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Szanowni Państwo

Nowe wydanie dwutygodnika rozpoczynamy 
od artykułu poświęconego budownictwu 
senioralnemu. Dane statystyczne dotyczące 
struktury wieku polskiego społeczeństwa 
to pierwszy sygnał ku temu, że ten segment 
rynku wymaga szczególnej uwagi. Warto bliżej 
przyjrzeć się także kreatywnym formom 
inwestowania w nieruchomości. W jaki sposób 
przejawia się ta kreatywność? Najprościej 
ujmując, w zdobywaniu skutecznych sposobów 
na zwrot kosztów zakupu lokalu. Adaptacja 
pokoi na niezależne kawalerki, podział 
działki, współudział w zakupie budynku 
— to tylko niektóre metody tzw. house 
hackingu. O trendzie popularnym w Stanach 
Zjednoczonych, Europie Zachodniej, jak 
również coraz bardziej w Polsce, piszemy 
w artykule „House Hacking — czy każdy może 
zarobić na nieruchomościach?”. 

Pod względem podaży nowych inwestycji 
Kraków znajduje się w czołówce polskich 
miast. Rekordowe wyniki sprzedaży mieszkań 
odnotowane w ubiegłym roku stanowią 
potwierdzenie atrakcyjności miasta. 
Mimo powracających problemów z jakością 
powietrza, wiele osób wciąż chce wiązać swoją 
przyszłość z Krakowem. Najnowsze wyniki 
Barometru Krakowskiego stanowią dowód na 
to, że krakowianie identyfikują się ze swoim 
miastem. Więcej na ten temat przeczytają 
Państwo w dwutygodniku. 

W części poświęconej rynkowi wtórnemu 
Państwa uwadze polecamy artykuł 
o tym, jak „krok po kroku” zainwestować 
w nieruchomości z licytacji komorniczej. 

Życzymy przyjemnej lektury 
Redakcja

Numer 05/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
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(patrz str. 6–7)

 n

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! :)
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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
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Art City
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Biuro sprzedaży:
tel. 12 639 57 00
e-mail: sprzedaz@ekopark.pl
www.art-city.pl

Art City

Deweloper: 

Adres: Kraków, ul. Fabryczna 5 



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

Głosować można:
• 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

 n	

przykładowe  
mieszkanie 1 48,56 m2

przykładowe  
mieszkanie 2 76,66 m2

2

2
5

5

6
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3

3

4

4

1

1
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C
ENTRUM — Art City powstaje w centrum 
Krakowa, na Grzegórzkach, u zbiegu Alei Pokoju 
i ul. Fabrycznej. Już w kilka minut z terenu można 

dostać się do Rynku Głównego, Kazimierza, a także na 
Bulwary Wiślane, do galerii handlowych, Tauron Areny 
czy Parku Lotników. Termin realizacji pierwszego etapu to 
III kwartał 2017 roku, a drugiego IV kwartał 2018.

KOMFORT — Kompleks składa się z pięciu budynków 
oferujących dobrze przemyślane, funkcjonalne mieszkania 
od 36 do 79 m2 o ponadstandardowej wysokości 274 cm 
z dużymi przeszklonymi loggiami. Projekt wyróżnia 
również staranna i oryginalna aranżacja wewnętrznych 
i zewnętrznych części wspólnych oraz strefy wejścia 

do każdego z mieszkań. W projekcie przewidziano 
Art Akademię, lokale usługowe, 2 kondygnacje garażowe, 
całodobowy monitoring i wideo domofony.

DESIGN — projekt łączy nowoczesną architekturę 
renomowanej pracowni AJiW ze współczesną sztuką. 
Znajdzie ona oryginalne zastosowania w przestrzeniach 
wspólnych inwestycji, szczególnie na będącym największą 
atrakcją kompleksu, rozległym, bezpiecznym, ulokowanym 
na pierwszej kondygnacji wewnętrznym patio. Będzie 
to atrakcyjnie oświetlona, estetycznie i kreatywnie 
zaaranżowana zielona przestrzeń, w ramach której 
przewidziano również ciekawe strefy zabaw dla 
najmłodszych.

1. przedpokój   .  .  .  .  .  . 7,16 m2

2. łazienka . . . . . . . . . 4,06 m2

3. sypialnia   .  .  .  .  .  .  . 11,80 m2

1. przedpokój   .  .  .  .  .  . 9,53 m2

2. łazienka . . . . . . . . . 5,30 m2

3. toaleta . . . . . . . . . . 2,16 m2

4. sypialnia   .  .  .  .  .  .  . 14,05 m2

5. sypialnia   .  .  .  .  .  .  . 11,62 m2

4. pokój z aneksem  

kuchennym  .  .  .  .  . 25,54 m2

5. loggia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,09 m2

6. sypialnia   .  .  .  .  .  .  . 11,16 m2

7. pokój z aneksem  

kuchennym  .  .  .  .  . 22,83 m2

8. loggia   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,34 m2



plebiscyt | prezentacja inwestycji

 n12 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 05/2017

Biuro sprzedaży:
tel. 12 421 99 38, 12 422 80 59
e-mail: poczta@dom-bud.pl
www.dom-bud.pl

Zaczarowany Młyn

Deweloper: 

Adres: Kraków, ul. Jana Kaczary

Zaczarowany Młyn



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

Głosować można:
• 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
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Z
aczarowany młyn to wyjątkowe miejsce, które znajduje 
się na częściowo monitorowanym i wygrodzonym 
osiedlu w niskiej zabudowie. Budynki cechuje 

wysoki standard wykończenia, a części wspólne zostały 
zaaranżowane z uwzględnieniem historyczno-kulturowego 
dziedzictwa związanego z terenem, na którym znajduje 
się inwestycja. Projektowany kompleks będzie składać się 
z 8 wielorodzinnych budynków.

Dbając o najwyższy komfort przyszłych mieszkańców 
osiedla, zaprojektowaliśmy je w sposób możliwie najlepiej 
odgradzający budynki od zgiełku sąsiednich ulic. W tym 
celu powstał m.in., wzdłuż południowej granicy kompleksu, 
garaż wraz z ekranem, pełniący rolę przegrody akustycznej. 

Atutem lokalizacji inwestycji przy ul. Jana Kaczary jest 
prywatność, a jednocześnie niedaleka odległość od głównych 
arterii miasta. Sprawną komunikację zapewnia tutaj ul. Lublańska, 
którą szybko można się dostać do innych części Krakowa. 
Bliskość infrastruktury zapewni z pewnością wygodę przyszłym 
użytkownikom mieszkań. W niedalekiej okolicy znajdują się m.in. 
szkoła, przedszkole, Multikono, Aquapark, CH Krokus, a także 
kompleksy biurowe, takie jak: Alma Tower, CapGemini, Opolska 
Business Park czy Buma Quatro Business Park. Kolejnym atutem 
inwestycji jest bezpośrednie sąsiedztwo parku Zaczarowanej 
Dorożki wyposażonego w plac zabaw, boiska do gry oraz staw.

Budynki 2 a, 2 b, 3 i 5 są zrealizowane. W ofercie znajdują się 
mieszkania o powierzchni od 33 mkw. do 85 mkw.

1. pokój z aneksem  

kuchennym  .  .  .  .  . 24,61 m2

2. pokój . . . . . . . . . . . 9,19 m2

3. pokój . . . . . . . . . . 10,29 m2

1. pokój dzienny z aneksem 

kuchennym  .  .  .  .  . 26,37 m2

2. pokój . . . . . . . . . . 11,16 m2

3. pokój . . . . . . . . . . 12,56 m2

4. łazienka . . . . . . . . . 4,08 m2

5. hol   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,50 m2

6. balkon . . . . . . . . . . 5,86 m2

4. łazienka . . . . . . . . . 4,95 m2

5. toaleta . . . . . . . . . . 1,58 m2

6. hol   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,82 m2

7. balkon . . . . . . . . . . 6,32 m2

2

25

5

6

6

7

3 3

4

4

1 1

przykładowe  
mieszkanie 54,67 m2

przykładowe  
mieszkanie 65,44 m2
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WARTO WIEDZIEĆ

Rozwój budownictwa senioralnego 
efektem starzenia się społeczeństwa
Seniorzy stanowią coraz większy procent polskiego społeczeństwa. Jednocześnie 
z roku na rok spada liczba osób w wieku produkcyjnym, które mogą zapewnić im 
opiekę. Tendencje te znajdują odzwierciedlenie na rynku nieruchomości.

mieszkań obserwuję jako projektant i  członek rodziny. Celem projek-
tu jest upowszechnienie w  Polsce koncepcji ageing in place. Pole-
ga ona na umożliwieniu ludziom starszym samodzielnego życia we 
własnym mieszkaniu, po jego adaptacji do potrzeb wynikających 
z wieku mieszkańców. W Warszawie powstał obiekt mieszkalny, za-
aranżowany w taki sposób, by jego lokatorzy mogli czuć się w nim 
swobodnie, bez względu na swój wiek. Mieszkanie znajduje się na 
Bielanach, w  budynku wielorodzinnym, zaopatrzonym w  rampy 
i  windy oraz głośnomówiące domofony. Garaż podziemny zawie-
ra miejsce postojowe o  wymiarach większych niż standardowe. 
Również samo mieszkanie posiada liczne udogodnienia. Meble zo-
stały zaprojektowane w  taki sposób, by swobodnie mogły z  nich 
korzystać osoby poruszające się na wózku. Bezpieczeństwo gwa-
rantuje solidna, antypoślizgowa podłoga. Samodzielność zapewnia 
także układ łazienki oraz zastosowanie takich akcesoriów jak prze-
stawna umywalka czy siedzisko pod prysznicem. Dodatkowe uła-
twienie stanowią panele akustyczne poprawiające jakość dźwięku 
w  pomieszczeniach, elektroniczny wizjer czy wideomagnetofon. 
Mieszkanie dostępne jest dla odwiedzających. Dzięki temu osoby 
zainteresowane mogą poznać funkcjonalne rozwiązania. Miejsce 
to sprzyja także wymianie doświadczeń oraz pozwala na prowa-
dzenie społecznych i rynkowych badań. Twórcy projektu korzysta-
li z  doświadczenia inwestorów, tworzących obiekty dla seniorów 
w  innych państwach. Podkreślają jednak, że nie warto kopiować 
gotowych rozwiązań technicznych i  organizacyjnych, ale należy 
dostosować je do specyfiki danego kraju. Znaczenie mają m.in. uwa-
runkowania kulturowe, aspekty związane z opieką społeczną, sys-
tem fiskalny i rentalny, a także sytuacja materialna osób starszych.

Osiedla senioralne czy międzypokoleniowe?
W  ostatnich latach powstało wiele ośrodków instytucjonalnej 
opieki dla osób starszych. Miejsca te, oprócz opieki medycznej, 

Z
miany w strukturze demograficznej dostrzegają m.in. twór-
cy Narodowego Programu Mieszkaniowego. Do głów-
nych założeń należy określenie norm technicznych nowych 

mieszkań dostosowanych do potrzeb osób starszych, jak również 
adaptacja obiektów już istniejących. Zmiany mają objąć również 
publiczną przestrzeń miejską oraz uwzględnić dostęp do usług me-
dycznych i infrastruktury społecznej. Na aktualne trendy odpowia-
dają także deweloperzy, reagując na konkretne potrzeby rynku.

Mieszkanie dostosowane do wieku
Jak podaje raport „Budownictwo senioralne — inna gałąź budow-
nictwa mieszkaniowego”, opublikowany przez Centrum AMRON, 
mieszkania powstające z  myślą o  osobach starszych uwzględnia-
ją ograniczenia, z  jakimi borykają się seniorzy. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się lokale umieszczone na niskich piętrach albo 
mieszkania w  bloku zaopatrzonym w  windę. Cenne są również 
udogodnienia, takie jak szerokie drzwi, brak progów, antypoślizgo-
wa posadzka czy specjalne uchwyty w łazience. Niektórzy dewe-
loperzy, po konsultacji z seniorami decydują się na wprowadzanie 
dalej idących udogodnień, takich jak nisko umieszczone okna czy 
podświetlane schody. Liczy się nie tylko samo mieszkanie, ale i jego 
otoczenie. Atrakcyjna jest zwłaszcza lokalizacja w  pobliżu przy-
stanku autobusowego lub tramwajowego, punktów handlowych, 
placówek służby zdrowia, apteki, a  także terenów zielonych oraz 
przestrzeni sprzyjających spotkaniom towarzyskim i  rozwijaniu 
pasji. Przykładem może być kącik karciany czy szachowy albo bi-
blioteka. Autorka raportu zauważa również, że coraz więcej osób 
starszych docenia nowe technologie, dlatego na znaczeniu zyskują 
elementy automatyki mieszkaniowej, np. czujniki alarmujące o za-
grożeniu z powodu pożaru czy zalania albo system pozwalający na 
wezwanie pomocy.

