet na 90 proc. warto-
ści nabywanej nieruchomości. Kredytowanie zakupu także nie 
należy już do bardzo trudnych operacji, których ryzyko niepowo-
dzenia było wielokrotnie wyższe niż sukces. Ceny nieruchomo-
ści w ostatnich miesiącach utrzymują się na podobnym poziomie. 
Można zauważyć, że rynek, po sporych wzrostach, w pewien spo-
sób „stabilizuje się”. W  związku z  tym warunki rynkowe są na-
prawdę dobre. Najpopularniejsze obecnie mieszkania pod kątem 
inwestycyjnym to nieruchomości 2-pokojowe, ale o  niewielkim me-
trażu, w  granicach 30-40 mkw., oraz tzw. „one bedroom”, czyli po-
kój z  aneksem kuchennym i  osobna sypialnia — tłumaczy Marcin 

Gosławski. Co ciekawe, na atrakcyjności w  oczach kupujących 
straciły kawalerki.

Interesującym rozwiązaniem, jeszcze dość mało popularnym 
w Polsce, jest tzw. „odwrócona hipoteka”. Na czym dokładnie po-
lega? To odbicie lustrzane znanego nam doskonale kredytu hi-
potecznego. Usługa kierowana jest przede wszystkim do osób 
powyżej 60. roku życia, które są już właścicielami nieruchomości, 
a chciałyby móc nie martwić się o wydatki. Zaciągając odwrócony 
kredyt hipoteczny, kredytobiorca otrzymuje od banku, w  formie wy-
płaty jednorazowej lub w ratach należne mu pieniądze, w zamian za 
wyrażenie zgody na przejęcie mieszkania po jego śmierci przez bank 
(chyba że spadkobiercy zdecydują się je w określonym czasie wykupić) 
— mówi ekspert NowodworskiEstates. Wysokość rat określa się 
na podstawie wartości nieruchomości, wieku i płci kredytobiorcy 

oraz wybranej formy wypłaty pieniędzy. Przy podpisywaniu umo-
wy nie trzeba również wykazywać zdolności kredytowej. Jednak 
rozwiązanie to ma także swoje negatywne strony. W większości 
przypadków, ze względu na wiele obciążeń leżących po stronie 
banku, a  stanowiących formę zabezpieczenia instytucji, kwota, 
jaką udaje się uzyskać w ramach „odwróconej hipoteki”, stanowi 
maksymalnie połowę wartości posiadanej nieruchomości.

Rynek mieszkaniowy jest jednym z  najchętniej wybieranych 
sposobów inwestowania pieniędzy w Polsce. Jeśli nie zdecydujemy 
się na samodzielne dopilnowanie procesu wynajmu, możemy zlecić 
to profesjonalnej firmie, a sami czerpać wyłącznie czysty zysk z wy-
najmowania mieszkania. Nieruchomość można przekazać swoim 
dzieciom albo sprzedać, zaś umiejętnie prowadzona współpraca 
z bankiem stanie się efektywnym narzędziem pozyskania funduszy 
w momencie krytycznym. Możliwości jest wiele, najlepszy wybór — 
tylko jeden. W tym przypadku jest to inwestycja w nieruchomości.

Biuro nieruchomości
NowodworskiEstates
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Analiza rynku podstawą wyceny 
nieruchomości

K
luczowym elementem przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży jest oszacowanie jej wartości przez rzeczo-
znawcę majątkowego. Proces ten wymaga analizy wie-

lu czynników, zaczynając od lokalizacji, a kończąc na stawkach 
najmu czy kosztach remontu. Prawne i praktyczne aspekty wy-
ceny nieruchomości były tematem szkolenia, zorganizowanego 
23 lutego w Hotelu Kossak przez Ilonę Mastalerz z firmy RE/
MAX Prestige. Kwestie związane z  tym procesem przybliżył 
uczestnikom rzeczoznawca majątkowy. 

Program szkolenia obejmował m.in. analizę przedmiotu, za-
kresu i celu wyceny, metod uzyskania ceny rynkowej, badanie 
ryzyka przy nieregularnym stanie prawnym lokalu lub gruntu, 
a także problemy z interpretowaniem definicji prawnych i sto-
sowaniem precyzyjnego języka w  pracy rzeczoznawców. Au-
torka szkolenia zwróciła uwagę na różne sposoby ustalania 
wartości nieruchomości oraz związane z tym zagadnienia tech-
niczne i warsztatowe.

Prawo
Procedurę szacowania wartości nieruchomości regulują 
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 
r. w  sprawie wyceny nieruchomości i  sporządzania opera-
tu szacunkowego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z ty-
tułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątko-
wych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie 
z  definicją prawną, wycena nieruchomości to proces, które-
go celem jest określenie wartości rynkowej, odtworzeniowej 
lub katastralnej. Należy zaznaczyć, że w  przypadku war-
tości katastralnej ustawodawca nie wprowadził przepisów 
wykonawczych, dlatego nie można mówić o  praktycznym 
zastosowaniu tego pojęcia na polskim rynku. W  działalności 
rzeczoznawców najistotniejszą kategorią jest wartość rynko-
wa, znajdująca zastosowanie w  sytuacji, gdy dana nierucho-
mość staje się przedmiotem sprzedaży. Oznacza to, że nie 
można oszacować ceny rynkowej każdego budynku. Z  przy-
czyn oczywistych z obrotu wyłączone są np. największe za-
bytki, takie jak krakowski Wawel czy pałac w  Łazienkach 
Królewskich w Warszawie. 

Analiza rynku
Ustalenie przybliżonej wartości nieruchomości jest jednym 
z  najważniejszych kroków poprzedzających proces zakupu 
i  sprzedaży. Zadanie rzeczoznawcy majątkowego polega na 
określeniu, w oparciu o analizę rynku i inne informacje, najbar-
dziej prawdopodobnej kwoty, jaką można uzyskać ze sprze-
daży danej nieruchomości. Punktem wyjścia do oszacowania 
wartości lokali są ceny transakcyjne, które różnią się od sta-
wek ofertowych, a dzięki temu obrazują rzeczywistą sytuację 
na rynku. Jak podkreśla rzeczoznawca majątkowy, z obserwa-
cji zmian wskaźnika pokazującego stosunek ceny ofertowej do 
transakcyjnej, można wywnioskować, w  jakich cyklach funk-
cjonuje branża. Jeśli różnica między tymi stawkami jest mniej-
sza, rynek znajduje się w fazie wzrostu, jeśli większa – mamy 

do czynienia z niższym poziomem aktywności. Niezależnie od 
przyjętej metody, proces wyceny należy rozpocząć od analizy 
transakcji, które przeprowadzono na wybranym rynku. Zaufa-
nie rzeczoznawcy do uzyskanych w  ten sposób danych może 
być różne, ale nie należy ignorować żadnego z elementów, któ-
re mogły mieć wpływ na wyniki. Warto zapytać o czynsz ad-
ministracyjny, koszty remontu czy kwotę, za jaką dokonano 
zakupu. 

Najważniejszym czynnikiem determinującym ceny nieru-
chomości jest lokalizacja. Oprócz analizy cenowej z podziałem 
na dzielnice miasta, rzeczoznawca powinien uwzględnić rów-
nież najbliższe sąsiedztwo i przestrzenne rozmieszczenie inwe-
stycji. Okazuje się bowiem, że stawki mogą zmieniać się w  tej 
samej lokalizacji, w zależności np. od położenia nieruchomości 
względem drogi. 

Warunki prawidłowej wyceny nieruchomości 
Zgodnie z  obowiązującym prawem, aby prawidłowo przepro-
wadzić proces szacowania wartości nieruchomości, w ramach 
analizowanej transakcji, muszą zostać spełnione następujące 
warunki: niezależność stron, stanowczy zamiar zawarcia umo-
wy i brak przymusu – w obrocie nieruchomościami jest on ro-
zumiany m.in. jako działanie pod wpływem takich czynników 
jak choroba, pilny wyjazd, udział w postępowaniu spadkowym 
czy odczuwanie skutków obciążeń komorniczych. Przygotowa-
nie lokalu do sprzedaży wiąże się również z czasem koniecznym 
do wyeksponowania oferty na rynku, opublikowania odpo-
wiedniej liczby ogłoszeń, a  także wynegocjowania warunków 
umowy. Przed zakupem należy bezwzględnie sprawdzić, czy 
aktualny stan prawny nieruchomości nie przełoży się na obni-
żenie jej wartości rynkowej. 

Wartość rynkowa zależy od rzeczoznawcy?
Często zdarza się tak, że w  procesie wyceny mogą występo-
wać rozbieżności, ponieważ rzeczoznawcy nie stosują jedna-
kowych metod pracy. Uczestnicy szkolenia zgodzili się co do 
tezy, że nie istnieje sposób na precyzyjne obliczenie wartości 
nieruchomości, gdyż cała procedura opiera się na rachunku 
prawdopodobieństwa. Różnice pomiędzy cenami szacowany-
mi przez rzeczoznawców mogą sięgnąć nawet 30 proc. Porów-
nując wyniki wyceny, warto wiedzieć, że dane wartości można 
uzyskać w zależności od przyjętych założeń. 

Co istotne, z transakcją wolnorynkową nie mamy do czynie-
nia w  sytuacji, gdy właścicielowi zależy przede wszystkim na 
szybkiej sprzedaży i dlatego jest skłonny do obniżenia ceny. Ta-
kie okoliczności nie mogą być czynnikiem wpływającym na wy-
cenę nieruchomości.

Szkolenie poświęcone pracy rzeczoznawców majątkowych 
było częścią cyklu spotkań organizowanych przez RE/MAX 
Prestige, w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych specja-
listów działających w branży nieruchomości. Cykliczne warsz-
taty szkoleniowe służą również pogłębianiu współpracy na 
lokalnym rynku. 

Joanna Kus
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EKSPERT RADZI

Jak korzystnie sprzedać 
nieruchomość? 

Dom z reguły rodzi skojarzenia emocjonalne, budzi ciepłe 
uczucia. Gdy zapada decyzja o sprzedaży, staje się produktem. 
W jaki sposób z dnia na dzień zmienić sposób patrzenia na to 
ważne dla siebie miejsce?

Jest to na pewno bardzo trudne, jeśli sprzedajemy mieszkanie sa-
modzielnie. Mamy tendencję do myślenia o swoim domu w bar-
dzo osobisty sposób. Ważne jest jednak, żeby oddzielić od siebie 
dwie rzeczy: czas mieszkania w  danej nieruchomości i  proces, 
który zaczyna się w momencie, kiedy decydujemy się na sprzedaż. 
Żeby zrobić to jak najkorzystniej, czyli jak najszybciej, za możliwie 
najlepszą cenę, musimy wyłączyć czynnik emocjonalny. Myślę, że 
naturalnie zachowujemy się tak w  przypadku sprzedaży takich 
przedmiotów, jak np. samochód. Przygotowujemy go do sprze-
daży, wprowadzamy drobne zmiany, jedziemy do myjni. Wyda-
wałoby się, że w przypadku mieszkania sytuacja jest analogiczna, 
jednak większość właścicieli zapomina o  tym, że nieruchomość 
trzeba również potraktować jak produkt.

Do tego właśnie służy home branding. Mogłaby Pani powiedzieć, 
na czym on polega?

Home branding jest to stworzenie produktu z nieruchomości, czyli 
pomyślenie o niej przede wszystkim pod kątem grupy docelowej - 
tego, kto jest naszym klientem i jak do niego dotrzeć. Powinniśmy 
przygotować samą nieruchomość, jak i kampanię marketingową 
tak samo, jak w przypadku każdego innego produktu, który chce-
my sprzedać. Home branding to całość działań marketingowych 
i wizerunkowych, które mają na celu sprzedaż nieruchomości.

W Polsce takie podejście jest jeszcze dosyć rzadkie. Z czego to 
wynika?