W  aranżowaniu mieszkania dla osób starszych pomocne są 
również badania dotyczące tej grupy wiekowej. Według raportu 
CBOS „Portret społeczno-demograficzny seniorów” z 2016 r., cha-
rakteryzuje ją singularyzacja i  feminizacja. 13 proc. osób między 
55 a 64 rokiem życia mieszka w gospodarstwie jednoosobowym. 
W grupie obejmującej osoby w wieku 65 lat i więcej, odsetek ten 
wynosi 24 proc. Dlatego mieszkania budowane z myślą o seniorach 
nie powinny być zbyt duże. Niewielka przestrzeń ułatwi zachowa-
nie porządku i zminimalizuje koszty utrzymania. Wśród osób, które 
ukończyły 74 lata, 58 proc. stanowią kobiety. Informacja ta może 
być przydatna na etapie aranżacji wnętrza.

Wzorcowe mieszkanie dla seniora
Z  myślą o  osobach starszych powstał projekt „Wzorcowe Miesz-
kanie dla Seniora”. Pomysłodawczyni, dr ing. Agnieszka Cieśla, tak 
mówi o jego początkach: Dla mnie, osoby koncentrującej swoją działal-
ność naukową na związkach demografii i zagospodarowania przestrzen-
nego, sytuacja ta była znana od pewnego czasu, dziś potrzebę takich Wzorcowe Mieszkanie Seniora, fot. mimowieku.pl
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psychologicznej i  rehabilitacji zapewniają warunki, które mają 
sprawić, że mieszkańcy będą czuli się tam dobrze. Standardem 
stają się ogród, biblioteka, dostęp do codziennej prasy, a  także 
możliwość udziału w  terapii zajęciowej oraz przedsięwzięciach 
kulturalnych i rozrywkowych. Powszechne jest również wspólne 
obchodzenie świąt i urodzin albo imienin. Niektóre placówki ofe-
rują także zakwaterowanie dla przyjeżdżających w  odwiedziny 
przyjaciół i członków rodziny mieszkańców ośrodka. Mimo wielu 
zalet takich miejsc, często kojarzą się one z brakiem prywatności 
i koniecznością przestrzegania narzuconego regulaminu.

Alternatywnym rozwiązaniem jest, powstała w  Stanach 
Zjednoczonych, koncepcja osiedli senioralnych. Idea assisted 
living, którą realizują deweloperzy, pozwala łączyć potrzebę 
niezależności z  profesjonalną opieką. W  ramach osiedla osoby 
starsze wynajmują poszczególne mieszkania, stanowiące ich 
przestrzeń prywatną. Układ i umeblowanie wnętrz dostosowa-
ne są do potrzeb seniorów. Mieszkańcy mogą posiadać zwie-
rzęta domowe, nie obowiązuje ich zakaz palenia papierosów 
czy picia alkoholu. Dobrze wyposażona kuchnia umożliwia sa-
modzielne przygotowywanie posiłków. Jednocześnie seniorzy 
mają zapewnioną opiekę lekarską i rehabilitacyjną, a zespół ad-
ministracyjny w razie potrzeby pomaga im w codziennych czyn-
nościach, takich jak większe pranie, sprzątanie czy robienie 
zakupów. W  Polsce pierwszym tego typu osiedlem jest Senior 
Apartments w gminie Wiązowna pod Warszawą. Finansowanie 
pobytu w  tym miejscu inwestorzy prowadzą według modelu, 
który pozwala na stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb 
i możliwości konkretnej osoby. Przy ustalaniu warunków umo-
wy uwzględnia się wysokość emerytury, pomoc rodziny i posia-
danie nieruchomości, którą można przeznaczyć na wynajem. W  
prowadzeniu spraw formalnych związanych z najmem, można li-
czyć na pomoc asystenta. 

Możliwe jest również dostosowanie do potrzeb senio-
rów poszczególnych mieszkań na osiedlu międzypokolenio-
wym. Agnieszka Cieśla uważa, że takie rozwiązanie wydaje się 
lepsze niż tworzenie stref przeznaczonych dla mieszkańców 
w  tym samym wieku. Autorka projektu „Wzorcowe Mieszkanie 
dla Seniora” zauważa: Dla dobrego zdrowia konieczne jest nie tyl-
ko zapewnienie stosownego środowiska mieszkaniowego w aspekcie 
przestrzennym, ale też społecznym. Funkcjonowanie w  sieci relacji 
z osobami w różnym wieku jest naturalne. Odpowiada archetypiczne-
mu wzorcowi grup ludzkich, plemion, gdzie każda osoba, w zależno-
ści od wieku wnosiła coś do ogólnego kapitału grupy. Seniorzy zawsze 

mieli do zaoferowania wiedzę zdobytą doświadczeniem, często prze-
kazywaną najmłodszym, których oddawano im pod opiekę. Dodaje, 
że kontakt z osobami w różnym wieku stymuluje do aktywności 
i pozwala spojrzeć na pewne sprawy z innych perspektyw. Dlate-
go w krajach Europy Zachodniej docenia się np. kontakt seniorów 
z dziećmi, umieszczając obiekty przeznaczone dla osób starszych 
blisko przedszkoli lub placów zabaw.

Siła nabywcza osób starszych
Wielu seniorów posiada dość dużą siłą nabywczą. Mając stały do-
chód w  postaci emerytury lub renty, jak wynika z  badań CBOS, 
osoby w  wieku poprodukcyjnym rzadko znajdują się w  sytuacji 
skrajnej, związanej z niemożnością zaspokojenia podstawowych 
potrzeb. Niektórzy z  nich podejmują dodatkową pracę (według 
raportu CBOS z  listopada 2016 r. pracujący stanowią 14 proc. 
wśród ogółu osób w  wieku powyżej 60 roku życia). Przepraco-
wane lata dla wielu były okazją do zgromadzenia oszczędności. 
Liczna grupa osób starszych posiada własne mieszkanie, które 
w razie potrzeby może spieniężyć i w zamian kupić lub wynająć 
inny obiekt. Rozwiązaniem może być również odwrócona hipote-
ka, będąca przeciwieństwem tradycyjnego kredytu hipoteczne-
go. Polega na tym, że bank wypłaca danej osobie określoną sumę 
jednorazowo lub w ratach, a w zamian przejmuje mieszkanie po 
śmierci lokatora. Taka forma finansowania nie jest jeszcze po-
pularna w  Polsce. Agnieszka Cieśla zauważa, że osobie starszej 
w zakupie odpowiedniego mieszkania mogą pomóc także człon-
kowie rodziny. Zapewniając jej komfortowe i bezpieczne warunki 
mieszkaniowe, jednocześnie zainwestują w  pomnożenie rodzin-
nego majątku — dodatkowe walory nieruchomości podniosą jej 
wartość.

Przedłużenie samodzielności
Gdy wykonywanie codziennych czynności staje się coraz trud-
niejsze, a nawet niemożliwe, wiele osób starszych przeżywa po-
ważny kryzys. Duża ilość wolnego czasu połączona z bezsilnością 
i  poczuciem wykluczenia negatywnie wpływa na ogólne samo-
poczucie. Dlatego ważne jest, by mimo upływającego czasu, se-
niorzy jak najdłużej zachowali niezależność i mogli samodzielnie 
radzić sobie z rozwiązywaniem codziennych problemów. Odpo-
wiednio urządzone mieszkanie może im w tym pomóc, jednocze-
śnie odciążając placówki służby zdrowia, które z roku na rok będą 
coraz bardziej przepełnione.

Anna Kapłańska
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FINANSE

House Hacking — czy każdy  
może zarobić na nieruchomościach?

Wysoka zdolność kredytowa umożliwi również skorzysta-
nie z  alternatywy, jaką jest zakup budynku o  niestandardowej 
powierzchni na rynku wtórnym. Wiedząc, że największy popyt 
charakteryzuje domy o metrażu ok. 100 mkw., a te większe cie-
szą się dużo mniejszym zainteresowaniem nabywców, za nieru-
chomość o powierzchni np. 250 mkw. z tzw. drugiej ręki możemy 
wynegocjować atrakcyjną cenę. W  takim budynku właściciel 
sam lub wraz z  zaangażowanymi w  taką inwestycję zaufany-
mi osobami wydziela kilka mieszkań. Wówczas w akcie notarial-
nym dotyczącym sprzedaży budynku uwzględnia się właściciela 
oraz nabywców lokali. Taka transakcja polega na wspólnym zaku-
pie całego budynku na zasadzie współwłasności udziałowców. 
Udział danej nieruchomości będzie stanowić stosunek metra-
żu poszczególnych mieszkań do powierzchni całego obiektu. Na 
podstawie tej wyliczonej wartości ustala się osobne ceny dla każ-
dego współudziałowca. 

Rozwiązanie jest korzystne pod względem finansowym, po-
nieważ koszty rozkładają się na kilka osób. Sporządzenie aktu 
notarialnego nie kończy jednak całej procedury. Po przepro-
wadzeniu transakcji współwłaściciele nie dysponują jeszcze ak-
tem własności dla poszczególnych nieruchomości. Kolejny krok 
do uporządkowania ich wzajemnych relacji to adaptacja budyn-
ku. Wyodrębnione lokale należy przystosować do użytkowa-
nia. Przede wszystkim trzeba rozwiązać problem wspólnych 
instalacji oraz liczników zużycia mediów. Na początek do każ-
dego mieszkania musi prowadzić niezależne wejście. Następ-
nie ekipa remontowa powinna zmienić układ wszystkich ciągów 
komunikacyjnych. 

Uregulowanie sytuacji prawnej budynku zamieszkiwanego 
przez współudziałowców polega przede wszystkim na sporzą-
dzeniu umowy quoad usum, która określa zasady korzystania 
z  nieruchomości. Tego rodzaju porozumienie między współ-
właścicielami może zostać podpisane bez obecności notariusza. 
Dokument ten wystarczy do podziału kosztów opłat eksploata-
cyjnych. Zniesienie współwłasności jest bardziej skomplikowa-
ną procedurą, wymagającą wszczęcia postępowania sądowego. 
Ostatecznie, przy odpowiedniej organizacji inwestycji, oszczęd-
ności z  tytułu wspólnego zakupu będą satysfakcjonujące dla 
wszystkich mieszkańców obiektu. 

Zysk z podnajmu
Na rynku nieruchomości istnieją również sposoby na zarabianie, 
które nie wiążą się z  koniecznością nabycia budynku lub loka-
lu. Najpowszechniejszym z nich jest podnajem za kwotę wyższą 
niż uzyskuje właściciel. Jednak bez jego zgody nie można podjąć 
żadnych działań. Warto zwrócić uwagę, że w większości umów 
najmu właściciel zastrzega, że nie zgadza się na podnajem. W ra-
mach zachęty do zmiany decyzji warto zaproponować minimum 
2-letni okres wynajmu. Dobrze zaplanowany podnajem kilku nie-
ruchomości okaże się bardzo dochodowym przedsięwzięciem. 
Zgodnie z prawem podatkowym, należy je rozliczać jako działal-
ność gospodarczą. 

Michał Mazur

O
kazuje się, że nieruchomości są nie tylko jedną z  naj-
bezpieczniejszych form lokowania kapitału, ale także 
przestrzenią dla kreatywnego biznesu. Na rynku miesz-

kaniowym, podobnie jak w  innych branżach, kreatywność jest 
najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy. Na zagranicz-
nych rynkach od pewnego czasu funkcjonuje house hacking, czyli 
strategia polegająca na pokrywaniu kosztów użytkowania wła-
snego mieszkania zyskami z wynajmu jego poszczególnych czę-
ści. Celem jest maksymalne obniżenie wydatków właściciela, 
przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu zarówno jemu, jak 
i pozostałym lokatorom. 