Rynek nieruchomości w Polsce jest jeszcze mało dojrzały. Niewie-
le firm pracuje w modelu, który rozumie pośrednictwo nie tylko 
jako kojarzenie stron, ale jako aktywne działania marketingowe 
i sprzedażowe. W USA każdego roku rośnie liczba nieruchomości 
obsługiwanych przez agentów. Docenia się wartość, jaką wnosi 
profesjonalna obsługa wieloetapowego procesu sprzedaży. U nas 
sytuacja wygląda inaczej. Wydaje mi się, że wynika to z bałaganu, 
który panuje na rynku. Osobie decydującej się na sprzedaż nie-
ruchomości trudno jest odróżnić, czym jest pośrednictwo na tzw. 
umowach otwartych, które sprowadza się w głównej mierze do 
dodatnia ofert do bazy, a czym jest usługa polegająca na popro-
wadzeniu sprzedaży od początku do końca — od przygotowania 
nieruchomości, poprzez marketing, aż po negocjacje. Odwołując 
się jeszcze raz do przykładu Stanów Zjednoczonych — tam nie ma 
tzw. umów otwartych. Osoba sprzedająca lub kupująca nierucho-
mość obsługiwana jest przez konkretną osobę.

Czy stosunkowo niewielkie zainteresowanie taką usługą nie 
wynika również ze strachu przed dodatkowymi kosztami? 
Przygotowanie mieszkania do sprzedaży może kojarzyć się 
z nakładami finansowymi.

Koncepcja sprzedaży oparta na home brandingu polega na tym, 
żeby nieruchomość sprzedać szybko i  za możliwie najwyższą 
cenę. I  zawsze musimy tutaj brać pod uwagę czynnik kosztów, 
które traktujemy jako inwestycję. Nie możemy doprowadzić do 
sytuacji, w której klient zapłaci więcej tylko po to, żeby dana nie-
ruchomość lepiej wyglądała w ofercie. Każdy wydatek musi być 
uzasadniony. Zawsze myślimy o tym, czy wartość nieruchomości 
będzie wyższa, jeśli podejmiemy jakieś działania. Może posłużę 
się przykładem. Wiemy, że w oczach kupującego realizacja remon-
tu kuchni będzie bardzo przeszacowana, tzn. kupujący, wchodząc 
do tego pomieszczenia stwierdzi: „Muszę wymienić blaty, wydam 
na to 10 000 zł”. My jesteśmy w stanie zrobić te blaty w koszcie 
1000 zł i problem zniknie. To działanie będzie miało przełożenie 
na decyzję, jaką podejmie klient kupujący. Ale w tej samej nieru-
chomości możemy mieć łazienkę, której koszt remontu wynosił-
by 10–15 tys. zł, a wiemy, że nie odzyskamy tej kwoty na etapie 
sprzedaży. W związku z tym rezygnujemy z tego typu inwestycji. 
Dzięki naszemu doświadczeniu często możemy doprowadzić do 
sytuacji, w której koszty są minimalne albo nieruchomość zostaje 
zmieniona poprzez bezkosztowe zabiegi aranżacyjne.

W jaki sposób?

Możemy zmienić aranżację pomieszczeń, nadać im określone 
funkcje. Należy pamiętać o  tym, że klient kupuje nieruchomość 
w  konkretnym celu. Jeśli mieszkanie zawiera sześć pomiesz-
czeń, z czego dwa nie mają nadanej funkcji, to on nie wie, po co 
miałby je kupić. Możemy również zmienić aranżację, wykorzy-
stując te zasoby, które mamy. Sprzedajemy przecież mieszka-
nia zamieszkałe albo takie, w  których jeszcze są meble. Przez 
samą zmianę układu możemy stworzyć zupełnie inny klimat we 

Odpowiednie przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży może znacznie podnieść jej wartość.  
O tym, w jaki sposób to zrobić, z Katarzyną Pióro 
z firmy Brand & Sell rozmawiała Anna Kapłańska.

Katarzyna Pióro, współwłaściciel Brand & Sell



71Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 04/2017

wnętrzu i  wyeksponować potencjał danej 
nieruchomości.

Takie działania zazwyczaj dopasowane 
są do konkretnej nieruchomości, bo każde 
mieszkanie jest inne. Ale czy może Pani 
wskazać czynności uniwersalne, na które 
zawsze warto zwrócić uwagę?

Ktoś, kto kupuje mieszkanie, kupuje prze-
strzeń. Im więcej przedmiotów, tym mniej 
przestrzeni, dlatego ważne jest usunięcie 
zbędnych rzeczy i  posprzątanie nierucho-
mości. To jest pierwszy krok — najprostszy 
i  najtańszy, a  daje największy efekt. Bardzo 
ważnym elementem jest również deperso-
nalizacja wnętrza. Często w  mieszkaniach 
mamy bardzo dużo rzeczy osobistych — 
magnesów z  dalekich podróży czy zdjęć ro-
dzinnych — przedmiotów, które klientowi 
kupującemu nie pozwalają zidentyfikować 
się z  nieruchomością. Warto usunąć takie 
rzeczy, zamienić je na neutralne i sprawić, że 
potencjalny nabywca, wchodząc do danego 
mieszkania, oczami wyobraźni będzie mógł 
zobaczyć w nim siebie.

Jak długo z reguły trwa poszukiwanie 
konkretnego kupca?

Pierwsze osiem do dziesięciu tygodni obecności oferty na rynku to 
czas kluczowy, jak pokazują wszelkie statystyki. Po tym okresie za-
interesowanie nieruchomością spada, dlatego bardzo ważne jest, 
żeby została ona wystawiona i mocno promowana od samego po-
czątku. Już wtedy należy wdrożyć działania marketingowe — nie 
tylko tradycyjne, związane z portalami, ale też dodatkowe, takie jak 
prowadzenie kampanii w  social mediach czy kampanii AdWords 
albo organizacja domu otwartego dla agentów współpracujących 
lub dla klientów. Oczywiście bardzo ważnym aspektem tego proce-
su jest ustalenie realnej ceny nieruchomości. To nie my określamy 
cenę, nie robi tego też klient. Cenę wyznacza gra podaży i  popy-
tu, a więc rynek. Dzięki odkryciu realnej wartości obiektu możemy 
ustalić, jaki budżet jest zasadny na przygotowanie nieruchomości 
do sprzedaży i czy pozwoli on na podniesienie jej wartości.

W jaki sposób odkryć realną cenę nieruchomości?

Jako firma korzystamy z opracowanego przez nas narzędzia do 
analizy cen nieruchomości, badamy ceny ofertowe oraz zasię-
gamy opinii rzeczoznawcy w  kwestii cen transakcyjnych. Ana-
lizujemy nie tylko parametry ilościowe, czyli stosunek ceny do 
metra, ale również jakościowe, takie jak jakość wykończenia 
wnętrz, estetyka, sposób przygotowania oferty. Badamy tak-
że nieruchomości konkurencyjne, tzn. co klient mógłby ku-
pić za podobną cenę. Dzięki temu możemy określić, z  dużym 
prawdopodobieństwem, jaka jest realna cena rynkowa danej 
nieruchomości. I  oczywiście zastanawiamy się, czy możemy ją 
podnieść dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, działaniom 
marketingowym i  sprzedażowym, a  także negocjacjom. Ponie-
waż prowadzimy intensywne działania marketingowe, które są 
skondensowane w czasie, jesteśmy w stanie uzyskać oferty za-
kupu nieruchomości od kilku osób jednocześnie. Daje nam to 
przewagę w negocjacjach.

W jaki sposób prowadzić negocjacje, by sfinalizować sprzedaż, 
a jednocześnie nie zejść poniżej wartości nieruchomości?

Bardzo trudno prowadzi się negocjacje pod wpływem emocji. Pod-
stawową kwestią jest tutaj spokój i  pewność tego, że stoimy na 
właściwym stanowisku. Trudno prowadzić negocjacje, będąc wła-
ścicielem nieruchomości, w szczególności jeśli czekamy na ofertę 
bardzo długo i nie do końca wiemy, czy cena, którą podaliśmy, nie 
jest przeszacowana. Jeśli po kilku miesiącach oczekiwania zgła-
sza się jeden klient, niełatwo utrzymać początkową cenę. W związ-
ku z tym, że właściciel, w odróżnieniu od profesjonalnej firmy, nie 
prowadzi negocjacji codziennie, bardzo trudno jest mu ocenić, kie-
dy nastąpi moment, gdy zbyt mocno obniży cenę albo przeciw-
nie - przesadzi i straci klienta. Osobom, które zdecydowały się na 
samodzielną sprzedaż swojego mieszkania, poleciłabym przede 
wszystkim danie sobie czasu na podjęcie pewnych decyzji. Popro-
śmy, żeby strona kupująca wysłała e-mail ze swoimi warunkami, 
zapytajmy ją o  to, jak będzie finansować zakup nieruchomości — 
gotówką czy za pomocą kredytu. Nie ustalajmy warunków w pro-
gu, kiedy osoba oglądająca już wychodzi i  mówi, że zdecydowała 
się kupić nieruchomość.

Podsumowując, proszę podać kilka kluczowych rad dla osób, które 
w najbliższym czasie planują sprzedać mieszkanie.

Należy ustalić właściwą cenę nieruchomości, przygotować obiekt 
do sprzedaży (nawet w  najbardziej podstawowym zakresie, czy-
li posprzątać, usunąć zbędne przedmioty, pozbyć się rzeczy, które 
identyfikują nas z  mieszkaniem, zrobić dobrą sesję zdjęciową, naj-
lepiej zatrudniając do tego profesjonalistę), zastanowić się, kto jest 
klientem, kto chciałby kupić daną nieruchomość. Jeśli ta grupa jest 
nieliczna, zastanówmy się, w jaki sposób można do niej dotrzeć w nie-
standardowy sposób. Podsumowując, cena, stan nieruchomości i gru-
pa docelowa to trzy podstawowe elementy, od których należy zacząć.

Dziękuję za rozmowę.

Mieszkanie 76 mkw, mat. Brand & Sell
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Przedpokój, 2 niezależne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, balkon 
loggia. Mieszkanie w stanie do 
wejścia. Cicha i spokojna okolica 
z dobrze rozwiniętą infrastrukturą.

Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, 
łazienka z WC, balkon. Mieszkanie 
w stanie idealnym. Nowoczesny 
blok z windą z 2014 roku. 
Doskonale rozwinięta infrastruktura 
komunikacyjna i handlowo-usługowa. 

Salon z otwartą kuchnią, 3 sypialnie, 
2 balkony, piwnica. Ekspozycja 
dwustronna (wschód i zachód). 
Kameralne osiedle z placem zabaw 
dla dzieci. Możliwość dokupienia 
2 miejsc postojowych w garażu 
podziemnym.

Mieszkanie na pierwszym piętrze 
w kameralnym dwupiętrowym 
bloku z cegły. Nieruchomość składa 
się trzech dużych niezależnych 
pokoi, osobnego WC, piwnicy 
oraz balkonu. Spokojna okolica 
z doskonała infrastrukturą. 

Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, 3 pokoje, łazienka 
z WC, garderoba, balkon. 
Mieszkanie w stanie idealnym. 
2 miejsca postojowe w garażu 
podziemnym. Dodatkowo 
możliwość adaptacji strychu.

Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, 2 sypialnie, łazienka 
z WC, balkon. Blok z windą. 
Ostatnie piętro – mieszkanie 
widokowe. Stan idealny. Mieszkanie 
w inwestycji „Ogrody Żabińca”.

Nieruchomość w prestiżowej 
lokalizacji, idealna pod inwestycję. 
Mieszkanie z balkonem, w stanie 
gotowym do wejścia. Ogrzewanie 
gazowe piecem dwufunkcyjnym, 
częściowo podłogowe.

Dwa osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie z dużymi możliwościami 
aranżacyjnymi w cichej, zielonej 
okolicy.

Przytulne 1 pokojowe mieszkanie 
w stanie bardzo dobrym, blisko 
przystanku komunikacji miejskiej. 
Doskonałe pod wynajem. Ogrodzony, 
kameralny blok z 2000 r.

Mieszkanie 5-pokojowe o pow. 120 m2, 
osobna kuchnia z możliwością połączenia 
z salonem, 2 łazienki, 2 balkony, komórka 
lokatorska, garaż w budynku. Teren 
ogrodzony. Spokojna okolica, odsunięte 
od ulicy. Mieszkanie na I piętrze z windą.

Cena 229.000 zł
tel. 794 787 777

Cena 330.000 zł
tel. 570 578 980 

Cena 399.000 zł
tel. 608 440 793

Cena 349.000 zł do negocjacji
tel. 731 090 606

Cena 399.000 zł
tel. 537 680 002

Cena 420.000 zł
tel. 696 496 500

Cena 375.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 199.000 zł
tel. 693 569 250

Cena 170.000 zł
tel. 537 978 098

Cena 980.000 zł  
tel. 512 110 802

2-pokojowe – 41 m²
Os. Albertyńskie

2-pokojowe – 48,86 m²
Płaszów, ul. Wielicka

4-pokojowe – 70 m² 
Ruczaj, ul. Lubostroń

3-pokojowe – 67 m²
Kraków Nowa Huta,  
os. Górali

4-pokojowe – 83,78 m²
Os. Złocień, ul. H.K. Czeczów

3 pokojowe – 57 m²
Żabiniec, ul. Żabiniec

2-pokojowe – 37 m2

Stare Miasto, ul. Koletek

2-pokojowe – 47 m²
Nowa Huta, os. Willowe

1-pokojowe – 28 m²
Górka Narodowa
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

5-pokojowe – 120 m2

Kraków, Łobzów,  
ul. Łokietka
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Przedpokój, przestronny salon 
z otwartą kuchnią, 2 sypialnie, 
łazienka, pralnia, balkon. Za dopłatą 
miejsce postojowe i komórka 
lokatorska. Nowoczesne budownictwo, 
winda. Mieszkanie wykończone 
w bardzo wysokim standardzie.

Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
piwnica. Mieszkanie w doskonałej 
lokalizacji. Idealne pod wynajem.

Przedpokój, sypialnia, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka. Mieszkanie do 
odświeżenia. Wymieniona instalacja 
elektryczna i wodno-kanalizacyjna. 
Ogrzewanie z MPEC. Dogodna 
komunikacja autobusowa. Słoneczne 
mieszkanie z widokiem na osiedle 
domów jednorodzinnych. 

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica. Atrakcyjne 
mieszkanie na 5 piętrze w budynku 
z windą. Duże możliwości aranżacji. 
Blisko komunikacji miejskiej. Bardzo 
dobre pod inwestycję. 

Jasny salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka, przedpokój, 
balkon, piwnica. Za dopłatą miejsce 
postojowe w garażu podziemnym. 
Stan deweloperski. Teren ogrodzony 
z dużą ilością zieleni.

Salon z aneksem, 2 sypialnie, 
łazienka z WC, ogród 45 m2. 
Przynależne miejsce postojowe 
oraz piwnica. Budynek chroniony, 
monitorowany położony w pobliżu 
Kopca i Lasu Wolskiego –  
Al. Kasztanowa.

Jeden pokój, jasna kuchnia,łazienka, 
przedpokój, piwnica. Mieszkanie 
na trzecim piętrze w bloku z windą.
Możliwość przerobienia na dwa 
osobne pokoje. Dobra komunikacja.

Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka, 
loggia. Całodobowa ochrona, 
monitoring. Prestiżowy budynek 
z 2003 roku. Ciepła woda, 
ogrzewanie z sieci miejskiej.

Przedpokój, 2 niezależne pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, piwnica. 
Korzystny układ pomieszczeń. Blok 
czteropiętrowy. Atrakcyjna cena.

Przedpokój, 3 sypialnie, salon, 
jasna kuchnia, spiżarnia, łazienka 
z oknem, WC, schowek, 2 
loggie oraz piwnica. Mieszkanie 
w kamienicy z ogrzewaniem 
miejskim nadające się również na 
lokal użytkowy.

Cena 695.000 zł
tel. 663 479 313

Cena 325.000 zł
tel. 731 846 860

Cena 192.000 zł
tel. 12 412 00 72

Cena 235.000 zł do negocjacji
tel. 12 341 08 01

Cena 266.000 zł
tel. 883 999 762

Cena 595.000 zł
tel. 534 534 605 

Cena 209.000 zł
tel. 533 707 446 

Cena 399.000 zł
tel. 793 717 771

Cena 179.000 zł
tel. 534 533 332

Cena 749.000 zł  
tel. 509 781 181

3-pokojowe – 73 m2

Zabłocie, ul. Przemysłowa

3-pokojowe – 50 m2

Bronowice

2-pokojowe – 29 m2 
Olsza II, ul. Brogi

2-pokojowe – 36,40 m2

Dąbie, ul. Aleja Pokoju

2-pokojowe – 40 m2

Łagiewniki, ul. Do Wilgii

3-pokojowe – 73 m2

Wola Justowska

1-pokojowe – 41 m2

Nowa Huta, os. Centrum C

3-pokojowe – 62 m2

Krowodrza,  
ul. Bratysławska

2-pokojowe – 37 m2

Kozłówek, ul. Okólna

4-pokojowe – 98 m2

ul. Królewska

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
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www.tecnocasa.pl

Nieruchomość z dwustronną 
ekspozycją, położona na pierwszym 
piętrze w kamienicy z windą. Lokal 
składa się z trzech osobnych 
pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Dwa wejścia z klatki 
schodowej.

Domy w zabudowie szeregowej 
w stanie deweloperskim. 
Powierzchnia użytkowa 185 m2 
dodatkowo 18 m2 garażu. 
Cicha,spokojna okolica oraz niska 
zabudowa.

Przestronna nieruchomość z dużym 
potencjałem aranżacyjnym. 
Mieszkanie składa się z 4 pokoi, 
osobnej kuchni, dużego przedpokoju, 
łazienki oraz WC. Mieszkanie 
w zadbanym bloku z cegły 
z ogrzewaniem miejskim.

Funkcjonalny dom o powierzchni 
200 m2 w zabudowie szeregowej 
w pobliżu Ronda Ofiar Katynia. 
Dobry stan budynku,5 osobnych 
pokoi, salon, jasna kuchnia,sauna 
oraz duży garaż.

Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka, osobne 
WC, garderoba, balkon, komórka 
lokatorska, garaż. Strzeżone, 
kameralne osiedle.

Apartament na pierwszym piętrze w oderstaurowanej kamienicy. 
Nieruchomość w idealnym stanie, składająca się z salonu z 
otwartą kuchnią, osobnej sypialni, łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Wyeksponowane belki stropowe, podłogi z drewna egzotycznego.

Mieszkanie o powierzchni 42 m2 
składające się z sypialni oraz salonu 
z aneksem. Nieruchomość w bardzo 
dobrym stanie z roku 2012. Duży 
balkon, możliwość zakupu miejsca 
w garażu.

Cena 649.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 680.000 zł
tel. 883 968 844

Cena 495.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 1.040.000 zł
tel. 730 970 199

Cena 650.000 zł
tel. 731 846 860

Cena 650.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 319.000 zł
tel. 730 029 199

3-pokojowe – 84 m2

Kazimierz, ul. Starowiślna

Domy – 185 m2

Bronowice, ul. Na Polach

4-pokojowe – 83 m2

Stare Grzegórzki,  
ul. Rzeźnicza

Dom – 200 m2

Bronowice,  
ul. Podkowińskiego

3-pokojowe – 74 m2

Bronowice

2-pokojowe – 47 m2

Kazimierz, ul. Kupa

2-pokojowe – 42 m2

Bronowice, ul. Sosnowiecka

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
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Witaj 
w domu
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3132

33

ul. Starowiślna 33
ul. Kazimierza Wielkiego 41
ul. Madalińskiego 18
Rynek Podgórski 9
ul. Pilotów 22
ul. Wysłouchów 27/3B
ul. Kobierzyńska 93
ul. Bratysławska 2
ul. Bronowicka 54
ul. Szafera 1
ul. Senatorska 26
ul. Nowosądecka 2b
os. Centrum C9
ul. Łobzowska 2
ul. Smoluchowskiego 7
ul. Pszenna 5

ul. Rep. Korczkowskiej 13
ul. Brodowicza 16
ul. Podkowińskiego 1
ul. Dobrego Pasterza 43
os. 2 Pułku Lotniczego 1C
os. Niepodległości 3
ul. Chmieleniec 2A/LU6
ul. Heleny 4A
ul. F. Kniaźnina 4
ul. Piastów 21B
os. Stalowe 5
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ul. Ks. Turka 17
ul. Podedworze 6B
os. Górali 15
ul. Konecznego 6/17u
ul. Danka 8/2u 

29
30
31
32
33

2

15

9

www.tecnocasa.pl
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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. Berka Joselewicza

Cena: 473 440

Metraż: 43 m2

2 pokoje

     514-426-596

ul. Wysłouchów

ul. Edwarda Heila ul. św. Wawrzyńca 

ul. Lindego ul. Ułanów

ul. Kuczkowskiego ul. Krowoderskich 
Zuchów

Śledziejowice Zabawa

Cena: 330 000

Metraż: 59 m2

3 pokoje

     606-719-557

Cena: 729 000

Metraż: 50 m2

2 pokoje

     606-719-557

Cena: 312 000

Metraż: 68 m2

3 pokoje

    

     606-716-557

Cena: 299 000

Metraż: 75 m2

4 pokoje

     506-770-003

Cena: 530 000

Metraż: 60 m2

3 pokoje

     514-426-596

Cena: 574 000

Metraż: 100 m2

4 pokoje

     514-426-596

Cena: 445 000

Metraż: 50 m2

3 pokoje 

     606-719-557

Cena: 250 000

Metraż: 30 m2

1 pokój

     606-719-557

Cena: 320 000

Metraż: 46 m2

2 pokoje

     514-426-596
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ODDZIAŁY: I. AL. SŁOWACKIEGO 13A/3  II. UL. KAPELANKA 6A/216 III. UL. SZLAK 50/328

JEDNO BIURO, WSZYSTKIE OFERTY DEVELOPERÓW
ESTATEDEALER.NET   |   (+48) 503 756 519   |   (+48) 12 354 08 97

Poszukujemy agentów nieruchomości. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

UL. DŁUGA

UL. EMAUS

PODGÓRZE

UL. LUBOMIRSKIEGO

SALWATOR

UL. BATOREGO

UL. CHAŁUPNIKA

UL. KLUCZBORSKA

BOCHNIA

UL. RACŁAWICKA

APARTAMENT – WYNAJEM

APARTAMENT – SPRZEDAŻ

APARTAMENT – SPRZEDAŻ

KAWALERKA – SPRZEDAŻ

ofERTA NA WyłącZNość

ofERTA NA WyłącZNość

ofERTA NA WyłącZNość

ofERTA NA WyłącZNość

PENTHOUSE – WYNAJEM

DoM – SPRZEDAŻ

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

MIESZKANIE – WYNAJEM

APARTAMENT – WYNAJEM

MIESZKANIE – WYNAJEM

POWIERZCHNIA: 40 m2

CENA: 1 950 zł

POWIERZCHNIA: 178 m2

CENA: 2 599 000 zł

POWIERZCHNIA: 82 m2

CENA: 359 000 zł

POWIERZCHNIA: 28 m2

CENA: 195 000 zł

POWIERZCHNIA: 180 m2

CENA: 6 500 zł

POWIERZCHNIA: 608 m2

CENA: 1 299 000 zł

POWIERZCHNIA: 64 m2

CENA: 450 000 zł

POWIERZCHNIA: 67 m2

CENA: 2 900 zł

POWIERZCHNIA: 54 m2

CENA: 1 950 zł

POWIERZCHNIA: 50 m2

CENA: 2 200 zł

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519

KONTAKT: 503 756 519
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Agencja Artus s.c., rok założenia 2001 r.
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
e-mail: artus@artus.nieruchomości.pl

www.artus.nieruchomosci.pl

Siepraw
Uroczy dom drewniany, 
110 m2 pow. użytkowej, do 
zamieszkania, działka 46 a 
mieszkaniowo-usługowa 
(MPZP), dobrze skomuniko-
wana z Krakowem

Cena: 540 000 zł
do negocjacji

Modlniczka

Nowe domy w zabudowie 
bliźniaczej i szeregowej,  
powierzchnia 114 m2,  
działka ok. 2a.