Podział mieszkania na kilka kawalerek
Współdzielenie lokalu z  najemcami jest właściwie pierwszym 
rozwiązaniem, które pojawia się w momencie poszukiwania spo-
sobu ułatwiającego spłatę kredytu hipotecznego. Aby jednak 
nie stało się to tylko pomysłem na doraźne rozwiązanie kłopo-
tów finansowych, należy z problemu uczynić dochodowy biznes. 
W jaki sposób? Zysk z wynajmu zwiększy adaptacja pokoi na nie-
zależne kawalerki. Od strony prawnej wszystkie pomieszczenia 
będą wchodziły w  skład nieruchomości z  jedną księgą wieczy-
stą, w  praktyce mogą być użytkowane niezależnie. Wystarczy 
na początku inwestycji uwzględnić wydatki na prace remontowe 
i adaptacyjne (przede wszystkim zmiany w pionie wodno-kanali-
zacyjnym). Jeżeli pokój będzie miał odpowiednią powierzchnię, 
można przygotować w nim łazienkę oraz aneks kuchenny. Dzięki 
temu rozwiązaniu właściciel stworzy sobie podstawę do propo-
nowania najemcom wyższych stawek najmu. Metoda ta spraw-
dzi się tylko w  przypadku wynajmowania pokoi. Ich sprzedaż 
wymagałaby bowiem ustanowienia odrębnej własności loka-
li czy spełnienia innych wymogów prawnych. Z tak rozumiane-
go house hacking nie skorzystają jednak beneficjenci programu 
„Mieszkanie dla Młodych”, ponieważ jednym z  podstawowych 
warunków rządowego dofinansowania jest przeznaczenie za-
kupionego lokalu wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych. 

Adaptacja domu na niezależne mieszkania
Efektywne zagospodarowanie zakupionych gruntów obserwuje 
się również w działaniach zakładów pracy. Budując obiekt, w któ-
rym, podobnie jak w mieszkaniu, można wyodrębnić pokoje peł-
niące funkcję kawalerek, inwestorzy przygotowują np. kwatery 
pracownicze przy zakładach produkcyjnych. Strategia ta w wielu 
przypadkach pozwala osiągnąć większy zwrot z inwestycji. 

Dość popularnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą spła-
cać swoich zobowiązań kredytowych w tradycyjny sposób, jest 
wybudowanie na jednej działce domu i  drugiego budynku z  lo-
kalami komercyjnymi. Najem powierzchni handlowo-usługowej 
pomoże regulować raty kredytu zaciągniętego na wzniesienie 
obu nieruchomości. Ze względu na większą skalę takiego przed-
sięwzięcia, prywatny inwestor musi wykazać się wysoką zdol-
nością kredytową. Ważną kwestię stanowi wybór lokalizacji 
atrakcyjnej dla potencjalnych najemców. 
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PRAWO

Dyskusja o zmianach  
w przepisach budowlanych

M
ałgorzata Boryczko, dyrektor Powiatowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego oraz Dorota Zaucha — Rybka, 
zastępca dyrektora Wydziału Architektury i Urbanisty-

ki UMK, przedstawiły zmiany, jakie nastąpiły w Prawie budowla-
nym. Przeanalizowały zwłaszcza te artykuły, które mogą budzić 
wątpliwości i zwróciły uwagę na to, że ustawy nie można czytać 
w oderwaniu od innych przepisów, ponieważ poszczególne akty 
prawne wzajemnie się uzupełniają.

Kompetencje poszczególnych organów
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z  16 grudnia 2016 r. 
„O zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawne-
go przedsiębiorców”. Art. 5 dotyczy aktualizacji w  ustawie Pra-
wo budowlane. Podczas warsztatów zwrócono uwagę na to, że 
do tej pory w  przepisach na temat konkretnych zadań pojawiał 
się termin „właściwy organ”. Obecnie nastąpiło wyszczególnienie, 
które funkcje pełni organ administracji architektoniczno-budow-
lanej (np. wydawanie pozwolenia na budowę), a które — nadzór 
budowlany.

Kolejną zmianą jest skrócenie okresu, w  jakim po dokona-
niu zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej 
może wnieść sprzeciw. Przedtem czas ten wynosił 30 dni, dzi-
siaj — 21. Dodatkowo, przed upływem tego terminu organ może 
z  urzędu wydać zaświadczenie o  braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość 
wniesienia sprzeciwu i uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót 
budowlanych. Należy pamiętać, że jeśli zgłoszenie zawiera braki 
i  organ nałoży na inwestora obowiązek ich uzupełnienia, wów-
czas okres 21 dni nalicza się ponownie, od momentu dostarcze-
nia brakujących materiałów.

Pozwolenie czy zgłoszenie?
Celem nowej ustawy było uproszczenie procedur towarzyszą-
cych inwestycjom. Według nowelizacji, w  przypadku wielu nie-
ruchomości, które poprzednio wymagały pozwolenia na budowę, 
obecnie wystarczy zgłoszenie. Takie obiekty to m.in. zjazdy z dróg 
krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych dro-
gach. Wyszczególniono również takie roboty budowlane, które 
nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Przy-
kład stanowią zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok 
parkingowych na tych drogach, a także przepusty o średnicy do 
100 cm.

Tymczasowe obiekty budowlane
Zmiany w Prawie budowlanym dotyczą również tymczasowych 
obiektów budowlanych. Do tej pory po upływie 120 dni taki 

obiekt należało rozebrać lub przenieść w inne miejsce. W przy-
padku niezastosowania się do przepisów, został nakładany 
wymiar egzekucyjny. Nieruchomości tych nie można było zale-
galizować, a  koszty ich usunięcia (często wysokie) przenoszo-
no na inwestora. Aktualnie obiekty tymczasowe mogą pozostać 
przez 180 dni. Przed upływem tego okresu możliwe jest zło-
żenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowe-
go obiektu budowlanego. Jeżeli procedura pozyskania decyzji 
jeszcze trwa, nie trzeba rozbierać nieruchomości ani przenosić 
jej w  inne miejsce. Jak zauważyły prelegentki, przepis ten jest 
dość rewolucyjny, jednak stanowi krok w  stronę uregulowania 
sytuacji prawnej np. wielu kiosków znajdujących się w  pasach 
przydrogowych.

Odstąpienie od projektu budowlanego
Zgodnie z  nową ustawą, ust. 1 art. 36a Prawa budowlanego 
brzmi: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budow-
lanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopusz-
czalne jedynie po uzyskaniu decyzji o  zmianie pozwolenia na 
budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-bu-
dowlanej.” Nowe przepisy wprowadziły zamknięty katalog istot-
nych odstępstw. Ustawodawca wskazał, że nie należy do nich 
zmiana wymiarów obiektu budowlanego niebędącego obiektem 
liniowym, nie większa niż o 2 proc., ale tylko przy równoczesnym 
spełnieniu szeregu warunków zawartych w  ustawie. Uregulo-
wanie tej kwestii stanowi znaczne ułatwienie dla projektantów, 
ponieważ to do nich należy rozstrzyganie o  tym, czy konkretne 
odstępstwo od projektu jest istotne i należy starać się o zmianę 
pozwolenia na budowę.

Problemy typowe dla Krakowa
Uczestnicy warsztatów rozmawiali również na temat charaktery-
stycznych dla Krakowa warunków prowadzenia robót budowla-
nych. Ze względu na dużą liczbę inwestycji, w mieście tym robi się 
coraz ciaśniej. Konieczność budowania na stosunkowo niewiel-
kich działkach, jak i bliskość sąsiednich zabudowań, wymaga za-
stosowania szczególnych środków ostrożności. Problem stanowi 
także odprowadzanie wody. Wybrukowanie dużej powierzchni 
miasta i  wycinanie zieleni doprowadziło do tego, że grunty nie 
przejmują wód opadowych. Ważne jest zatem staranne zabezpie-
czenie wykopów i przygotowanie projektu odwodnienia. Pozwoli 
to usunąć wodę w taki sposób, by nie spowodować podtopienia 
niżej położonych obiektów. Warsztaty były także okazją do dys-
kusji na temat współpracy między architektami i  deweloperami 
a organami decyzyjnymi. 

Anna Kapłańska

O tym, jak zmieniły się przepisy budowlane i w jaki 
sposób należy je interpretować, dyskutowali uczestnicy 
warsztatów szkoleniowych, zorganizowanych 2 marca przez 
Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.



Z KRAKOWA

Inwestycje Inter-Bud Developer — 
wysoka jakość w „MdM”

M House — dobra inwestycja na przyszłość
Projekt M House, przygotowany przez Inter-Bud Developer, pod-
kreśla nowoczesny charakter dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten 
cieszy się bowiem coraz większym zainteresowaniem inwesto-
rów reprezentujących różne segmenty rynku. Ze względu na swój 
potencjał biznesowy lokalizacja przyciąga zarówno dewelope-
rów realizujących projekty mieszkaniowe, jak i przygotowujących 

inwestycje biurowe czy handlowe. Wysoki popyt na mieszkania 
i lokale komercyjne w tej części miasta potwierdza, że rozbudo-
wana infrastruktura jest jednym z czynników wpływających na 
atrakcyjność dzielnicy. Duże znaczenie w tym przypadku mają 
także plany władz miasta dotyczące rozwijania połączeń komuni-
kacji miejskiej. Bieżące działania deweloperów i lokalnego samo-
rządu pozwalają przypuszczać, że ta część miasta będzie się nadal 

Inter-Bud Developer stanowi jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na krakowskim 
rynku nieruchomości. Firma jest pięciokrotnym laureatem konkursu o tytuł 
Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła. Może poszczycić się także 
otrzymaniem prestiżowych Nagród Specjalnych za całokształt działalności. Tak wysoka 
pozycja w branży stanowi rezultat konsekwentnej strategii inwestycyjnej, dostosowania 
oferty do aktualnych trendów zakupowych i potrzeb nabywców oraz ciekawie 
prowadzonych projektów, takich jak m.in. M House i Piasta Towers.

M House — elewacja wschodnia
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prężnie rozwijać, dlatego już teraz stanowi dobre miejsce na dłu-
goterminową inwestycję z wysoką stopą zwrotu.

Opracowana w sposób kompleksowy koncepcja inwestycji 
jest wynikiem wieloletniego doświadczenia inwestora na ryn-
ku nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że swoje działania 
firma koncentruje na wielu płaszczyznach branży: od zakupu 
gruntów, przez proces projektowania, po inwestycje budowla-
ne, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami. M House to jed-
no z najnowszych przedsięwzięć dewelopera. Budynek znajduje 
się przy ul.  Meiera 16c na Górce Narodowej, niedaleko al. 29 
listopada. Takie położenie z jednej strony daje gwarancję do-
stępu do arterii komunikacyjnych i zaplecza handlowo-usłu-
gowego, z drugiej zaś gwarantuje ciszę i spokój, o które coraz 
trudniej w ścisłym centrum miasta. Zaletą okolicy, w której usy-
tuowano inwestycję, jest dobre połączenie drogowe i komuni-
kacyjne z pozostałymi obszarami Krakowa. Bezpośrednio przy 
budynku znajduje się przystanek komunikacji publicznej, z któ-
rego można dojechać do centrum. W sąsiedztwie inwestycji 
położone są także takie punkty jak sklepy, restauracje, bank, 
przychodnia czy apteka. Biorąc pod uwagę aktualne tendencje 
nabywców nieruchomości, które wskazują, że dzielnice poło-
żone poza centrum cieszą się dużym zainteresowaniem rodzin 
wychowujących dzieci, inwestor ulokował budynek w pobliżu 
żłobka i przedszkola.

W obrębie 10-piętrowego obiektu zaprojektowano 156 
mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Oferta obejmuje funkcjonal-
ne mieszkania o powierzchniach od 33 do 70 mkw. Atutem loka-
li usytuowanych na parterze są przydomowe, prywatne ogródki. 
Z najwyższych pięter budynku roztacza się widok na panoramę 
Krakowa. Walory widokowe inwestycji deweloper podkreślił po-
przez umieszczenie budynku w otoczeniu niskiej zabudowy i te-
renów niezabudowanych.

Z uwagi na codzienny komfort użytkowników obiektu, pod-
ziemną kondygnację przeznaczono na garaże, oddane do 
dyspozycji mieszkańców inwestycji. W ramach przestrzeni par-
kingowej wygospodarowano również powierzchnie na komórki 
lokatorskie.

W aktualnych planach magistratu są m.in. budowa linii szyb-
kiego tramwaju, z Krowodrzy w kierunku Górki Narodowej i mo-
dernizacja al. 29 listopada. Realizacja tych założeń otworzy dobre 
perspektywy przed nabywcami nieruchomości w celach inwesty-
cyjnych. Już teraz, dobry dojazd m.in. do uczelni, takich jak Uni-
wersytet Rolniczy i Uniwersytet Ekonomiczny, stanowi istotny 
argument dla osób inwestujących w mieszkania pod wynajem. 
Projekt M House sprosta również oczekiwaniom nabywców pla-
nujących zakup z myślą o własnych potrzebach, wnioskujących 
od dopłaty w ramach „Mieszkania dla Młodych”. Oferowane lo-
kale spełniają programowe kryteria. Szybkie tempo wykorzysty-
wania środków w ramach rządowego dofinansowania świadczy 
o tym, że tego rodzaju oferty wciąż są potrzebne i poszukiwane 
w Krakowie.