Cena: 370 000–425 000 zł

Sieniczno, okolice 
Olkusza

Działka 42 a  
(21 a budowlanych),  
uzbrojona

Cena: 289 000 zł

Bibice

Nowy dom, do wykończenia, 
167 m2 + garaż
Działka 4,7 a

Cena: 565 000 zł 

Kraków, ul. Podłęska

Mieszkanie 55 m2,  
2-pokojowe,  
osobna kuchnia, 2001 r.

Cena: 269 000 zł

Kraków, rejon  
ul. Walerego Sławka

Lokal nowy, 30 m2, witryny

Cena: 1800 zł + media

Podedworze

Mieszkanie dwupoziomowe, 
wysoki standard, 104 m2 

Cena:  
do negocjacji

Kraków, ul. Łużycka

Mieszkanie 85 m2,  
4-pokojowe, podwyższony 
stnadard.
Cena już z garażem

Cena: 599 000 zł

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105

Kontakt: Katarzyna
 791-283-105



79Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 04/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Stare Miasto – wynajem 

Skotniki – wynajem 

Bronowice – wynajem

Stare Podgórze – sprzedaż

Zabłocie – sprzedaż

Płaszów – sprzedaż

Na wynajem lokal biurowo-usługowy o pow. 150 m2.

Do wynajęcia 6 pokojowy dom w Skotnikach o powierzchni 220 m2.

Do wynajęcia nowocześnie urządzone, trzypokojowe mieszkanie  
o powierzchni 77 m2 przy ul. Chełmońskiego – Bronowice Residence 77 m2.

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie położone w apartamentowcu 
przy ul . Nadwiślańskiej 11. 

Na sprzedaż mieszkanie z rynku wtórnego o powierzchni 42 m2 
zlokalizowane w prężnie rozwijającej się dzielnicy Zabłocie. 

Na sprzedaż cesja mieszkania z rynku pierwotnego o powierzchni 24 m2.

Katarzyna Łacheta  |  + 48 795 795 492    katarzyna.lacheta@aphouse.pl Marek Cygal  |  +48 795 184 428     marek@aphouse.pl

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

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

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

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

Cena: 10.000 zł + media

Cena: 4500 zł + media 

Cena: 2300 zł + media

Cena: 570.000  zł

Cena: 330.000  zł

Cena: 169.000 zł
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Infolinia: 801 900 200 www.homebroker.pl

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

Janusz Policht   

Rezydencja Walenty 
 KLASYCZNA ELEGANCJA 

W NOWOCZESNYM 
WYDANIU 

Apartamenty i mieszkania gotowe 
do odbioru – już od 34 m2

www.rezydencjawalenty.com.pl

Mieszkanie: Kraków 
Bieżanów, ul. Duża Góra

Mieszkanie: Kraków 
Kurdwanów, ul. Kordiana

Mieszkanie: Kraków 
Czyżyny, ul. Sołtysowska

Mieszkanie: Kraków 
Łobzów, ul. Poznańska

Mieszkanie: Kraków 
Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów

Mieszkanie: Kraków 
Stare Miasto, ul. Lubomirskiego

Cena: 249 000 zł

Cena: 450 000 zł

Cena: 420 000 zł

Cena: 210 000 zł

Cena: 269 000 zł

Cena: 343 000 zł

785 805 959 

785 805 959

785 805 959

785 805 959

785 805 959

785 805 959

4 882 zł/m2

4 663 zł/m2

6 355 zł/m2

8 187 zł/m2

6 045 zł/m2

14 017 zł/m2

pow. 51 m2, 2 pokoje

pow. 96 m2, 4 pokoje

pow. 66 m2, 3 pokoje

pow. 25 m2, 1 pokój

pow. 44 m2, 2 pokoje

pow. 24 m2, 1 pokój

Biuro sprzedaży Home Broker
biuro@rezydencjawalenty.com.pl

785 906 152  12 222 50 40
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Śródmieście 
- Grzegórzki
ul. Śliczna

Śródmieście 
- Grzegórzki
ul. Śliczna

Krowodrza
ul. Królewska

Prądnik Czerwony
ul. Dobrego Pasterza

Krowodrza
ul. Krowoderskich Zuchów

Prądnik Biały
ul. Felińskiego

Prądnik Biały
al. 29 listopada

Bronowice
Budynek w stanie 
deweloperskim

parter
powierzchnia 41,53 m2

5 piętro
powierzchnia 37,52 m2

4 piętro
powierzchnia 49,59 m2

4 piętro 
powierzchnia 32,33 m2

5 piętro
powierzchnia 60 m2

1 piętro
powierzchnia 42 m2

1 piętro
powierzchnia 52 m2

działka 10 arów 
powierzchnia 1000 m2

Cena: 299 000 zł

Cena: 369 000 zł

Cena: 250 000 zł

Cena: 289 000 zł

Cena: 390 000 zł

Cena: 4 500 000 zł

Cena: 530 000 złCena: 340 000 zł

Rynek pierwotny
W naszej ofercie posiadamy ponad 1000 mieszkań z rynku 
pierwotnego – bez prowizji od kupującego.

Audyty i świadectwa energetyczne. 
Projektowane charakterystyki energetyczne.
Wykonujemy audyty energetyczne budynków w celu pozyskania 
finansowania na termomodernizację, świadectwa charakterystyki 
energetycznej oraz projektowane charakterystyki energetyczne. 

t: 12 307 13 23
m: biuro@gamp-krakow.pl
www.gamp-krakow.pl

  

 

Krowodrza – 
Bronowice
ul. Radzikowskiego

Śródmieście – 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście – 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Cena: 490 000 zł Cena: 634 000 zł

Cena: 729 000 zł

4 piętro
powierzchnia 75 m2

2 piętro
powierzchnia 43 m2

powierzchnia użytkowa 650 m2

1 piętro
powierzchnia 50 m2

netto
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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

BRACIA-SADURSCY.PL

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

CZYŻYNY,
UL. SOŁTYSOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 41 m2,  
taras 14 m2, 2013 r.
Cena: 305.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer    
 505-236-943 

NOWA HUTA,
OK. UL. IGOŁOMSKIEJ
Dom wolnostojący 5 pokoi,  
wysoki standard, 2016 r.,
p. u. 180 m2, działka 1700 m2.
Cena: 1 095 000 zł  

PODGóRZE DUCHACKIE,
UL. LIRNIKóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 
nowoczesne, 47 m2

Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

GRZEGóRZKI,  
UL. GRZEGóRZECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 79 m2, 
komfortowe, 2008 r.
Cena: 699.500 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio    
 515-234-864

RUCZAJ, UL. ZACHODNIA
Mieszkanie 2-pokojowe, wysoki 
standard, 60 m2, 2006 r.
Cena: 410.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
  505-083-150

CZYŻYNY,
UL. M. DĄBROWSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, wysoki 
standard, 42 m2

Cena: 345.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor   
 500-557-819

BRONOWICE, UL. NA BŁONIE
Dom w zabudowie szeregowej, 
4-pokoje, 2007 r., komfortowy,
p.u. 110 m2, działka 154 m2

Cena: 829.000 zł 

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko       
 507-668-087

KROWODRZA,
BIAŁY PRĄDNIK
Apartamenty 3-,4-,8-pokojowe,  
powierzchnia 60–183 m2

Cena: od 4500 zł/m2

KONTAKT:  Jarosław Utnik      
 518-714-002 

GRZEGóRZKI,
OS. OFICERSKIE
Apartamenty 1-, 2-, 3-pokojowe,  
Ceny: od 346.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński    
 503-112-787  

KONTAKT:  Michał Dzięcioł  
 518-810-080
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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,  
każdy z tarasem lub ogródkiem.

Połowa bliźniaka – 150 m2 
(pow. użytkowa). Stan 
deweloperski z grzejnikami, 
podwójny garaż. Ładna okolica 
z nową zabudową.

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: od 277.000 zł

Cena: 499.000 zł

brONOWICE,
KrOWODrZA, DębNIKI

WOlA JUSTOWSKA
– JUNACKA

DębNIKI 
DObrOWOlSKIEgO

luksusowy dom 458 m2, piękny, 
wysoki salon z antresolą, 
oryginalny projekt, garaż  
na 2 samochody, widokowa 
działka 12 a.

Cena: 850.000 zł

gArlICZKA /  
rEJON ZIElONKI

2-pokojowy nowoczesny 
apartament 59 m2, taras 13 m2, 
miejsce garażowe i piwnica 
w cenie.

Cena: 570.000 zł

ZAbŁOCIE — 
PrZEMYSŁOWA

49 m2, po remoncie, 2 pokoje, 
osobna jasna kuchnia, balkon. 
zadbany blok — cegła, spokój, 
zieleń, miejsca parkingowe.

Cena: 229.000 zł

NOWA hUTA —
OS. UrOCZE

69 m2 — 3 pokojowy apartament 
z 2103 r. wysoki standard 
wykończenia, urządzony, 
2 tarasowe balkony.

Cena: 568.000 zł

brONOWICE — ArMII KrAJO-
WEJ — TArASY VErONA II

52 m2, 2003 r., 2 pokoje, 
osobna kuchnia, balkon.

Cena: 285.000 zł

PODgÓrZE  —
FIlIPOWICZA

0% prowiz j i

0% prowiz j i

Dom ok. 100 m2, kameralne osiedle 
6 domów, 25 min od centrum 
Krakowa, gotowe, stan deweloperski  
z możliwoscią wykończenia, 
energooszczędna technologia, 
urokliwa podmiejscka dzielnica.

Cena: 379.000 zł

bIEŻANÓW – KOKOTÓW, 
rEJ. KOKOTOWSKA

0% prowiz j i
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Perfect Estate to pierwsze biuro pośrednictwa nieruchomości, 
stworzone specjalnie dla osób poszukujących nieruchomości.

Wychodzimy z prostego założenia, iż nie jest możliwe jednoczesne reprezentowanie interesów 
strony kupującej i sprzedającej daną nieruchomość, ze względu na wynikający z tego konflikt in-
teresów. Postanowiliśmy więc skupić się na reprezentowaniu wyłącznie strony kupującej. Naszą 
misją jest płynne przeprowadzenie Państwa przez cały proces kupna, począwszy od znalezienia 
zoptymalizowanych ofert, negocjacji warunków uwzgledniających wyłącznie interesy strony kupu-
jącej, kończąc na pełnej finalizacji transakcji.

Naszą drugą flagową usługą jest kompleksowa obsługa najmu nieruchomości. Zajmiemy się wszyst-
kim, począwszy od znalezienia najemcy, kończąc na kontroli płatności. Dzięki nam obowiązki 
właściciela nieruchomości ograniczą się do comiesięcznego odbioru zysku z najmu.

+48 516 833 226 (główny telefon)
+48 735 425 585
kontakt@perfectestate.pl

www.perfectestate.pl

Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz pełnemu zaangażowaniu w prezentowanie 
tylko strony kupującej możemy zaoferować:

niższe ceny końcowe sprzedaży,

najlepsze warunki kupna,

prezentacje najlepiej dopasowanych ofert dla naszego klienta.
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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

128 m2, 4 pokoje z kuchnią w aneksie, 
taras 12 m2, pralnia, 2 łazienki, 
garderoba w każdym pokoju, 
umeblowane, super opcja dla 
inwestora!

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

58 m2, 2 pokoje,  
umeblowane, taras 11 m2

48 m2, 2 pokoje, 3 piętro, 
winda, widokowe. 2009 rok

139 m2, działka 7 ar,  
stan deweloperski

10 ar (42 × 23 m), MPZP, wszystkie 
media. Okolica płaska, dobrze 
skomunikowana z Krakowem

8 ar (ok. 22 × ok. 35 m), MPZP. 
Dużo zieleni, malowniczy 
teren.

8 ar, 21 × 37 m, MPZP.

240 m2, 6 pokoi, działka 4,5 a,  
cicha ulica, tereny zielone.
1995 rok

Wyjątkowy widok i cisza! Pow. 12,6 a, 
możliwość postawienia dwóch domów 
lub budowy domu od zaraz w ramach 
obrysu istniejącego budynku z adresem 
(do wyburzenia).

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż 

Zabierzów 
Dom na sprzedaż 

Kraków, ul. Friedleina
Apartament na sprzedaż

Wieliczka 
Mieszkanie na sprzedaż

Głogoczów
Dom na sprzedaż

Lusina, ul. Zdrojowa
Działka na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Zielonki, ul. Do Cegielni
Działka na sprzedaż

Kraków, Kliny Borkowskie
Dom na sprzedaż

Kraków, ul. Falista 
Działka na sprzedaż

Cena: 1 070 000 zł Cena: 1 170 000 zł

Cena: 595 000 zł

Cena: 330 000 zł do negocjacji

Cena: 360 000 zł do negocjacji

Cena: 210 000 złCena: 240 000 zł

Cena: 205 000 zł

Cena: 1 100 000 zł

Cena: 420 000 zł

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

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

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTO

1 230 000 al. Słowackiego 25,0 0/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

1 316 000 ul. Starowiślna 28,8 2/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 318 000 ul. Langiewicza 44,0 3/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 330 000 ul. Grabowskiego 28,1 0/2 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 350 000 ul. Długa 44,4 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 460 000 ul. Bosacka 63,5 2/3 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 375 000 al. 29 Listopada 55,0 2/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 500 000 ul. Wróblewskiego 65,0 1/2 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

4 794 000 al. Słowackiego 108,5 3/5 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

GRZEGÓRZKI

2 270 000
al. Beliny-
Prażmowskiego

50,7 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000
al. Beliny-
Prażmowskiego

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

2 325 000 ul. Gurgacza 45,9 0/3 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 310 000 ul. Na Szaniec 53,3 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 350 000 ul. Widok 48,1 4/10 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 378 000 al. Daszyńskiego 65,0 3/5 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK CZERWONY

1 165 000 ul. Ułanów 20,0 7/9 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

1 180 000 ul. Rezedowa 23,0 0/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 278 000 ul. Ułanów 34,0 2/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 219 000 ul. Marchołta 36,3 4/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 225 000 ul. Janickiego 33,7 4/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 239 000 ul. Celarowska 37,0 4/4 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 260 000 ul. Ułanów 34,7 1/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 000 ul. Miechowity 39,0 4/4 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 285 000 ul. Ogrodnicza 46,6 0/2 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 370 000 ul. Dobrego Pasterza 45,8 4/8 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

3 280 000 ul. Powstańców 46,0 2/10 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3 290 000 ul. Młyńska 50,0 0/4 503 021 033 Agencja Bracia Sadurscy

3 298 000 ul. Ugorek 40,2 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 330 000 ul. Bitschana 59,4 0/11 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 350 000 ul. Promienistych 64,7 11/11 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 499 000 ul. Fiołkowa 78,0 4/7 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 335 000 ul. Dzielskiego 53,5 2/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

3 350 000 ul. Strzelców 52,4 3/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

3 369 000 ul. Łepkowskiego 55,3 2/10 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

3 599 000 ul. Bosaków 103,1 3/5 503 021 033 Agencja Bracia Sadurscy

4 415 000 ul. Zaułek Wileński 87,2 4/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

4 710 000 ul. Reduta 105,0 5/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK BIAŁY

1 172 363 rej. al. 29 Listopada 32,9 5/10 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

1 217 000 ul. Nad Sudołem 37,0 0/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

1 240 000
ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

31,0 5/5 508 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 219 000 ul. Stachiewicza 37,0 4/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 221 500 ul. Stachiewicza 37,0 4/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 229 000 ul. Palacha 36,9 0/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 244 000 ul. Pachońskiego 32,5 10/11 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 270 000 os. Mozarta 34,5 1/5 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 000 ul. Nad Sudołem 38,0 0/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 288 000 ul. Podkowińskiego 49,6 3/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 289 000 ul. Białoprądnicka 51,3 3/3 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 289 000 ul. Felińskiego 38,0 1/2 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Słomczyńskiego 52,0 3/3 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 339 000 ul. Bociana 40,0 3/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 350 000 ul. Kaczorówka 51,0 1/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 390 000 al. 29 Listopada 51,6 1/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 279 000 ul. Mackiewicza 53,0 4/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 290 000 ul. Łokietka 51,6 1/2 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 305 000 ul. Nad Sudołem 47,4 3/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 370 000 ul. Grażyny 64,5 2/10 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

3 500 000 ul. Radzikowskiego 75,0 4/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

KROWODRZA

1 269 000 ul. Wrocławska 39,0 0/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 319 000 ul. Siemaszki 53,0 0/2 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 320 000 ul. Siemaszki 42,7 3/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 325 000 ul. Wrocławska 48,0 0/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 427 000 ul. Lea 54,0 3/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 289 000 ul. Wrocławska 42,8 8/9 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 510 000 ul. Kluczborska 50,0 6/7 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy



89Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 04/2017

rynek wtórny | gablota ofert

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 295 000 ul. Mazowiecka 42,9 3/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 355 000 ul. Królewska 46,6 4/5 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 395 000 rej. ul. Wrocławskiej 53,2 3/5 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

3 429 000 ul. Śląska 62,0 1/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

4 449 000 ul. Kluczborska 68,5 3/5 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

4 620 000 ul. Piastowska 78,0 1/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

5 625 000 ul. Królewska 83,0 2/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

BRONOWICE

2 299 319 rej. ul. Jasnogórskiej 46,1 0/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 315 000 ul. Żeleńskiego 50,8 1/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 325 000 ul. Armii Krajowej 38,7 3/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 340 000 ul. Dytmara 50,0 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 345 000 ul. Myczkowskiego 51,0 2/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 425 000 ul. Stańczyka 51,8 1/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 360 000
ul. Wieniawy-
Długoszowskiego

54,1 3/3 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 568 000 ul. Armii Krajowej 69,7 2/11 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

ZWIERZYNIEC

1 489 000 ul. Kościuszki 36,5 1/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 al. Kasztanowa 39,3 0/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 389 000 Zwierzyniec 49,6 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 460 000 ul. Królowej Jadwigi 58,1 2/3 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

DĘBNIKI

1 200 000 ul. Dębowa 23,9 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 205 000 ul. Zalesie 26,0 0/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

1 219 000 ul. Obozowa 31,0 0/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 490 rej. ul. Kobierzyńskiej 42,1 3/4 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 295 000 ul. Bułgarska 48,4 1/7 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 315 000 ul. Bobrzyńskiego 40,0 3/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 318 000 ul. Obozowa 48,3 1/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 328 200 rej. ul. Bobrzyńskiego 54,7 3/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 342 216 rej. ul. Przemiarki 54,3 1/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 346 320 rej. ul. Bobrzyńskiego 57,7 3/3 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 390 000 ul. Lubostroń 53,0 3/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 410 000 ul. Zachodnia 60,3 1/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 470 000 ul. Na Ustroniu 50,7 0/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 515 000 ul. Kapelanka 55,0 6/7 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 219 000 ul. Babińskiego 45,1 1/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

3 368 000 rej. ul. Przemiarki 58,9 2/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 370 000 ul. Obozowa 60,0 3/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 399 000 ul. Kobierzyńska 68,0 3/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 440 000 ul. Obozowa 66,8 0/2 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

3 449 000 ul. Grota-Roweckiego 72,0 0/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 450 000 ul. Komandosów 58,0 1/10 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

4 399 000 ul. Gutenberga 84,0 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

4 399 000 ul. Kobierzyńska 73,5 0/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

4 800 000 ul. Krasowa 105,0 0/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

SWOSZOWICE

1 234 037 Swoszowice 42,6 1/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 ul. Borkowska 37,7 1/2 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 ul. Mieczykowa 50,5 3/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 339 000 ul. Szyllinga 45,8 0/1 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 258 960 Swoszowice 54,0 1/3 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 258 960 Swoszowice 54,0 1/3 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

3 315 000 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

4 370 000 ul. Dębskiego 64,0 2/2 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANÓW–PROKOCIM

1 153 000 ul. Jasińskiego 23,0 9/10 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

1 200 000 ul. Podłęska 34,5 4/7 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

1 299 000 ul. Jerzmanowskiego 41,6 1/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 198 842 Bieżanów 40,6 1/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 199 000 ul. Okólna 32,0 4/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 220 000 ul. Podłęska 36,8 2/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 235 000 ul. Bieżanowska 39,0 3/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 240 000 ul. Jasińskiego 38,0 5/10 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 255 528 Bieżanów 47,3 2/4 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 275 000 ul. Duża Góra 51,1 5/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 285 000 ul. Mała Góra 48,3 2/2 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Mała Góra 51,8 0/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 300 000 ul. Na Kozłówce 52,9 1/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

3 305 000 ul. Lilli Wenedy 56,0 7/10 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 350 000 ul. Okólna 53,0 0/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

1 215 000 ul. Dauna 32,8 4/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 259 000 ul. Romanowicza 32,8 2/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 193 200 rej. ul. Nowohuckiej 28,0 4/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 209 000 ul. Wysłouchów 49,3 11/11 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 235 000 ul. Łużycka 46,8 0/10 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 235 000 ul. Bochenka 54,9 0/8 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 255 000 ul. Wysłouchów 49,3 0/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 274 000 ul. Wielicka 45,0 0/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 285 000 ul. Filipowicza 51,8 0/3 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 285 000 ul. Filipowicza 51,8 0/3 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 320 000 ul. Wysłouchów 47,0 0/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 334 000 ul. Płaszowska 48,1 3/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 340 000 ul. Limanowskiego 40,5 0/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 318 500 ul. Kordiana 40,2 2/6 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 324 000 ul. Krakusa 48,0 1/2 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 349 000 ul. Lirników 47,2 1/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 358 000 ul. Kordiana 52,1 4/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 385 000 ul. Saska 56,5 4/4 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2 420 000 ul. św. Kingi 44,7 0/2 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 583 000 ul. Solna 47,1 1/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 330 000 ul. Heila 59,2 4/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 330 000 ul. Stojałowskiego 61,4 0/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 367 000 ul. Sławka 64,8 0/5 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

3 429 000 ul. Krzywda 65,0 3/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 499 999 ul. Kalwaryjska 75,1 1/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 530 000 ul. Wyżynna 74,0 0/1 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

4 365 000 ul. Sas-Zubrzyckiego 76,3 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

4 599 000 ul. Łużycka 85,9 2/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

4 609 000 ul. Podedworze 103,0 3/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

CZYŻYNY

1 249 000 ul. Sołtysowska 35,0 2/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 ul. Centralna 35,1 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 257 985 rej. ul. Medweckiego 41,0 4/6 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 320 000 ul. Sołtysowska 41,0 5/5 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 329 130 rej. al. Jana Pawła II 47,7 2/3 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

2 370 000 os. Dywizjonu 303 52,3 6/10 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 349 000 os. Dywizjonu 303 65,0 5/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 495 000 ul. Czyżyńska 56,0 1/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

MISTRZEJOWICE

2 249 075 os. Piastów 47,5 7/9 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 281 500 os. Bohaterów Września 53,0 4/5 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 900 ul. Okulickiego 48,3 3/7 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 335 000 os. Mistrzejowice Nowe 63,0 2/4 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