Zarówno M House, jak i kolejna inwestycja dewelopera — Pia-
sta Towers — stanowią przykład projektów, w których ceny metra 
kwadratowego kształtują się poniżej krakowskiej średniej, a mimo 
to osiedla te zachowują wysoką jakość materiałów budowlanych 
i zapewniają komfortowe warunki mieszkaniowe. Obie inwesty-
cje cechuje dbałość o estetykę najbliższego otoczenia i detale ar-
chitektoniczne samych obiektów. Działki zostały uporządkowane 
i zagospodarowane, dzięki czemu budynki wraz z otaczającymi 
ich terenami tworzą przemyślany układ urbanistyczny.

Piasta Towers — jakość w przystępnej cenie
Piasta Towers to wieloetapowe przedsięwzięcie realizowane 
w Mistrzejowicach, przy ul. Piasta Kołodzieja. Niedaleka odle-
głość osiedla od pętli tramwajowej ułatwia codzienne dojazdy 
do centrum i innych części Krakowa. W najbliższej okolicy nie 
brakuje również obiektów handlowo-usługowych, placówek pu-
blicznych, a także terenów rekreacyjnych i innych przestrzeni 
sprzyjających zacieśnianiu więzi społecznych. W koncepcji inwe-
stycji Piasta Towers przejawiają się charakterystyczne elemen-
ty, które składają się na wizerunek firmy Inter-Bud Developer. 
Wśród nich należy wymienić skoncentrowanie na szczegółach, 
nowoczesną bryłę, funkcjonalność mieszkań i przestrzeni wspól-
nych, a także gwarancję bezpieczeństwa procesu sprzedaży. Za 
sprawą Piasta Towers inwestor po raz kolejny rozszerzył swoją 
ofertę o mieszkania dostępne w programie „Mieszkanie dla Mło-
dych”. To efekt strategii, opartej na wnikliwej analizie aktualnych 
tendencji zakupowych klientów lokalnego rynku nieruchomości. 
Oprócz przystępnej ceny mieszkań nabywcy mogą liczyć na sze-
reg udogodnień. W ramach infrastruktury towarzyszącej w gra-
nicach osiedla przewidziano m.in. obiekt rekreacyjno-sportowy, 
place zabaw, ścieżki zdrowia, małą architekturę oraz specjalnie 
wydzielone miejsca do wypoczynku i rekreacji. Całość dopełni 
część handlowo-usługowa.

Pierwszy budynek w projekcie Piasta Towers składa się 
z 10  kondygnacji, na których rozmieszczono 109 lokali miesz-
kalnych o zróżnicowanym metrażu. Warto zwrócić uwagę, że 
w ofercie znalazły się — coraz popularniejsze wśród młodych lu-
dzi planujących zakup pierwszego lokum czy rodziców inwestują-
cych w studenckie mieszkania dla swoich dzieci — kompaktowe 
i funkcjonalne lokale o niewielkim metrażu (od 25 mkw.). Inwestor 
zapewnił również szeroki wybór bardziej przestronnych wnętrz 
— o powierzchniach do 65 mkw. Oferta mieszkań usytuowanych 
na parterze zakłada możliwość wyodrębnienia indywidualnych, 
prywatnych ogródków. W budynku projektanci zaplanowali pod-
ziemny garaż z komórkami lokatorskimi, do którego prowadzi 
wygodna, cichobieżna winda. Na terenie inwestycji wyznaczone 
zostaną zewnętrzne miejsca parkingowe i stanowiska rowerowe.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, realizacja pierwszego 
budynku zakończy się w IV kw. 2017 r. Ceny mieszkań wynoszą 
od 4500 do 5500 zł/mkw.

Joanna Kus

Piasta Towers — wizualizacja zagospodarowania terenu
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Z KRAKOWA

Krakowianie identyfikują się  
ze swoim miastem

Z
decydowana większość mieszkańców Krakowa jest zado-
wolona z życia w mieście. Choć wielu osiedliło się tu ze 
względu na możliwości edukacyjne lub szanse zatrudnie-

nia, ponad połowa twierdzi, że nie skorzystałaby z możliwości 
przeniesienia się do innego polskiego miasta o zbliżonych warun-
kach ekonomicznych. 45 proc. krakowian deklaruje zadowolenie 
z rynku mieszkaniowego — podaje raport przygotowany na pod-
stawie badania społecznego „Barometr Krakowski”. 

Badanie zostało przeprowadzone w Krakowie już po raz drugi. 
Pierwsza edycja odbyła się w 2015 r. Projekt realizuje dwa głów-
ne cele. Jednym z nich jest informowanie władz miasta o posta-
wach i opiniach mieszkańców. Drugi cel to stworzenie narzędzia 
służącego komunikacji między mieszkańcami a organami rządzą-
cymi i innymi instytucjami, których działania związane są z roz-
wojem Krakowa.

Atrakcyjność miasta
Wśród badanych, 86 proc. deklaruje zameldowanie w Krakowie. 
Podobna liczba osób rozlicza podatki w tym mieście (88,1 proc.) 
i wpisana jest do rejestru wyborców (85,6 proc.). Ponad połowa 
(52 proc.) ankietowanych nie urodziła się tutaj, lecz pochodzi z in-
nych stron Polski. Wyniki badania odzwierciedlają również po-
wody, dla których poszczególne osoby zdecydowały się osiedlić 
w Krakowie. 46 proc. zrobiło ten krok ze względu na edukację, 26 
proc. przyciągnęła praca, 18 proc. — sprawy rodzinne, a 6 proc. 
— warunki mieszkaniowe. Zdecydowana większość mieszkańców 
(88 proc.) jest usatysfakcjonowana życiem w tym mieście. 76 proc. 
respondentów odczuwa zadowolenie z obecnego poziomu życia, 
71 proc. — z warunków mieszkaniowych, 53 proc. — z sytuacji fi-
nansowej. Ok. 80 proc. deklaruje takie uczucia względem miasta 
jak przywiązanie (85 proc.), duma (82 proc.) i poczucie tożsamo-
ści (79 proc). Wśród respondentów, 79 proc. twierdzi, że Kraków 
umożliwia realizację celów życiowych, a 72 proc. — że jest to do-
bre miejsce do wychowywania dzieci. Na pytanie: „Gdyby miał(a) 
Pan(i) możliwość prowadzenia życia w zbliżonych warunkach 
ekonomicznych (warunki zatrudnienia i mieszkania) w innym pol-
skim mieście, to czy wyprowadził(a)by się Pan(i)?”, 64 proc. bada-
nych udzieliło odpowiedzi przeczącej.

Opinie na temat rynku mieszkaniowego
W ramach „Barometru Krakowskiego” zbadano poziom zadowo-
lenia mieszkańców z poszczególnych aspektów funkcjonowania 
miasta. Prawie połowa (45 proc.) respondentów jest zadowo-
lona z rynku mieszkaniowego. 33 proc. oceniło tę kwestię jako 
neutralną, a 9 proc. odniosło się do niej negatywnie. 13 proc. an-
kietowanych przyznało, że nie ma zdania na ten temat. Twórcy 
raportu przygotowali również zestawienie pomijające osoby nie-
zdecydowane. Wówczas rynek mieszkaniowy wypadł nieco lepiej 
— pozytywnie oceniło go 51 proc., neutralnie 38 proc., a 11 proc. 
wyraziło niezadowolenie z tego aspektu miasta.

W ocenie ankietowanych najlepiej wypadła atrakcyjność cen-
trum (82 proc. zadeklarowało zadowolenie), następnie oferta kul-
turalna i rozrywkowa (76 proc.), dostępność usług konsumenckich 

i publicznych oraz organizacja wywozu śmieci (po 73 proc.). Naj-
gorzej została oceniona jakość powietrza — tylko 11 proc. bada-
nych zdecydowało się na pozytywną ocenę.

Zaangażowanie mieszkańców
Kolejnym aspektem życia w mieście, obrazowanym przez „Baro-
metr Krakowski”, jest zaangażowanie w sprawy społeczne i poli-
tyczne oraz relacje między mieszkańcami a władzami Krakowa. 
Połowa respondentów deklaruje, że interesuje się sprawami mia-
sta. Podobna liczna grupa osób (51 proc.) twierdzi, że potrafi roz-
różnić kompetencje Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta i Rady 
Miasta Krakowa. W części poświęconej aktywnościom obywa-
telskim mieszkańców, 45 proc. ankietowanych osób zadekla-
rowało, że bierze udział w wyborach lub referendach, a prawie 
jedna czwarta (23 proc.) przyznała, że uczestniczy w głosowaniu 
nad projektem w budżecie obywatelskim. Dane te nie pokrywa-
ją się jednak z oficjalnymi statystykami frekwencji. Twórcy rapor-
tu przypuszczają, że rozbieżność wynika z tego, że respondenci 
chcieli dobrze wypaść w czasie badania albo nie pamiętali wyda-
rzeń, o które zostali zapytani. Problematyczne było również za-
gadnienie dotyczące uprawnienia do głosowania nad budżetem 
obywatelskim. Choć ponad połowa (55 proc.) uczestników bada-
nia wskazała, że ma takie uprawnienie, 15 proc. oznajmiło, że go 
nie posiada, a prawie co trzeci badany (30 proc.) przyznał, że nie 
wie. W rzeczywistości wszyscy uczestnicy „Barometru Krakow-
skiego” mogą brać udział w tym głosowaniu.

Źródła ważnych informacji
„Barometr Krakowski” obrazuje także, w jaki sposób mieszkań-
cy poszukują informacji dotyczących spraw miasta. Największa 
grupa, obejmująca 60 proc. respondentów, zadeklarowała, że 
rozmawia na ten temat z sąsiadami lub innymi osobami. 34 proc. 
sprawdza wiadomości na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta Krakowa, a 32 proc. poszukuje informacji na temat działań 
podejmowanych przez lokalne władze. Mniej niż co dziesią-
ty ankietowany zadeklarował, że zdarzyło mu się rozmawiać 
z radnym Krakowa o jakiejś sprawie dotyczącej miasta (8 proc.), 
uczestniczyć w zebraniu z przedstawicielami Urzędu Miasta 
Krakowa lub radnymi (6 proc.). Tylko 5 proc. brało udział w spo-
tkaniach konsultacyjnych. Jako preferowane kanały komuni-
kacji na temat spraw miasta najczęściej wskazywano biuletyn 
informacyjny dostarczany do skrzynki pocztowej (57 proc.). 
Nieco mniej niż połowa respondentów wskazała media lokalne: 
prasę (47 proc.), telewizję (47 proc.), radio (46 proc.) oraz inter-
net (45 proc.).

„Barometr Krakowski” jest badaniem reprezentatywnym. 
Oznacza to, że respondenci zostali dobrani zgodnie ze specja-
listyczną procedurą, dzięki czemu informacje zgromadzone na 
podstawie ich odpowiedzi odzwierciedlają opinie wszystkich 
mieszkańców miasta. W badaniu wzięło udział 1081 osób. Projekt 
został zrealizowany na zlecenie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic 
Krakowa.

Anna Kapłańska
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EKSPERT RADZI

Strych jako forma inwestycji

K
ażdy na pewno widział zdjęcia pięknie wykończonych 
mieszkań powstałych na strychach starych kamienic. Nie-
jednemu marzy się lokum, często kojarzone z artystami lub 

zamożnymi ludźmi, którzy mogą pozwolić sobie na taką inwesty-
cję. Na co musimy zwrócić uwagę, jeśli sami rozważamy urządze-
nie podobnego wnętrza?

W ostatnich latach powstało wiele mieszkań mieszczących się 
na strychach kamienic czy też w nowym budownictwie. Stały się 
dostępne dla średnio zamożnego nabywcy. Pierwszy wariant za-
kłada zakup gotowego, urządzonego strychu. Takie rozwiązanie 
wiąże się z zapłaceniem ceny rynkowej i zaakceptowaniem czyjejś 
koncepcji wykończenia. Drugą opcją jest nabycie strychu do prze-
budowy, co nakłada na inwestora ogrom pracy, ale jej efekt może 
być oszałamiający.

Najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy 
w stanie sami przebrnąć przez proces adaptacji wnętrza, poświę-
cając swój czas i  nerwy, czy lepiej zatrudnić dobrego agenta nie-
ruchomości, zajmującego się takimi inwestycjami. Musimy się też 
zastanowić, czy kupujemy strych dla siebie, czy w celach inwesty-
cyjnych, a tym samym skupić się na kwestii, ile jesteśmy w stanie za-
płacić za nieruchomość.

Przed zakupem strychu warto podpisać przedwstępną umowę 
sprzedaży, która da nabywcy czas na sprawdzenie wszystkich czyn-
ników, które mogą wpłynąć na załatwienie formalności związanych 
z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę.

Czynniki wpływające na atrakcyjność 
lub nieatrakcyjność strychu:
1. Podmiot, od którego kupujemy nieruchomość: • od wspól-

noty jako wydzielony lokal — to najbardziej pożądana forma za-
kupu, ponieważ można wpisać do aktu notarialnego wszystkie 
zgody potrzebne do przebudowy strychu; • od jednego wła-
ściciela — należy dokładnie sprawdzić, co jest zapisane w akcie 
zakupu i jakie zgody wspólnoty są zawarte w akcie notarialnym; 
• od gminy (przetarg); • od komornika (licytacja); • od syndyka 
(oferta).

2. Lokalizacja — ma bardzo duży wpływ na cenę zakupu, ale też na 
koszty budowy. Jeżeli kupujemy strych w centrum miasta, musi-
my się liczyć z tym, że zajęcie chodnika, wyłączenie części ulicy 
z ruchu samochodowego lub brak możliwości używania ciężkie-
go sprzętu, wiąże się ze zwiększeniem kosztów przebudowy.

3. Wygląd i stan techniczny kamienicy — jeżeli nieruchomość jest 
w złym stanie, w przyszłości wygeneruje koszty remontu rów-
ne naszemu udziałowi. Stara zasada mówi, że lepiej kupić brzyd-
kie mieszkanie w  pięknej kamienicy niż odwrotnie. Często się 
zdarza, że wspólnota sprzedaje strych, żeby wykonać remont 
w budynku, co daje możliwość negocjacji, np. zamiast płacić za 
strych, sami wykonamy renowację. Jeżeli traktujemy lokal jako 
inwestycję, remont jest w naszym interesie, bo podnosi wartość 
mieszkania.

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — należy 
sprawdzić, na co pozwala w swoich założeniach i  jakie parame-
try trzeba spełnić. Ważne kwestie to np.: • wysokość budynku 
— warto zorientować się, czy możemy podnieść ścianę kolan-
kową strychu i o ile. Taki zabieg pozwoli powiększyć powierzch-
nię użytkową mieszkania, a może nawet zaprojektować pionowe 

okna. Decyzja zależy również od opinii konserwatora i WZiZT. 
Musimy też zwrócić uwagę na kamienice znajdujące się obok. Je-
żeli są wyższe, to wystepuje prawdopodobieństwo możliwości 
podwyższenia ścianki kolankowej. Często od podwórka możemy 
podnieść ścianę do pełnej wysokości, a nawet dobudować piętro; 
• rodzaj dachu i jego nachylenie; • rodzaj okien — warto spraw-
dzić, jaki typ mamy prawo zamontować oraz czy możemy wy-
konać lukarny; • intensywność zabudowy (może się zdarzyć, że 
budynek, w którym znajduje się strych, przekracza już odgórnie 
ustaloną intensywność zabudowy, co nie pozwoli na zmianę prze-
znaczenia pomieszczenia na cele mieszkaniowe); • czy kamienica 
to zabytek, czy tylko jest pod nadzorem konserwatorskim?

5. Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) — 
należy się o nie postarać, jeżeli nie ma Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego (MPZP).

6. Konserwator — musi wydać opinię na temat projektu budowla-
nego, który trzeba dostosować do jego zaleceń.

7. Metraż — zazwyczaj liczony jest po podłodze. Należy pamiętać, 
że przy sprzedaży klient zwróci uwagę na metry użytkowe.

8. Dach — jest częścią wspólną, ale przy zakupie strychu musimy li-
czyć się z tym, że to my zapłacimy za jego remont, a koszt będzie 
uzależniony od tego, czym zostanie przykryty. Jest to zazwyczaj 
zapisanie w MPZP lub w zaleceniach konserwatora. Im cięższe 
pokrycie (np. ceramika), tym konstrukcja musi być solidniejsza, co 
przekłada się na większe wydatki.

9. Strop — jego stan jest bardzo ważny, ponieważ ma znaczący 
wpływ na koszty. Jeżeli stan techniczny stropu okaże się zły 
(przegniłe deski, lekkość), będziemy musieli go wzmocnić lub 
nawet ściągnąć i położyć nowy. Niestety wiąże się to z niedo-
godnościami i  często protestami sąsiadów, bo nasza podło-
ga jest dla nich sufitem. Zazwyczaj na rynku występują stropy 
drewniane, ale można spotkać też lepsze — betonowe.

10. Stan instalacji (piony kanalizacyjne, wodne, elektryczne, ga-
zowe, kominowe i wentylacyjne) — może się okazać, że bę-
dziemy musieli je wymienić, z czego wynikną dodatkowe koszty. 
Ze względu na to, że piony są częściami wspólnymi, możemy się 
postarać rozliczyć ich wymianę ze wspólnotą.

11. Klatka schodowa — czy spełnia normy, czy będzie trzeba zro-
bić odstępstwo? Opinię w tej sprawie należy uzyskać od straży 
pożarnej i kominiarza. Bez pozytywnej oceny nie można prze-
budować strychu. Trzeba sprawdzić, czy konieczne będzie wy-
konanie instalacji oddymiania.

12. Piętro — największe znaczenie ma wtedy, gdy kupujemy strych 
w celach inwestycyjnych, ponieważ liczba pięter może zmniej-
szyć grono klientów zainteresowanych zakupem.

Jeżeli już wszystko sprawdzimy i uzyskamy pozwolenie na prze-
budowę, możemy podpisać końcową umowę przenoszącą wła-
sność nieruchomości. Droga do mieszkania na strychu nie jest 
usłana różami. Mimo to, jeżeli przez nią przebrniemy, mamy szansę 
uzyskania efektu, o którym marzyliśmy.

Paweł Rokita
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powodów, dla których warto  
wybierać meble na wymiar

1. Wykorzystanie przestrzeni
Wybierając meble na wymiar, o wiele łatwiej będzie wykorzystać 
przestrzeń w pomieszczeniu. To szczególnie istotne w przypadku 
bardzo małych wnętrz, wyjątkowo dużych, o niestandardowych 
kształtach, z zakamarkami itd. W przypadku kuchni znaczenie ma 
zarówno podłoga, ze względu na szafki dolne, jak i ściany, na któ-
rych umieścimy szafki wiszące. Meble na wymiar zagospodarują 
każdą przestrzeń, sprawiając, że wnętrze, nawet jeśli nie odzna-
cza się dużą powierzchnią, będzie bardzo przestronne i  jedno-
cześnie użyteczne. Pomogą w  tym takie detale, jak pomysłowe 
schowki czy elementy umeblowania rozmieszczone na różnych 
wysokościach.

2. Indywidualny styl
Sklepy oferują całą gamę wyposażenia różnorodnego pod 
względem kolorów, kształtów, materiałów, faktur itd. Nie-
trudno znaleźć to, co nam odpowiada. Jeśli jednak marzymy 
o  takich meblach, których nikt nie ma — wybierzmy te przy-
gotowywane na wymiar. Fachowiec stworzy specjalnie dla nas 
np. modele wielokolorowe, otwierane w  nietypowy sposób, 
z  dodatkowymi półeczkami (np. na wino). Takie rozwiązanie 
odpowie na nasze indywidualne potrzeby i  sprawi, że poczu-
jemy się wyjątkowo.

3. Zabudowanie sprzętów
Nieodłącznym elementem każdej kuchni są sprzęty AGD, ta-
kie jak lodówka, zmywarka, kuchenka, piec, często też pralka. 
Przedmioty te, choć coraz bardziej atrakcyjne wizualnie, nie za-
wsze w pełni cieszą oko. Meble na wymiar zakryją mankamenty, 
a  podkreślą to, co warto pokazać, zachowując pełną swobodę 
użytkowania. Rozwiązanie to sprawdzi się zwłaszcza w  kuch-
niach otwartych. Będąc dostępne dla gości, pomieszczenia te 
stanowią wizytówkę mieszkania, a  zabudowa sprzętów poma-
ga uzyskać efekt porządku. Oryginalne umeblowanie nie tylko 
sprawi, że przedmioty codziennego użytku nie będą burzyć wi-
zualnej harmonii, ale staną się elementem wystroju.

4. Wysoka jakość wykonania
Produkcja mebli sklepowych jest masowa, fabryczna, nastawio-
na na ograniczenie kosztów. Nie oznacza to, że nie można kupić 
w  salonie wysokiej jakości szaf i  szafek. By jednak zminimalizo-
wać ryzyko, warto wybrać meble na wymiar, które najczęściej 
tworzone i  składane są ręcznie. Zatem w  ich przypadku trud-
no mówić o  niedoróbkach i  materiałach charakteryzujących się 
krótką trwałością. Meble na wymiar najczęściej tworzą fachow-
cy, którym zależy na dobrej opinii — by działalność miała szansę 
na powodzenie, klienci muszą polecać ich kolejnym. Stąd dbałość 
o renomę.

5. Idealne oświetlenie
Trudno wyobrazić sobie funkcjonalną kuchnię bez dobrego 
oświetlenia. Liczy się nie tylko strona praktyczna (dobra widocz-
ność podczas przygotowywania posiłków), ale również estetycz-
na — planując meble na wymiar, do wnętrza dobieramy od razu 
oświetlenie, które może wyglądać bardzo designersko. Powo-
dzeniem cieszy się np. system LED zamontowany pod górnymi 
szafkami. Warto zadbać również o  inne pomieszczenia. Delikat-
ne światło w salonie nada wnętrzu przytulny klimat, a w gabine-
cie świetnie sprawdzi się oświetlenie punktowe, rozjaśniające 
zwłaszcza miejsce pracy.

Wiele argumentów przemawia za wyborem mebli na wymiar. 
Jeżeli jednak mamy ograniczony budżet, postarajmy się chociaż 
o dopasowane umeblowanie w kuchni, która jest wyjątkowym po-
mieszczeniem. To właśnie tutaj naraża-
my meble na najwięcej zniszczeń. W tym 
wnętrzu musimy umieścić też dużą liczbę 
przedmiotów.  Dlatego warto zainwesto-
wać w odpowiadające na nasze potrzeby, 
właściwie dopasowane szafki, blaty i szu-
flady, które będą nas cieszyć przez lata.

Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia

Gdy przychodzi czas umeblowania wnętrza lub całego 
mieszkania, stajemy przed niemałym dylematem. Z jednej 

strony możemy zamówić meble na wymiar — dopasowane, 
zgodne z naszym gustem i potrzebami, a z drugiej gotowe 

meble ze sklepu, które bez trudu dobierzemy do naszej 
kuchni (czy innego pomieszczenia) i znajdziemy te, które 

w pełni nam się podobają. Ta druga opcja wydaje się zatem 
bardziej atrakcyjna — możemy mieć właściwie to samo 

w niższej cenie. Dlaczego mimo wszystko warto poważnie 
wziąć pod uwagę zakup mebli na wymiar? Wyjaśniamy. 
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Czy na świecie 
istnieją tylko płytki?

Z 
reguły jest tak, że glazura, kamień czy gres sprawdzają się 
w każdym miejscu. Wydaje się, że inne produkty po zala-
niu wodą lub wniknięciu pary pękają, odchodzą od ścian, 

odbarwiają się, gniją, a w najlepszym wypadku pozostają na nich 
mało estetyczne plamy. Jednak, czy rzeczywiście tak jest? Tech-
nologia idzie naprzód, więc nie zawsze będziemy skazani na 
czyszczenie fug szczotką, używając detergentów. Na rynku już 
teraz istnieje kilka alternatywnych propozycji, które śmiało moż-
na wykorzystać we wnętrzach. Jakie to materiały?