3 349 000 os. Bohaterów Września 57,6 8/11 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 355 000 os. Oświecenia 63,5 2/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŃCZYCE

2 199 000 os. Kazimierzowskie 37,0 4/10 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 200 000 os. Strusia 36,7 6/10 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 203 000 os. Kazimierzowskie 36,6 0/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 250 000 os. Na Lotnisku 50,3 2/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

3 253 000 os. Kalinowe 46,3 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

3 270 000 os. Przy Arce 52,0 0/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

3 315 000 os. Przy Arce 48,0 8/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

2 189 000 os. Na Stoku 34,8 3/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

NOWA HUTA

1 199 000 os. Centrum A 38,7 1/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 250 000 os. Urocze 49,7 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 257 000 os. Centrum B 44,5 4/5 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 260 000 os. Centrum B 43,0 2/5 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 285 000 os. Stalowe 44,7 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 298 000 os. Teatralne 57,2 0/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 345 000 os. Ogrodowe 67,8 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3 379 000 ul. Cegielniana 64,0 8/11 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

4 279 000 os. Stalowe 88,0 5/5 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

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

354 000 Niepołomice 94,5 do wykończ. 3,9 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

369 900 Zielonki 110,1 do wykończ. 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

370 000 Wielka Wieś 114,0 do wykończ. 1,2 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

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

398 000 Prusy 305,0 do wykończ. 5,0 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

399 000
Zabierzów, rej.  
ul. Krakowskiej

126,6 do wykończ. 2,2 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

425 000
Brzezie,  
ul. Szlachecka

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

427 000
Modlnica,  
ul. Polna

98,4 --- 2,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

429 000 Wielka Wieś 102,9 do wykończ. 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

430 000
Modlnica,  
ul. św. Wojciecha

96,0 do wykończ. 3,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

430 000 Lednica Górna 195,5 --- 4,2 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

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

470 000
Wieliczka,  
rej. ul. Wygoda

103,0 do wykończ. 3,4 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

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

480 000
Kraków,  
rej. ul. Kosocickiej

97,0 do wykończ. 3,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

485 000
Kraków, 
ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

85,0 do zamieszk. 1,7 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

495 000
Kraków,  
rej. ul. Potrzask

200,0 do wykończ. 4,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

497 000
Kraków, rej.  
ul. Nałkowskiej

101,7 do wykończ. 2,4 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

520 000 Kokotów 196,8 do wykończ. 5,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

540 000
Zabierzów,  
ul. Śląska

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

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

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

713 900
Kraków,  
rej. ul. Kwartowej

115,4 do zamieszk. 1,4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

750 000 Kraków, ul. Czajna 196,4 do zamieszk. 8,0 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

810 000 Kraków, ul. Glinik 260,0 --- 8,2 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

840 000
Zielonki,  
ul. Do Cegielni

210,0 do zamieszk. 3,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

850 000
Kraków,  
ul. Zagłoby

300,0 do zamieszk. 6,4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

860 000 Węgrzce 210,0 do zamieszk. 7,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

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

945 000
Kraków,  
ul. Karpińskiego

300,0 --- 7,2 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

965 000 Wilków 322,5 do zamieszk. 1367,6 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

990 000
Zielonki,  
ul. Widokowa

183,0 do zamieszk. 7,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 199 000
Kraków,  
ul. Zarzecze

247,0 do zamieszk. 9,1 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

1 250 000 Świątniki Górne 370,0 do zamieszk. 24,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

1 650 000
Kraków,  
ul. Nietoperzy

200,0 do zamieszk. 7,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – KOMERCYJNE

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

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

220 000
Kraków,  
ul. Klimeckiego

biur., handl., 
usług. 45,6 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

250 000
Kraków,  
ul. Pod Stokiem

biur., usług. 50,5 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

295 000
Kraków,  
ul. Czarnieckiego

biur., handl., 
usług. 57,0 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

540 000
Kraków,  
ul. Głowackiego

biur., handl., 
usług., magazyn. 65,8 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

890 000 Balice, ul. Wrzosowa biur., handl., 
usług., magazyn. 286,0 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

1 227 084 Kraków, ul. Brogi biur., handl., 
usług. 175,8 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

129 000
Kraków,  
ul. Łuczanowicka

bud. 6,3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

135 000 Słomiróg bud. 21,0 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

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

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

98 000 Zagórze bud. 10,0 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

98 000 Zagórze bud. 10,0 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

1 450 000
Niepołomice,  
ul. Brzeska

inwestyc. 71,1 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

1 480 000
Kraków,  
ul. Ptaszyckiego

inwestyc. 15,3 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTO

2 1800 pl. Wolnica 40,0 02-lut 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK CZERWONY

2 1500 ul. Ugorek 49,0 0/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 1800 ul. Fiołkowa 54,0 7/7 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 2200 ul. Dobrego Pasterza 50,0 8/10 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

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

PRĄDNIK BIAŁY

1 1400 ul. Słomczyńskiego 39,0 3/4 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2 1550 Prądnik Biały 58,0 0/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

2 2000 ul. Murarska 55,0 1/4 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

3 2000 Prądnik Biały 44,0 6/6 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

KROWODRZA

1 1500 al. Kijowska 37,0 1/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

BRONOWICE

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

2 1100 ul. Katowicka 34,0 1/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

ZWIERZYNIEC

1 1250 ul. Korzeniowskiego 28,0 1/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

2 1700 ul. Rogalskiego 44,0 1/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

2 1750 ul. Korzeniowskiego 45,0 0/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

2 3000 ul. Rogalskiego 71,0 2/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

3 2000 ul. Salwatorska 65,7 0/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

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

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

SWOSZOWICE

4 2350 ul. Dębskiego 63,0 2/3 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

2 1300 ul. Łużycka 46,8 0/10 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

3 1300 ul. Huculska 64,0 1/3 503 031 022 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

6500
Kraków,  
ul. Gumowskiego

120,0 do zamieszk. 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

7000 Kraków, ul. Ładna do zamieszk. 4,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – KOMERCYJNE

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

1150 Kraków, ul. Helclów biur. 25,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

1500 Kraków biur. 9,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

1500
Kraków,  
ul. Kraszewskiego

biur. 49,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

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

3400
Kraków,  
rej. ul. Wadowickiej

biur., handl., 
usług. 73,9 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 800 Kraków, ul. Górna biur. 89,0 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

4025
Wieliczka,  
rej. ul. Jedynaka

handl., usług. 80,5 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

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

7400 Kraków, ul. NadwiŚlańska biur., handl., 
usług. 147,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

8000 Kraków, ul. Piastowska biur., handl., 
usług. 100,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

8000 Kraków, ul. Sławkowska handl., usług., 
gastronom. 134,0 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

9000 Kraków biur., handl., 
usług. 130,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

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

SPRZEDAŻ – MIESZKANIA

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 miejsca parkingowe, blisko przy-
stanki tramwajowe i  autobusowe. Oferujemy 
pomoc w załatwieniu spraw formalnych, łącznie 
z podpisaniem umowy u notariusza. Przy bezpo-
średniej sprzedaży możliwość negocjacji ceny.

Cena 225.000 zł
Tel: 786-867-584

e-mail: grimbo1@wp.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 miej-
skie. Czynsz administracyjny: ok. 250 zł (w tym 
ogrzewanie, woda, śmieci), dodatkowe media: 
gaz, prąd. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 195.000 zł
Tel. 510-211-576

Kraków, ul. Bronowicka
37 m2, 2-pokojowe, VI piętro. Mieszkanie przy 
ulicy Bronowickiej w  10-piętrowym budyn-
ku. Słoneczne, ciepłe, ściany odmalowane, 
plastikowe okna, parkiet. 2 pokoje, kuchnia 
wyposażona w lodówkę oraz nową kuchenkę, 
meble do wymiany, ale w stanie dostatecznym. 
W łazience terakota, wanna, pralka. Mieszkanie 
nadaje się do wynajęcia od zaraz. Sprzedaż bez 
pośredników. Możliwość negocjacji ceny.

Cena 265.000 zł
Tel. 792-551-488

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

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

Kraków, ul. Dworska
92 m2, 4 pokoje, V piętro. Mieszkanie zlokalizo-
wane w  VII-piętrowym bloku w  okolicy Dęb-
niki/Ludwinów, w  sąsiedztwie Starego Miasta, 
Kazimierza, Bulwarów Wiślanych. Apartament 
w stanie deweloperskim znajduje się w budynku 
oddanym do użytkowania w październiku 2016 
roku. Okolica cicha i kameralna z szybkim dostę-
pem do komunikacji tramwajowej i autobusowej 
oraz infrastruktury miejskiej (parki, przedszkola, 
szkoły itp.). W skład mieszkania wchodzą: 3 sy-
pialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, balkon, loggia. 
Wygodny i praktyczny rozkład pomieszczeń.

Cena 799.000 zł
Tel. 601-922-576

Kraków, ul. Grabowskiego
45 m2, 2-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie w  za-
dbanej, 2-piętrowej kamienicy, w  atrakcyjnej 
lokalizacji – na Starym Mieście, 10 minut 
piechotą od Rynku Głównego. Lokal składa się 
z  2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki oraz 
przedpokoju. Mieszkanie w pełni umeblowane 
i wyposażone (pralka, piec/piekarnik, lodówka, 
kuchenka mikrofalowa. Ogrzewanie własne 
gazowe. Do mieszkania przynależy piwnica. 
Stan prawny: pełna własność, nieobciążona 
żadnymi zobowiązaniami finansowymi; lokal 
z  własną księgą wieczystą. Sprzedaż możliwa 
z obecnym wyposażeniem.

Cena 438.000 zł
Tel. 343-156-591

Kraków, ul. Jasna
70 m2, 4-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie na 
zamkniętym osiedlu, w  którym znajduje się 

tylko jeden 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, 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. 
Składa się z  2 pokoi, oddzielnej jasnej kuchni 
z oknem, łazienki z wc i przedpokoju. Mieszka-
nie dwustronne 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 skierowana 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. Duże miesz-
kanie w  III-piętrowej kamienicy, położonej 
w  dzielnicy Grzegórzki. W  lokalu podłączone 
nowe instalacje: elektryczna, grzewcza (C.O.), 
gazowa, zimna i  ciepła woda. Zainstalowane 
grzejniki; w  łazience wysokiej klasy dwufunk-
cyjny piec gazowy. W kuchni i łazience dopro-
wadzone są podejścia pod wodę, kuchenkę, 
pralkę itp. Mieszkanie po generalnym remoncie, 
w  stanie deweloperskim; składa się z  dużego 
pokoju (28,7 m2), kuchni (ok. 14,5 m2), łazienki 
(ok. 3,5 m2) i przedpokoju (ok. 4 m2). Z kuchni 
wyjście na balkon. Własność mieszkania – hipo-

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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teczna. Bez obciążeń; wolne od zaraz. Doskonała 
lokalizacja przy Rondzie Grzegórzeckim. Blisko 
przystanki autobusowe i tramwajowe, Wisła, Ga-
leria Kazimierz. Lokal nadaje się do zamieszkania 
bądź wynajem na biuro. Kamienica zadbana, 
niedawno wymienione okna, brama wejścio-
wa, a  także instalacja elektryczna. Czynsz dla 
administracji (opłata eksploatacyjna) wynosi 
127 zł, a fundusz remontowy – 101zł miesięcznie. 
Należy uwzględnić dodatkowo opłaty za zimną 
wodę oraz wywóz śmieci.

Cena 289.000 zł
Tel. 691-117-797 

Kraków, ul. Lilli Wenedy
54 m2, 3-pokojowe, VII piętro.
Mieszkanie po remoncie do zamieszkania od 
zaraz, 3-pokojowe z łazienką i WC osobno. Po-
koje ok. 10 m2, 10 m2, 19m2, duża loggia ok. 8 m2.  
Wymienione okna, drzwi zewnętrzne i  we-
wnętrzne, nowe grzejniki, instalacja wod-kan 
i elektryczna terakota w przedpokoju i kuchni. 
Czynsz ok.   60  zł. Mieszkanie 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, ul. Ludwinowska
73 m2, 3-pokojowe, II piętro. Mieszkanie mieści 
się w  V-piętrowym budynku na Podgórzu, na 
osiedlu Apartamenty Ludwinów. W skład lokalu 
wchodzą: salon z  aneksem kuchennym (po-
wierzchnia: 25 m2; aneks w pełni wyposażony: 
lodówko-zamrażarka, okap, piekarnik z  płytą 
elektryczną, zmywarka do naczyń), dwóch pokoi 
(18 m2 i  8  m2), hallu (13 m2), garderoby (3  m2; 
komplet półek i opuszczanych wieszaków oraz 
instalacja z  odpływem do podłączenia dużej 
pralki), łazienki (3 m2; sedes, wanna, umywalka), 
drugiej łazienki (2,8 m2; sedes, kabin pryszni-
cowa, umywalka, instalacja z  odpływem do 
podłączenia małej pralki) oraz tarasu (10 m2) 
i małego balkonu. Mieszkanie wyposażone jest 

w  system alarmowy, videodomofon, system 
kontroli dostępu i system TV dozorowej. Insta-
lacje elektryczne (EIB – inteligentny dom) są 
podłączone do centralnego komputera i umoż-
liwiają sterowanie każdym punktem świetlnym 
z dowolnego włącznika w dowolnym pomiesz-
czeniu. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany, 
wyposażony w  cichobieżne windy. Osiedle 
strzeżone i chronione całodobowo, w budynku 
recepcja. Na terenie inwestycji znajduje się lądo-
wisko dla helikopterów, garaż podziemny, plac 
zabaw dla dzieci. Do dyspozycji mieszkańców 
jest bezpłatna strefa spa (basen, sauna, jacuzzi, 
siłownia). Budynek przystosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych.  Doskonała lokalizacja 
zapewnia ciszę, spokój i bliskość terenów rekre-
acyjnych (Bulwary Wiślane) i zarazem bliskość 
ścisłego centrum (w pobliżu Wawel i Kazimierz). 
W okolicy pełna infrastruktura handlowo-usłu-
gowa, komunikacja miejska, sklepy, markety, 
restauracje, przedszkole, szkoły itd. Cena obej-
muje całe wyposażenie mieszkania. 

Cena 732.000 zł 
Tel. 608-661-727

Kraków, ul. Majora
43,68 m2, 2-pokojowe, X piętro. Mieszkanie 
mieści się na ostatnim piętrze 10-piętrowego 
budynku na Prądniku Czerwonym. Blok ocie-
plony, klatki schodowe codziennie sprzątane. 
Sprawnie działająca spółdzielnia. Mieszkanie 
z KW, bez zadłużeń. Składa się z: dużego salonu 
(16 m2) z wyjściem na balkon (1,2×3 m), sypial-
ni (ok. 10,5 m2), kuchni (7,5 m2), łazienki z  wc 
(3 m2), przedpokoju oraz piwnicy (1×2×2,5 m). 
W kuchni meble z frontami laminowanymi MDF, 
granitowy zlew, gazowa płyta kuchenna, można 
wstawić zmywarkę. W łazience szeroka kabina 
prysznicowa, gotowe instalacje pod pralkę, duże 
lustro oraz grzejnik-ręcznikowiec. W mieszkaniu 
podwieszane sufity. Drzwi wejściowe z okucia-
mi, nowe okna, parapety i drzwi wewnętrzne. 
Wszystkie instalacje (elektryczna, kanalizacyjna 
i  gazowa) zostały wymienione. Okna skiero-
wane na południe; z balkonu widać panoramę 

Krakowa, Babią Górę, szczyty Tatr. W  okolicy 
sporo miejsc postojowych oraz parking tylko dla 
mieszkańców. Niski czynsz – 270 zł (ponad 100 
zł to zaliczka na ogrzewanie z  sieci miejskiej). 
Media opomiarowane. W okolicy wiele punktów 
handlowo-usługowych i rekreacyjnych. Bardzo 
dobra komunikacja z centrum miasta, przystanki 
autobusowe pod samym blokiem. Mieszkanie 
wolne od zaraz. Sprzedaż bez pośredników.

Cena 297.500 zł
Tel. 537-378-414

lukasz.sprzedam.mieszkanie@gmail.com

Kraków, ul. Murarska
29 m2, 2-pokojowe, III piętro. Atrakcyjne 
mieszkanie w  dobrej lokalizacji. Okolica cicha 
i spokojna, kameralna zabudowa. Dobry dojazd 
do centrum Krakowa (Rynek główny ok. 2 km). 
Mieszkanie wykończone; ogrzewanie miejskie 
indywidualnie opomiarowane. Koszt czynszu: 
ok. 130 zł, do tego dochodzi woda zimna i ciepła, 
ogrzewanie oraz energia elektryczna.

Cena 258.000 zł
Tel. 501-854-818

Kraków, ul. Nowohucka
73 m2, 3-pokojowe, parter. Mieszkanie w stanie 
surowym, do wykończenia. Położone w  przy-
ziemiu.

Cena 196.000 zł
Tel. 698-955-978

Kraków, ul. Nowosądecka
48 m2, 3-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie mieści 
się w IV-piętrowym budynku w dzielnicy Pod-
górze. Mieszkanie umeblowane i wyposażone 
w  podstawowe rzeczy (pralkę, lodówkę itp.). 
Lokal składa się z  3 pokoi, oddzielnej kuchni, 
łazienki z wc, przedpokoju oraz balkonu. Okolica 
cicha i spokojna. Mieszkanie odświeżone, ogrze-
wanie MPC. Bardzo dobre połączenie z centrum 
i resztą miasta (przystanki autobusowe i tram-
wajowe). 15 min do Rynku Głównego, 5 min do 
dworca na Płaszowie oraz CH Bonarka. Czynsz 
administracyjny (woda zimna, ciepła, ogrzewa-

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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nie, śmieci, opłata za monitoring, internet itp.) 
wynosi ok. 400 zł (przy 3–4 osobach). Opłaty 
za gaz i prąd zależnie od zużycia (100-150 zł).

Cena 360.000 zł
Tel. 600-210-268

Kraków, ul. Sas-Zubrzyckiego
76,3 m2, 3-pokojowe, parter. Kuchnia, łazien-
ka, wc, 3 pokojwe, do lokalu należy piwnica 
ok.  8  m2, balkon od strony południowej. Wy-
kończenie: podłogi – panele, wykładzina PCV, 
płytki ceramiczne, ściany – płytki ceramiczne, 
powłoki malarskie. Sposób nabycia – przetarg 
organizowany przez syndyka. 

Cena 344.000 zł
Tel. 786-806-473

e-mail: agrotank@interia.pl

Kraków, ul. Słonecznikowa
52,98 m2, 2-pokojowe, parter. Apartament 
usytuowany na parterze w  budynku przy uli-
cy Słonecznikowej, obok Błoni Krakowskich. 
Oferowany apartament składa się z  dużego 
salonu open-space, połączonego z  aneksem 
kuchennym i  jadalnią, a  także pokoju biuro-
wego (garderoby), sypialni oraz łazienki z  wc. 
Mieszkanie posiada balkon z zejścia do ogrodu. 
Apartament jest w pełni wykończony i gotowy 
do zamieszkania od zaraz. Świetna lokalizacja, 

kilka minut od przystanków autobusowych, 
sklepów, Krakowskich Błoni i  Rekreacyjnych 
Wałów Rudawy. Oferta skierowana do klientów 
prywatnych. Sprzedaż bez pośredników. Więcej 
informacji telefonicznie. 

Cena 438.000 zł
Tel. 794-724-643

Kraków, Stare Miasto
18,5 m2, garsoniera, I  piętro. Mieszkanie po 
generalnym remoncie, wszystkie instalacje wy-
mienione, nowoczesne centralne ogrzewanie. 
Łazienka oraz przedpokój wyłożone wysokiej 
klasy flizami włoskimi, drzwi antywłamaniowe. 
Bezpłatny parking, teren monitorowany, komór-
ka lokatorska w cenie mieszkania.

Cena 210.000 zł
Tel. 781-031-755

e-mail: stanislaw.h@plusnet.pl

Kraków, ul. Ugorek
3-pokojowe, 40 m2, IV piętro.

Cena 300.000 zł
Tel. 669-018-805

Kraków, ul. Zalesie
60 m2, 3 pokoje, I  piętro. Mieszkanie znajduje 
się na I piętrze III-piętrowego bloku z 2007 roku. 
Obiekt kameralny, 21 mieszkań, jedna klatka, 

brak windy. Mieszkanie składa się z  2  pokoi 
(każdy ok. 10m2), salonu (17 m2), częściowo 
zamkniętej kuchni z  jadalnią (ok. 10 m2), ła-
zienki (ok. 5 m2) oraz przedpokoju (ok. 7 m2). 
Kuchnia w pełni urządzona (płyta elektryczna, 
piekarnik, lodówka, zmywarka). W  sypialni 
znajdują się: łóżko z materacem, szafa, komoda, 
półki. W przedpokoju duża zabudowana szafa. 
Do lokalu przynależy miejsce parkingowe. 
Lokalizacja blisko przystanku autobusowego 
(Kobierzyńska) oraz tramwajowego (Grota-Ro-
weckiego). W pobliżu sklepy oraz tereny zielone 
(Zakrzówek, Las Borkowski).

Cena 480.000 zł
Tel. 698-670-880

KUPNO – MIESZKANIE

Kupię
Kupię mieszkanie w Krakowie, 40–45 m2, I pię-
tro, ogrzewanie i ciepła woda MPEC, koniecznie 
samodzielny garaż w budynku lub obok.

Tel. 664-252-533

SPRZEDAŻ – DOMY

Bolechowice 
165 m2, działka 5 a, 6-pokojowy. Media: woda, 
kanalizacja, gaz, instalacja elektryczna. Okna 

Zdecydowanie kupię działki budowlane 
z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne 

lub przemysłowe w Krakowie.

tel. 662 160 505          e-mail: wojwoz@wp.pl

Kraków, ul. Czapińskiego
94 m2, 3 sypialnie, dwie łazienki, salon, kuchnia, dwa balkony. Piętro II w pięciopiętrowym  budynku 
z windą wybudowanym w 2004 roku, budynek z portierem.  
Możliwość kupienia garażu na parterze budynku w cenie 70.000 zł.

Cena 790.000 zł      Tel. 662-447-728
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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 za-
mieszkania. Dom wyposażony. Parter: kuchnia, 
jadalnia, pokój dzienny z kominkiem i wyjściem 
na taras, sypialnia z łazienką (prysznic i wanna), 
pokój gościnny, WC dla gości, pomieszczenie 
gospodarcze/schowek. Piętro: dwa pokoje 
sypialne, łazienka, garderoba, pomieszczenie 
gospodarcze z bojlerem. 

Cena 850.000 zł
Tel. 698-944-190

e-mail: jkqba@interia.pl

Głogoczów
280 m2, działka 28 a, 6-pokojowy. Dom wol-
nostojący do wykończenia. Instalacje wodno-
-kanalizacyjne, prąd, odkurzacz centralny, 
ogrzewanie podłogowe.

Cena 750.000 zł
Tel. 881-200-503

e-mail: kili@onet.pl

Kraków, ul. Gipsowa 
481 m2, działka 6,3 a, 9-pokojowy, do wykończe-
nia. Na poziomie piwnic ulokowano: kotłownię 
gazową z automatycznie regulowanym piecem 
kondensacyjnym, pomieszczenie techniczne 
przyłączy, piwnicę na wino, warsztat domowy, 
schowek, klatkę schodową, oraz duże pomiesz-
czenie rekreacyjne z basenem (niecka o wym. 
700 × 350 × 150 cm), WC, natrysk i saunę. Ist-
nieje możliwość likwidacji niecki i przebudowy 
pomieszczenia np. na niezależne mieszkanie. 
Na poziomie parteru zlokalizowano: pokój 
z kominkiem, salon, jadalnię, kuchnię, hol, klatkę 
schodową, WC i garderobę. Na piętrze znajdują 
się dwie łazienki, trzy sypialnie, pokój gościnny, 

garderoba, balkon oraz niezabudowany strych. 
Dach pokryto dachówką Braas. W budynku za-
montowano okna PCV, chronione od zewnątrz 
roletami. Drzwi wejściowe antywłamaniowe. 