Fornir łupkowy
Łupek z impetem wszedł do naszych wnętrz w formie m.in. ciosa-
nych i klejonych płytek, które chętnie podświetlamy, wydobywając 
ich ciekawą, nieregularną strukturę. Interesującym wariantem jest 
fornir w 100 proc. wykonany z naturalnego kamienia. Największe 
zalety tego materiału to, z pewnością, niewielka grubość (1,5–3 mm) 
oraz giętkość, dzięki czemu możemy wykonać z niego meble i wykła-
dać całe ściany — nawet te w prysznicu. Fornir nadaje się również do 
kładzenia bezpośrednio na nadgryzione zębem czasu płytki, bez ko-
nieczności ich kucia (unikając pyłu i bałaganu w całym domu).

Zakres zastosowania:
• ściany, podłogi i sufity — możliwy montaż również na flizach;
• zastosowanie zewnętrzne — fasady budynków;
• remontowanie basenów — możliwy montaż także na flizach;
• zabudowa ścian i drzwi (dostępne także w dużych formatach 

na zapytanie);
• produkcja mebli;
• elementy dekoracyjne wnętrz;
• pomieszczenia o podwyższonej wilgotności (prysznic, łazienka).

Beton i rdza nie tylko do loftów
Te dwa materiały zyskały w ostatnim czasie liczne grono zwolen-
ników, ze względu na ciekawe struktury i różnorodne możliwości 
zastosowania. Każdy panel, ze względu na proces produkcyjny, 
otrzymuje jedyną w swoim rodzaju strukturę oraz specyficzny 
kolor, np. beton szalunkowy lub beton dziki. Okładziny są bezza-
pachowe, a możliwość docinania i zaginania daje projektantom 
szerokie pole do działania.

Zastosowanie:
• wnętrza: ściany, sufity, podłogi;
• wykończenie mebli;
• blaty kuchenne;
• elewacje;
• elementy ozdobne wnętrz, np. kolumny.

Mech
Mech należy do materiałów o szerokim zastosowaniu. Moż-
na stworzyć z niego logo, wyciąć dowolny abstrakcyjny kształt. 
Mimo iż producenci oferują szeroką gamę kolorystyczną, mate-
riał ten najlepiej wygląda np. w odcieniach naturalnej zieleni lub 
zieleni jabłkowej. Dzięki świetnym właściwościom akustycznym, 
mchy dobrze sprawdzają się na mobilnych przegrodach lub w gło-
śnych biurach. Tego rodzaju panele są w pełni bezobsługowe i nie 

wymagają pielęgnacji, podlewania czy nawożenia. By zachować ich 
świeżą, miękką i zieloną optykę, wilgotność powietrza powinna 
wynosić 40–60 proc., a mchu nie należy wystawiać na bezpośred-
nie, długotrwałe działanie intensywnych promieni słonecznych.

Materiał ten jest antystatyczny, nie wymaga opieki i nawoże-
nia. Można z niego stworzyć wiele kształtów, płaszczyzn i kom-
binacji — efekty zastosowania mchu prezentują się naprawdę 
rewelacyjnie.

Aluminium
Aluminium również daje projektantom wiele możliwości. Można 
go zastosować na podłodze, ścianie, elewacji, a to wszystko dzięki 
wysokiej odporności na wilgoć i wahania temperatury.

Materiał ten może być postrzegany jako „zimny”, ale w prak-
tyce taka opinia wydaje się nieuzasadniona. Aluminium przybiera 
bowiem temperaturę otoczenia i jest bardzo łatwe w czyszczeniu.

Kora topoli lub kora korkowa
Jest to coś dla tych, którzy lubią strukturalne rozwiązania. Kory 
tworzą rewelacyjny efekt we wnętrzu i sprawiają, że staje się ono 
bardziej przytulne i oryginalne. Dzięki aranżacji z zastosowaniem 
tego rozwiązania nie trzeba wychodzić na spacer do lasu, jego na-
miastkę można poczuć we własnym salonie lub jadalni. Materiał 
sprzedawany jest w kawałkach lub jako tzw. szyndle. Zarówno 
korek, jak i topola posiadają wysokie właściwości akustyczne.

Czy materiały sprawdzą się w mokrych strefach? Kora topoli 
nada się do miejsc nienarażonych na duże działanie wody i wilgo-
ci — podobnie jak drewno, jest zabezpieczona przez naturę. Kora 
korkowa to większy problem — musimy umieścić ją za szybą lub 
w sferze całkowicie suchej. Ponadto przy zastosowaniu kory lub 
mchu należy pamiętać o dobrej cyrkulacji powietrza.

Szereg możliwości pozwala nam obecnie żonglować rozwiąza-
niami wedle indywidualnych upodobań. Nie ograniczajmy się tylko 
do sprawdzonych od lat płytek w łazience czy kuchni — zaszalejmy, 
zaryzykujmy. Rynek oferuje wiele wzorów, kolorów i tekstur, dlate-
go coraz łatwiej jest nam stworzyć we wnętrzu wyjątkowy klimat, 
zgodny z naszym poczuciem estetyki i wymaganiami.

Artur Brzuchacz
projektant wnętrz

www.arch-tecture.pl



Z kraju
Z Irlandią o problemach mieszkaniowych 
O nowatorskich rozwiązaniach w zakresie gospodarki mieszkanio-
wej oraz polityce dotyczącej tego segmentu, rozmawiali przedsta-
wiciele Polski i Irlandii. Reprezentujący irlandzkie Ministerstwo Go-
spodarki Mieszkaniowej i Odnowy Miast Damien English, spotkał się 
z wiceministrem infrastruktury i budownictwa Kazimierzem Smoliń-
skim, a zagadnienia przez nich poruszane dotyczyły kwestii zwięk-
szenia zasobów mieszkaniowych w obydwu państwach. Irlandia 
pracuje obecnie nad wdrożeniem działań mających na celu zapew-
nienie cenowo dostępnych mieszkań dla osób, których możliwości 
finansowe nie pozwalają na skorzystanie z ofert obowiązujących 
na rynku komercyjnym. Podczas spotkania wiceminister Smoliński 
przedstawił główne założenia przyjętego we wrześniu 2016 r. rzą-
dowego programu „Mieszkanie Plus”. Owocem rozmów jest dekla-
racja w sprawie wzajemnej wymiany doświadczeń z obszaru polityki 
i gospodarki mieszkaniowej. Damien English wyraził zainteresowa-
nie pakietem „Mieszkanie Plus” i zawartymi w nim rozwiązaniami. 

Stabilizacja popytu na hipoteki 
Wzmożone zainteresowanie kredytami hipotecznymi, jakie obser-
wowaliśmy w styczniu tego roku, było skutkiem pogoni za dopłata-
mi w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Wraz ze wstrzy-
maniem dopłat, wyhamował również popyt na hipoteki i powrócił do 
zrównoważonego stanu sprzed kilku miesięcy. Porównując dane z po-
przedniego miesiąca z jego ubiegłorocznym odpowiednikiem, można 
zauważyć, że nastąpiła pewna zmiana. O ile kwota, o którą wniosko-
wali potencjalni kredytobiorcy, była większa o 6,7 proc. w stosunku 
do roku 2016, o tyle liczba klientów banków zainteresowanych tego 
typu usługą zmalała. Jak podaje BIK, liczące 36 tys. osób grono wnio-
skodawców z ubiegłego roku, w lutym 2017 r. zmniejszyło się do 32,8 
tys. Natomiast kwota, jaką interesowali się tegoroczni kredytobior-
cy, wzrosła o 10 proc., przyczynę czego można upatrywać w podnie-
sionym do 20 proc. wymaganym wkładzie własnym. Z kolei zapyta-
nia o kredyty konsumpcyjne w 2017 r. swoją wartością przekroczyły 
o 3,9 proc. sumę, jaką interesowano się w lutym 2016 r.

Coraz więcej mieszkań kupują Ukraińcy 
Na polskim rynku nieruchomości swoją obecność coraz mocniej 
zaznaczają Ukraińcy. Inwestują przede wszystkim w mieszkania. 
Niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza na Ukrainie skłania 
obywateli tego kraju do emigracji w poszukiwaniu bezpieczeństwa 
i lepszych warunków ekonomicznych. Wśród osób, które w tym 
celu przybyły do Polski, duży odsetek stanowią ci, którzy planują 
zostać w kraju na stałe. Odrębną grupę tworzą inwestorzy, w pol-
skim rynku upatrujący szansy na bezpieczne ulokowanie kapitału.
Z reguły zainteresowani są niewielkimi mieszkaniami o stosunko-
wo niskim standardzie, do których można wprowadzić się natych-
miast lub po przeprowadzeniu drobnych prac remontowych. Poszu-
kiwane są również lokale, w których mogą zamieszkać całe rodziny, 
oraz obiekty kupowane z myślą o przeniesieniu działalności gospo-
darczej. Osoby młodsze, w tym studenci, najchętniej decydują się 
na wynajem, starsi biorą pod uwagę również zakup nieruchomo-
ści. Szacuje się, że aktualnie w Polsce pracuje ponad milion imi-
grantów z Ukrainy. Z danych NBP wynika, że większość z nich jest 
zatrudniona w gospodarstwach domowych, budownictwie i usłu-
gach remontowo-budowlanych oraz rolnictwie.
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Z Krakowa
Ogłoszono przetarg na tablice smogowe 
Jeszcze w tym roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pla-
nuje postawienie na terenie Krakowa trzech tablic informujących o po-
ziomie zanieczyszczeń powietrza w mieście. Wniosek o ich zamontowa-
nie był jednym ze zwycięskich projektów złożonych przez mieszkańców 
w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Po licznych opóź-
nieniach wynikających z niewłaściwego planowania i braku porozumienia 
z wnioskodawcą, inwestycja otrzymała zielone światło. Teraz, po blisko 
trzech latach, urzędnikom udało się ogłosić przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej, a następnie montaż urządzeń. Ostatecznie usta-
lono trzy lokalizacje, w których mają powstać tablice. Wszystkie wybrane 
miejsca znajdują się blisko centrum oraz stanowią ważne punkty prze-
siadkowe. Nowe tablice pojawią się na rondzie Mogilskim, przy skrzyżo-
waniu ulic Starowiślnej i Dietla oraz w pobliżu kina Kijów. Przetarg ogło-
szono 9 marca, a oferty można składać do 27 marca. Tablice smogowe bę-
dą kosztować ok. 300 tys. zł i zostaną zamontowane najpóźniej do 15 li-
stopada br.

Mapa inwestycji ZIKiT na 2017 rok
Zarząd Infrastruktury Komunalnej I Transportu 
w Krakowie zaktualizował swoją mapę inwestycji, 
za pomocą której można w łatwy sposób spraw-
dzić, na jakim etapie obecnie znajdują się projek-
ty prowadzone na terenie miasta. Aplikacja jest 
przejrzysta i łatwa w obsłudze. Każda inwestycja 
została oznaczona kolorowa ikoną. Po kliknięciu 
w wybrany obrazek, ukazuje się pełna nazwa za-
dania oraz opis zawierający dodatkowe informa-
cje, takie jak zakres prac i finansowanie w 2017 r.  
Nowe narzędzie informacyjne pozwala sprawdzić 
największe inwestycje drogowe, które planowa-
ne są w mieście, jak również, co nowego w zakre-
sie zadań ZIKiT, powstanie w ich najbliższej oko-
licy. Mapa dostępna jest na stronie internetowej 
instytucji.