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

Kraków, ul. 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 przy-
stanku autobusowego. Cicha i zielona okolica. 
W pobliżu sklepy, szkoła, przedszkole.

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

Kraków, ul. Wiosenna
Dom 140 m2, do remontu wraz z działką (nr 70/4) 
o powierzchni 26,03 a. Na działce jest woda, gaz, 
prąd. Działka ma kształt prostokąta i nadaje się 
pod budownictwo wielorodzinne.

Cena 2.500.000 zł
Tel. 698-624-804

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

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

Skawina, centrum
Dom 150 m2, położony na działce o powierzchni 
11 a. W  domu znajdują się wszystkie media, 
ogrzewanie MPEC, piec c.o. Budynek nadaje 

się do zamieszkania lub jako lokal komercyjny. 
Sprzedaje właściciel.

Cena 980.000 zł
Tel. 604-450-453

Zielonki, ul. Widokowa
280 m2, działka 16 a, 6-pokojowy. Dom do-
skonały 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 tarasy. Garaż dwustanowiskowy. 
Dom z  automatyką bramy i  rolet. Centralny 
odkurzacz, alarm, dostępna ochrona. Wysoki 
standard wykończenia. Możliwość dokupienia 
sąsiedniej działki o pow. 7,8 a. 

Cena 1.100.000 zł
Tel. 601-460-298

e-mil: zielonki.widokowa@gmail.com

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI, GRUNTY

Jerzmianowice-Przeginia, Czubrowice
4,2 ha, nieruchomość złożona z  dwóch działek 
rolnych o powierzchniach 3,2 ha i 1 ha. Obszary 
niezalewowe, niezadrzewione, brak pomników 
przyrody, wyznaczone granice. Dojazd utwardzoną 
drogą gminną. Możliwość zakupu działek osobno.

Cena 185.000 zł
Tel. 606-626-477

e-mail: ehomer@wp.pl

Kraków, ul. Borowego
12,54 a, działka na Woli Justowskiej o  wy-
miarach: 25,6 × 49 m. Ukształtowanie te-
renu płaskie, dojazd dobry. Uzbrojenie te-
renu w  media: sieć wodna i  kanalizacyj-
na 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, rej. ul. Starzyńskiego
30 a, rolna, prąd. Działka rolna o szerokości 25 m 
z dostępem do drogi publicznej, płaska, widoko-

Kupię mieszkanie

Kraków / Śródmieście / Krowodrza
40–45 m2, I piętro, ogrzewanie i ciepła woda z MPEC.  
Konieczny samodzielny garaż w budynku lub obok.  
Mieszkania do remontu i kamienice prywatne są wykluczone.

 664-252-533
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wa, bez planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Możliwość kupienia kilku sąsiednich działek.

Cena 330.000 zł
Tel. 604-394-706

e-mail: podkopcem2@onet.eu

Kraków, Wola Justowska
12 a, działka budowlana przy lesie, w sąsiedz-
twie domów jednorodzinnych. Asfaltowa droga 
dojazdowa, przyłącze energetyczne, wodocią-
gowe, gazowe, kanalizacja, ogrodzenie.

Cena 2.000.000 zł
Tel. 698-955-978

Piwniczna Zdrój, Kosarzyska
12 a, działka budowlana z mediami, zlokalizowa-
na w Piwnicznej Zdroju, na Kosarzyskach, przy 
drodze na Podbukowiec. 

Cena 125 tys ( do negocjacji) 
Tel. 506-001-108

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 wyodrębnienia 2 niezależnych 
działek. Piwnica do adaptacji. Idealne miejsce 
na noclegi dla turystów, wczasowiczów, piel-
grzymów.

Cena 330.000 zł
Tel. 507-583-387

e-mail: mariawo@poczta.onet.pl

Węgrzce
13 a, atrakcyjna, widokowa działka. Płaska, 
nadsypana 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 zbliżo-
ny do trapezu o  wym.: 69 m; 37 × 84 m; 54 
m; 65 m. Woda, prąd, gaz w  bezpośrednim 
sąsiedztwie, kanalizacja do podciągnięcia 
ok. 300 m. Według miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego nieruchomość 
oznaczona symbolem MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny 
zieleni nieurządzonej. Oferta dla dewelopera 
pod zabudowę szeregową lub bliźniaczą. Bardo 
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 w  połowie budowlana, 
w połowie „zieleń nieurządzona”. Media: woda, 
prąd, gaz. W sąsiedztwie domy jednorodzinne, 
dojazd asfaltową i wewnętrzną. Z działki widok 
na Puszczę Niepołomicką.

Cena 148.000 zł
Tel. 691-522-935 

Wiśniowa
17 a, działka leśna, położona między Wiśniową 
a Kasiną Wielką. Ładna okolica, lokalizacja nad 
strumykiem.

Cena: 17.000 zł
Tel. 506-512-672

Ruczaj, ul. Przemiarki 23
Mieszkanie do wynajęcia
Mieszkanie nowe 50 m2, II piętro, budynek z 2010 r. – wysoki standard wykończenia.  
Bardzo blisko pętli autobusowej i nowego tramwaju; naprzeciwko Campusu UJ. Wynajem  
dla max 4 osób. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone w nowy sprzęt AGD.

Cena 1700 zł + media   660-726-614  e-mail: wynajem.ruczaj@gmail.com

Kraków, ul. Krzywda (okolice Tandety) 
53 m2,  2 pokojowe z balkonem, II p. w 3-kondygnacyjnym budynku.  
Mieszkanie na stronę południe-zachód. Ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny),  
kuchnia elektryczna z płytą ceramiczną. Do mieszkania przynależy piwnica.  
Oferta skierowana do osób prywatnych.

Cena 350.000 zł

 509-055-767 po godz. 15                   brigid7@wp.pl
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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

SPRZEDAŻ – INNE

Miejsce postojowe
Kraków, ul. Przemiarki, 15 m2. Miejsce postojo-
we w  garażu wielostanowiskowym 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, ła-
zienka, 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 kamie-
nicy z niezależną kuchnią i łazienką. Słoneczne 
(od strony południowej), wyposażone w  pral-
kę, kuchenkę elektryczną i  lodówkę, w  pełni 
umeblowane, po malowaniu i wymianie okien. 
Lokalizacja obok parku, do przystanku tram-
wajowego 150 m, do centrum handlowego 
Zakopianka 5 min piechotą. Miejsca parkingowe 
na ulicy przed kamienicą. Do mieszkania przy-
należy komórka lokatorska. Opłaty: 1000 zł + 
media (prąd, woda) według liczników. Kaucja 
w wysokości miesięcznego czynszu.

Cena 1000 zł
Tel. 607-768-626 

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. 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, fundusz 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 roz-
łożenia 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, kli-
matyzowane 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). Za-
projektowane 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 bu-
dynku. Czynsz ok.  450  zł, dodatkowo opłata 
za prąd, RTV i  internet. Możliwość wynajęcia 
miejsca postojowego w garażu podziemnym.

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

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

Kraków, ul. Podkowińskiego
35 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie w 4-pię-
trowym bloku z windą. Ciepłe i przytulne, ume-
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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 praw-
ne, komornicze, adwokackie. Najem 3000  zł 
+ czynsz administracyjny (według zużycia) + 
prąd i gaz.

Cena 3000 zł
Tel. 600-941-453 

Kraków, ul. Szlak
46 m2, 2-pokojowe, parter. Mieszkanie składa się 
z 2 pokoi, aneksu kuchennego w pełni wyposa-
żonego (lodówka, płyta ceramiczna, piekarnik, 
zmywarka) i łazienki (wanna z hydromasażem, 
prysznic, umywalka, WC, bidet, pralka). Niepo-
wtarzalny klimat, bardzo jasne (okna dachowe) 
i  przestronne. Dostęp do internetu (20  mb/s) 

w formie przewodowej i bezprzewodowej w ce-
nie 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. Torfowa
46 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie składa 
się z  dużego i  małego pokoju, osobna jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon. Miesz-
kanie 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, tramwajowy 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, 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 

KOMERCYJNE – SPRZEDAŻ

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

Cena do negocjacji
Tel. 511-388-486

Kraków, Łagiewniki/Cegielniana

Do sprzedania dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 29,98 m2 położone na czwartym 
piętrze w 10-piętrowym budynku. Składa się z dwóch pokoi (jeden przechodni), kuchni, 
łazienki oraz przedpokoju. Na podłodze w pokojach położona jest mozaika parkietowa, 
w kuchni terakota. W łazience brodzik, pralka, umywalka i wc, wyłożona flizami i terakotą. 
Okna plastikowe wychodzą na stronę wschodnią.

Cena 189.900 zł   508-094-161

Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 43
Mieszkanie na sprzedaż
Nowoczesne, funkcjonalne, trzypokojowe mieszkanie o pow. 46 m2, wykończone w wysokim standardzie. 
Kuchnia otwarta na pokój (ok. 18 m2). Ekskluzywna łazienka z WC (ok. 4,5 m2), kabina prysznicowa 
z hydromasażem. Dwie pojemne szafy wnękowe. Duży balkon ok. 7 m2, wystawa północ, południe. 
Możliwość pozostawienia w cenie mebli oraz sprzętu AGD/RTV. 

Cena 319.000 zł       940-85-339  e-mail: gosiaczek337@interia.pl
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Lokal handlowo-usługowy
Kraków, os. Bohaterów Września 1J, 133 m2 na 
parterze w  budynku z  2016 roku. Stan dewe-
loperski, ogrzewanie MPEC, woda, prąd, do 
własnej aranżacji (open space).

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

Lokale komercyjne
Kraków, ul. Lubelska, 165 m2, 202 m2. 2 lokale 
w  centrum Krakowa. Lofty Lubelska to ada-
ptacja budynku na prestiżowe apartamenty 
i  lokale komercyjne. Na parterze budynku 
lokale komercyjne z  bezpośrednim dostępem 
z chodnika i olbrzymimi przeszklonymi witry-
nami. Przeznaczenie pod gabinety lekarskie, 
gabinety urody, sklepy sieciowe, restauracje, 
kawiarnie, powierzchnie biurowe. Każdy lokal 
ma możliwość wyeksponowania reklamy nad 
wejściem. Lokale są ogrzewane z  sieci MPEC 
(indywidualne liczniki). 

Cena 10.500 zł/m2. 
Telefon: 604549189 

KOMERCYJNE – WYNAJEM

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

Cena 8 000 zł
Tel. 600-969-193 

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: 2999 zł + media.

Cena 1800 zł
Tel. 606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

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

Cena 1800 zł
Tel. 794-641-681

e-mail: lokal.sloneczna@o2.pl

KUPNO – DZIAŁKI, GRUNTY

Wieliczka
8–20 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

e-mail: regineda@poczta.onet.pl

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
24 marca 2017 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
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Krakowski Rynek Nieruchomości

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

10.03–23.03.2017  nr 04/2017

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



104 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 04/2017

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



Reklama w prestiżowej publikacji branżowej
Atrakcyjna dystrybucja
Możliwość reklamy  
do 250 różnych nieruchomości
Minimalne ryzyko dzięki efektowi skali
e-wydanie subskrybowane przez ponad  
11000 internautów
Jednorazowy koszt

Zadzwoń, aby poznać szczegóły
784-001-837

Nowa oferta 
całorocznej 
reklamy  
dla biur 
nieruchomości