Rozświetlone Bulwary Wiślane  
i nowe smocze skwery
Bulwary Wiślane są jednym z ulubionych miejsc spacerów 
i rekreacji mieszkańców oraz przyjezdnych odwiedzających 
Kraków. W aktualnych planach władz miasta znalazły się: 
przebudowa instalacji świetlnej oraz montaż oświetlenia na 
całej długości bulwarów. Obecnie inwestycja jest na etapie 
przygotowań do ogłoszenia przetargu, który zaplanowano 
na marzec. ZIKiT planuje przeznaczyć na ten cel 1,9 mln 
zł w tym roku, a w następnym 3 mln zł. W ramach popra-
wy jakości przestrzeni miejskiej nowe zadania realizuje tak-
że Zarząd Zieleni Miejskiej. W planach jest otwarcie trzech 
smoczych skwerów z instalacjami przeznaczonymi dla naj-
młodszych. Dzieci będą mogły bawić się w nowych obiek-
tach w Parku Rzecznym Wilga, Parku Lotników Polskich 
oraz Parku Dąbie. Wszystkie smocze skwery mają być wy-
konane z naturalnych materiałów oraz wyróżniać się prostą 
konstrukcją. Koszt budowy trzech placów zabaw to 1,9 mln 
zł. Prace budowlane już rozpoczęto. Skwery zostaną udo-
stępnione mieszkańcom 1 czerwca br. 
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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 4,3208

CHF 4,0310

PLN 4,10%

IV kw. 2016 6560 zł

IV kw. 2016 16 535

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 1,8% (styczeń 2017)

EUR 2,0% (luty 2017)

WIBOR * 1,7300

EURIBOR ** –0,3300

LIBOR CHF –0,7230

LIBOR EUR *** –0,3571

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)                                          156,65

tabela nr 052/A/NBP/2017 z dnia 15.03.2017

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

(dane na dzień 15.03.2017 [Euribor], 
8.03.2017 [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 15.03.2017)

(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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Kunstmuseum Ravensburg

Muzeum sztuki znajduje się na terenie zabytkowej dzielnicy miasta 
Ravensburg w Niemczech. Jest to pierwszy na świecie obiekt tego 
typu, zrealizowany zgodnie ze standardami energooszczędnych 
budynków pasywnych. Elewację wykonano w całości z materiałów 
uzyskanych z recyklingu np. cegły rozbiórkowej pochodzącej ze 
zburzonego klasztoru w Belgii. Dzięki temu nowo wybudowane 
muzeum idealnie wpisuje się w średniowieczny krajobraz 
miasta. Gmach budynku zaprojektowali architekci Arno Lederer, 
Jórunn Ragnarsdóttir oraz Marc Oei. Przestrzeń wystawowa 
o łącznej powierzchni 800 mkw. została rozplanowana na trzech 
kondygnacjach o całkowitej powierzchni ok. 1900 mkw.
Wewnątrz budynku dwie klatki schodowe łączą parter z holem 
wejściowym i foyer z salami ekspozycyjnymi, które znajdują się na 
wyższych kondygnacjach. W muzeum w trakcie wystaw trwałych 
i czasowych prezentowane są dzieła sztuki współczesnej — 
głównie malarstwo oraz fotografie. Budynek zrealizowany został 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego otwarcie 
odbyło się w marcu 2013 r. 

Klimahaus Bremerhaven
Klimahaus Bremerhaven to muzeum w charakterze centrum 
naukowego. Znajduje się w mieście Bremerhaven, na terenie 
kraju związkowego Brema, w północnej części Niemiec. 
Główną tematyką obiektu jest symulacja podróży dookoła 
świata. Zwiedzający mają możliwość przemierzenia wszystkich 
stref klimatycznych występujących wzdłuż południka 8° 34’ 
długości wschodniej. Symulacje w prosty sposób przedstawiają 
pogodę, klimat i przebieg zmian klimatycznych. Powierzchnia 
wystawiennicza wynosi 11 500 mkw. i jest podzielona na cztery 
obszary: podróże, elementy, perspektywy i możliwości. Bryłę 
budynku oparto na kształcie elipsy. Konstrukcja wykonana 
ze stali i szkła w zależności od perspektywy wyglądem 
przypomina kadłub statku, chmurę lub kroplę wody. Obiekt 
został otwarty 26 czerwca 2009 r. Inwestycja kosztowała 
70 mln euro. Autorem projektu jest Thomas Klumpp z Klumpp 
Architects Urban Planners, a realizacja została zlecona firmie 
Niederberghaus & Partner GmbH. Rocznie muzeum odwiedzane 
jest przez ponad pół miliona osób.

Dune House
Na holenderskiej wyspie Terschelling powstał nietypowy dom. 
Budynek, wzniesiony wokół okolicznych wydm, wyłania się 
z ziemi pośród naturalnego krajobrazu, zapewniając niesamowite 
widoki na Morze Północne. Wygląd nieruchomości inspirowany 
jest siłami natury, takimi jak morze, słońce i wiatr. Głównym 
zamierzeniem twórcy Marc’a Koehlera było stworzenie obiektu 
będącego odbiciem natury i otaczającego go środowiska. Dom 
w całości wzniesiony jest z energooszczędnych materiałów. 
Z zewnątrz bryła kształtem przypomina diament. Elewacja 
została wykonana z betonu, aluminium i drewna, które następnie 
zabarwiono na ciemnoszary kolor. Pokoje domowników 
zlokalizowano w przyziemiu. Na wyższych poziomach tworzących 
otwarte wnętrza, znajdują się przestrzeń użytkowa, kuchnia, 
salon oraz pokoje gościnne. Na poddaszu zlokalizowano taras 
widokowy. Projekt Dune House autorstwa pracowni Marc 
Koehler Architects wyróżniony został wieloma nagrodami, w tym 
m.in. nagrodą Nationale Bouwprijs 2015 w kategorii „Talent with 
Future” oraz Reynaers Project Prize 2014.

fot. Roland Halbe
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I Stare Miasto

V Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony
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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. 32–35.
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Igołomska
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Inwestycja biorąca udział w plebiscycie  
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

86
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska ) III kw. 2017 26–112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska 4–5
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 43
3 Kamienica pod Smokami (ul. Pawia) zrealizowana 58–81 8700 - 10 500 WAKO 48

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

4 Vermelo (al. 29 Listopada) bud. B – I/ II kw. 2018,  
bud. A – II kw. 2019 31–130 od 6400 Mota-Engil Real 

Estate Management I okładka

5 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 60

6 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 49

7 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 8, 43

8 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 2 – zrealizowany,  
bud. 3 – I/II kw. 2017 34–128 6900–8700 Inter-Bud 36

9 Lema (ul. Lema) II kw. 2017 29–79 od 5600 Wawel Service 58

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

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

13 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49–50 5406–5883 Dom-Bud M. Szaflarski 45
14 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 9
15 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 40
16 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 60
17 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 58
18 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 37
19 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 30–80 5990–7300 Start 41
20 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 43
21 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 40
22 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) I kw. 2017 31–65 b.d. Tętnowski 42
23 Zielony Prądnik (ul. Glogera) maj 2017 31–58 5599–6099 Krak Estates 27

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.
11 Apartamenty Przybyszewskiego 64 (ul. Przybyszewskiego) I kw. 2018 30–84 od 7500 ATAL 39
12 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) IV kw. 2018 24–95 od 6800 CNT 55

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.

25 Dobrego Pasterza (ul. Dobrego Pasterza/
Bohomolca)

bud. 1-4 – zrealizowany;  
Bohomolca 7 – wrzesień/październik 2017 36–99 5200–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 45

26 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 57
27 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 57
28 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 59
29 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) IV kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 60

30 Reduta (ul. Reduta) bud. A, B – zrealizowany;  
bud. C – czerwiec 2018 31–77 5400–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 45

31 ul. Reduta–Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 47
32 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 48
33 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 33–85 5630–7304 Dom-Bud M. Szaflarski 9, 45

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

24 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments 50

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

37 Kwartet Bieżanowski (ul. Aleksandry) zrealizowana 42–55 5484–5795 IMS Budownictwo 54
38 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 44
39 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) III kw. 2017 27–71 4207–4956 SM Śnieżka 62
40 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–60 5764–6851 Start 41
41 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 8

42 Wielicka Garden (ul. Wielicka) I etap – IV kw. 2017,  
II etap – IV kw. 2018 41–94 od 6200 ATAL 9

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

Rydygiera 57

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

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

35 Oaza Bronowice Etap II (ul. Stańczyka) Stańczyka 9 – czerwiec 2017, 
Stańczyka 7 – II/III kw. 2018 29–91 6790–7990 Oaza Bronowice 56

36 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 60
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

60 Atal Residence I etap – II kw. 2017;  
II etap – II kw. 2018 43–106 od 7100 ATAL 38

61 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 59
62 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 57
63 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 60
64 Pasaż Podgórski (ul. Romanowicza) zrealizowana 29–75 5285–7597 IMS Budownictwo 54

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.
65 ul. Cieślewskiego 7a w realizacji 29–65 5900–7200 Janex 51
66 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 59
67 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 44
68 Pod Wiązami (ul. Sołtysowska) zrealizowana 30–67 od 5450 Hartbex 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.

55 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–52 5100–5590 Krakoin 47
56 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5150–6200 Start 41
57 Halszki 28 A (ul. Halszki 28 A) zrealizowana 30–78 4999–6800 Wawel Service 58
58 Osiedle Dobra Forma (ul. Bochenka) II kw. 2017 31–81 od 4990 Cracovia Property 9
59 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 29–79 5700–7900 Start 41

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
44 Apartamenty Wiśniewskiego (ul. Wiśniewskiego) III kw. 2018 30–82 od 6250 Wawel Service 58
45 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 57
46 ul. Małysiaka II kw. 2018 23–90 5000–5700 Proins 44
47 Osiedle Pod Dębem (ul. Komuny Paryskiej) zrealizowana 53–118 6050–6950 Inter-Bud 37
48 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) II kw. 2017 38–114 6400–7000 Inter-Bud 37
49 Osiedle Europejskie (ul.Czerwone Maki/ ul. Bunscha) zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 61
50 Osiedle Piltza (ul. Piltza) II kw. 2017 29–81 b.d. KG Group 8
51 Słomiana 14 (ul. Słomiana) IV kw. 2017 46–57 8800–9000 PM Development 58
52 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 48
53 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 48
54 Zachodnia Zalesie (ul. Zachodnia) IV kw. 2016 25–71 b.d. Hartbex 46
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Swoszowice   Średnia cena: 5302 zł/mkw. 

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

69 City View Kraków (ul. Orszańska) II kw. 2017 135 2873–3316 MWM Investments 9
70 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 58
71 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 6365 Awim 9

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 Linie autobusowe: 19

Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

72 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–59 5400–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 45

73 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017,  
bud. D – grudzień 2017 29–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 45

74 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 58
75 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 37

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Nowa Huta   Średnia cena: 5506 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
77 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 33–59 5500–6300 Proins 44

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

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

Okolice Krakowa  

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

78 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 53
79 Apartamenty przy Granicznej zrealizowana 81 b.d. Metro Invest 61
80 Dom Dla Każdego (Michałowice) zrealizowana 102 4449–6372 Wawel Service 58
81 Domy w Zielonej Dolinie w Giebułtowie III/IV kw. 2017 181 b.d. Metro Invest 61
82 Modern Residence (Bolechowice) IV kw. 2017 174 b.d. Excellent Development 9
83 Osiedle Kameralne (Wieliczka ul. Sowińskiego) kwiecień 2017 131 3567–3718 COMPLEX II okładka
84 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 52
85 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa) zrealizowana 82 5478 Maxus 9
86 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 53
87 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 8, 53
88 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 53

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
76 Osiedle Na Lotnisku 1 (ul. Broniewskiego/Urbanowicza) IV kw. 2017 30–109 5400–6500 Acatom 62

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20
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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 | CZYŻYNY | OS. DYWiZjONu 303

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

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

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

l dostępne metraże mieszkań: od 23 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki lokatorskie
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 33 m2 do 59 m2

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

Mieszkania

Mieszkania

aPaRTaMenT

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

GOTOWY dO OdBIORU

WSZYSTKIE MIESZKANIA 
PARTER ORAZ I PIĘTRO

Z dOPłATą MdM - 2018 R.
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Sprawdź pełną ofertę na www.dom-bud.pl
Zadzwoń po więcej informacji 12 421 99 38, 12 422 80 59

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
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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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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



53Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

rynek pierwotny



54 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

rynek pierwotny



55Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

rynek pierwotny



56 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

rynek pierwotny

BIURO SPRZEDAŻY:
UL. STAŃCZYKA / PAWILON

30-126 KRAKÓW

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

9
OSTATNIE WOLNE

MIESZKANIA

STAŃCZYKA

NOWY ETAP

STAŃCZYKA7
BUDOWA ROZPOCZĘTA !

B R O N OW I C E
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TWÓJ KLUCZ DO SZCZĘŚCIA

MIESZKANIA
GOTOWE
DO ODBIORU

  szybki tramwaj 

 3 strefy relaksu dla mieszkańców

TWÓJ KLUCZ DO SZCZĘŚCIATWÓJ KLUCZ DO SZCZĘŚCIA

MIESZKANIAMIESZKANIA
GOTOWEGOTOWE
DO ODBIORUDO ODBIORU

  szybki tramwaj 

 3 strefy relaksu dla mieszkańców

Apartamenty przy Granicznej

Domy
w Zielonej Dolinie w Giebułtowie

kom. 509 667 843
e-mail: k_nycz@interia.pl www.metro-invest.pl 

W ofercie mieszkania na piętrze (81 m2)
+ strych o pow. ok 25 m2

W cenie zawarty jest indywidualny (wybrany przez 
Klientów) projekt mieszkania. 

MieszMieszkanie składa się z:  2 lub 3 sypialnie, kuchnia, 
pokój dzienny lub pokój  dzienny z aneksem kuchen-
nym, łazienka, toaleta, hol - 2 balkony o pow.  ok 12 m2

Każde z mieszkań posiada 2 bezpłatne miejsca
postojowe.

Oferowane domy posiadają niebanalną architekturę 
połączoną z funkcjonalnością i komfortem
codziennego użytkowania. 

Powierzchnia uż. 181 m2 / cał. 342 m2, działka 8 ar.
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od 4.207 zł/m2 

AGATOWA - Osiedle Złocień
Kontakt:
ul. Opalowa 2, Kraków
tel.:12 653 93 33

www.sniezka.krakow.pl

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



65Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

rynek 
komercyjny



66 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

BIUROWCE

Legenda jeszcze przed oddaniem  

Trwają prace związane z przebudową krakowskiego „Szkie-
letora”, budynku który przez lata stanowił niechlubną 
wizytówkę miasta. Do końca 2019 r. obiekt zamieni się 

w  Unity Tower, a  w  jego otoczeniu powstaną cztery inne bu-
dynki. Kompleks będzie stanowił nowoczesne i wielofunkcyjne 
centrum biznesowe. Łączna powierzchnia najmu Unity Cen-
tre wyniesie 46  000 mkw. Dwie podziemne kondygnacje zo-
staną przeznaczone na parking. Zmotoryzowani użytkownicy 
obiektu będą mieli do dyspozycji 400 miejsc postojowych. Z ko-
lei dla rowerzystów zostanie przygotowanych 200 stanowisk 
parkingowych.

„Ożywić Szkieletora”
Wielu mieszkańców Krakowa wątpiło w  to, że po wielu latach 
uda się wreszcie ukończyć wieżowiec znajdujący się przy ron-
dzie Mogilskim. Jednak powoli mogą oni zacząć żegnać się ze 

„Szkieletorem”. W tej chwili trwają prace rozbiórkowe wieży. Elimi-
nujemy żelbetowy trzon, pozostawiając konstrukcję stalową. Te pra-
ce są w dużej mierze prowadzone ręcznie i o ile liczymy, że uda się je 
zakończyć w ciągu 2–3 miesięcy, taką datą graniczną dla końca tego 
etapu jest 30 czerwca br. Zaraz po zakończeniu tego etapu chcie-
libyśmy już z generalnym wykonawcą przejść do właściwych robót 
budowlanych. — powiedział Henryk Gaertner, współzałożyciel 
GD&K. Według harmonogramu, jako pierwszy stan surowy za-
mknięty osiągnie budynek hotelu Radisson RED. Równocze-
śnie prowadzone będą prace nad niższym obiektem od strony 
wschodniej (Eastern), który zgodnie z harmonogramem, powi-
nien zostać ukończony w podobnym czasie. Najdłużej potrwa-
ją prace związane z  wieżą. Chcielibyśmy uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie najdalej do końca listopada 2019 r. Porozumieliśmy się 
z  gminą Kraków, że budowa wieży i  towarzyszących jej budynków 

Krakowski „Szkieletor” do końca 2019 r. zostanie przebudowany. Obiekt 
będzie stanowił wyróżniający się element centrum biznesowego Unity Centre. 
Wielofunkcyjny kompleks zyskał już pierwszego najemcę — hotel Radisson RED.

zostanie zakończona najpóźniej do końca grudnia 2019 r. — dodaje 
Henryk Gaertner. Jak zapewniają inwestorzy, na razie te termi-
ny nie są zagrożone. Co więcej, kompleks Unity Centre ma już 
pierwszego najemcę, którym będzie Rezidor Hotel Group.

Jaki będzie kompleks Unity Center?
Najbardziej wyróżniający się element kompleksu stanowi obiekt 
Unity Tower. Zastąpi on niedokończoną konstrukcję budynku 
Naczelnej Organizacji Technicznej, którego budowa rozpoczęła 
się w 1975 r., a kilka lat później została wstrzymana ze względów 
ekonomicznych. Budynek wraz z  gruntem zakupiła w  2005  r. 
spółka Treimorfa Project Sp. z  o.o., której właścicielem więk-
szościowym jest Eurozone Equity Company SA, a  mniejszość 
udziałów w projekcie posiada partner lokalny — GD&K Group. 
Uzyskanie pozwolenia na budowę zajęło 10 lat. Unity Tower to 
27-kondygnacyjny biurowiec, który zaoferuje ok. 16 500 mkw. 

całkowitej powierzchni najmu. Obiekt wspól-
nym parterem i  pierwszym piętrem będzie 
połączony z  9-kondygnacyjnym biurowcem 
University Office, który na krakowski rynek 
dostarczy ok. 7100 mkw. powierzchni najmu 
brutto. Poza Unity Tower i  University Offi-
ce w  skład kompleksu Unity Center będzie 
wchodził także 6-kondygnacyjny budynek, 
przeznaczony na hotel Radisson RED, oraz 
8-kondygnacyjny apartamentowiec. 

Hotel zamiast biurowca
Początkowo obiekt, w  którym powstanie 
hotel, planowany był jako biurowiec. Został 
on jednak przeprojektowany, tak by z  po-
wodzeniem mógł spełniać nową funkcję. In-
westorzy kompleksu Unity Center planują 
oddać ten budynek w  systemie „pod klucz”. 
Ze względu na to, że pierwszym użytkownikiem, 
z  którym mamy podpisaną ostateczna umowę 

jest Radisson RED, chcielibyśmy zakończyć stan surowy zamknię-
ty budynku hotelu (...) do 31 lipca 2018 r. Będziemy dostarczać ten 
budynek dla hotelu w systemie „pod klucz”, czyli z całym wyposa-
żeniem. Powinno to nastąpić do początku 2019  r. — powiedział 
Henryk Gaertner, Współzałożyciel GD&K. Radisson RED jest 
nową marką Carlson Rezidor, której twórcy zainspirowali się 
potrzebami pokolenia „Y”. Obiekt będzie miał ponad 230 po-
koi. Do dyspozycji gości przeznaczone zostaną: restauracja, 
bar oraz specjalna przestrzeń do spotkań biznesowych. Użyt-
kownicy będą mogli korzystać również z czynnego całą dobę 
centrum fitness. W ramach krakowskiej inwestycji powstanie 
pierwszy w  Polsce hotel Radisson RED. Jego zarządzaniem 
i obsługą zajmie się Rezidor Hotel Group. 

Justyna Gorczyca
portal e-biurowce.pl
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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. 



69Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

oferty komercyjne

Arged Spółdzielnia Handlowa Społem z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 46 ogłasza 
prywatny przetarg nieograniczony, ofertowy na zbycie prawa użytkowania wieczystego 
działek położonych w Krakowie jedn. ewid. Podgórze obręb 28: nr ewidencyjny 1/2, 2/2 

oraz działki nr 9 zabudowanej budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną własność 
Spółdzielni – Organizatora Przetargu.

1. Działki będące przedmiotem Przetargu mają powierzchnię: 
działka nr 1/2 – 278 m² /niezabudowana/ 
działka nr 2/2 –   98 m² /niezabudowana/ 
działka nr 9 – 21.625 m² – zabudowana budynkiem biurowym, budynkami magazynowymi, 
budynkami portierni, budynkiem stacji trafo, obudowanym zadaszeniem. 

Szczegóły dotyczące: 

1. Zabudowy – Operat szacunkowy 
2. Regulaminu Przetargu 
3. Pełnej treści ogłoszenia o Przetargu dostępne do wglądu w biurze Organizatora Przetargu 
     oraz na stronie internetowej www.arged.com.pl/wynajem.html 

2. Cena wywoławcza wynosi 23.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) stanowi 
cenę netto (nie zawiera podatku VAT). Koszty ewentualnej transakcji obciążają nabywcę. 

3. Wadium wynosi 1 ‰ (promil) ceny wywoławczej tj. 23.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 
złotych) i Oferent powinien je wpłacić najdalej do dnia 19.05.2017 r. na rachunek Organizatora 
Przetargu nr 83 8591 0007 0020 0052 8490 0001 w Krakowskim Banku Spółdzielczym. 

4. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w odpowiednio zaklejonych kopertach (aby w sposób 
niezauważalny nie można było ich otworzyć), z napisem „Przetarg”, bezpośrednio w sekretariacie 
Organizatora Przetargu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej najdalej 
do 19.05.2017 r. 

5. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, o której mowa w Regulaminie Przetargu w dniu 
22.05.2017 r. o godz. 11°°. 

6. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszych rokowań z wybranymi wstępnie 
Oferentami, a także prawo odwołania, bądź zamknięcia Przetargu bez wyboru oferty i bez podania 
uzasadnienia takiej decyzji.  

7. Oglądanie nieruchomości jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z Prezesem    
Organizatora Przetargu. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu przetargu należy kierować do: 
Prezesa Zarządu lub Głównej Księgowej  
tel. 605 042 735, 12-656-15-46, 12-656-58-18     |       e-mail: biuro@arged.com.pl
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w w w. d o m - b u d . p l

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 znajduje się 1 lokal o powierzchni  
73 m2, mogący spełnić niemal każdą funkcję.

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

Lokal gotowy 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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WARTO WIEDZIEĆ

Mieszkanie od komornika —  
tańszy zakup, większy zysk

C
oraz liczniejszą grupę inwestorów na rynku nieruchomości 
stanowią osoby biorące udział w licytacjach komorniczych. Co 
należy sprawdzić przed taką licytacją? 

Zakup nieruchomości z  licytacji komorniczej to często tań-
sza alternatywa tradycyjnych transakcji. Aby z  niej skorzystać, 
po pierwsze należy uważnie śledzić komunikaty zamieszczane 
na stronie Krajowej Rady Komorniczej (komornik.pl) oraz w ogól-
nopolskiej prasie. Pierwszym krokiem jest znalezienie oferty 
w  lokalizacji, która spełnia oczekiwania nabywcy. Poza źródłem 
internetowym i  prasowym obwieszczenia w  sprawie przetar-
gów można znaleźć na tablicy ogłoszeń w sądzie rejonowym, do 
którego przynależy miejsce położenia danej nieruchomości. In-
formacji warto szukać także w urzędzie gminy, w której zaplano-
wano licytację.

Sprawdzenie mieszkania przed licytacją
Dla osób zainteresowanych nabyciem mieszkania w drodze licytacji 
komorniczej przewidziano termin, w którym można zobaczyć lokal, 
sprawdzić jego stan techniczny oraz zapoznać się z  dokumentacją. 
Dwa tygodnie poprzedzające dzień licytacji to „dni otwarte”, podczas 
których nieruchomości są udostępniane do zwiedzania potencjalnym 
nabywcom. W  tym czasie można również zweryfikować w  sądzie 
akta postępowania egzekucyjnego w sprawie danej działki, domu lub 
mieszkania, m.in. protokół opisu i oszacowania nieruchomości. 

W protokole opisu i oszacowania wyszczególniane są:
– oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej ob-

szar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;
– budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia go-

spodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również za-
pisy objęte zajęciem;

– stwierdzone prawa i obciążenia;
– umowy ubezpieczenia;
– osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przy-

należności i pożytki;
– sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;
– oszacowanie z podaniem jego podstaw;
– zgłoszone prawa do nieruchomości

W poszukiwaniu okazji cenowych, wielu zapomina o ryzyku, któ-
re ciąży na nieruchomościach z tzw. drugiej ręki. Aby wraz z zakupem 
nie przejąć na siebie zadłużenia poprzedniego właściciela czy np. wie-
loletniej umowy dzierżawy, należy dokładnie przeanalizować księ-
gę wieczystą (zwłaszcza rozdziały III i IV) licytowanego mieszkania. 
Chociaż do obowiązków komornika należy poinformowanie uczest-
ników przetargu o zobowiązaniach i obciążeniach zawartych w księ-
dze wieczystej, lepiej wcześniej sprawdzić parametry nieruchomości 
w  systemie Elektroniczne Księgi Wieczyste (ekw.ms.gov.pl). Warto 
również skorzystać z informacji właściwego organu sądowego.

Licytacja mieszkania
Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest wpłata rękojmi 
w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Swoich ofert nie mogą skła-
dać członkowie najbliższej rodziny dłużnika: małżonkowie, dzieci, ro-
dzeństwo. Z udziału w licytacji wykluczony jest także sam właściciel 
licytowanej nieruchomości. Osobą licytującą nie może być również 

komornik ani inny urzędnik biorący udział w  przygotowaniach do 
przetargu. Warto zwrócić uwagę na sytuację cudzoziemców. Zgod-
nie z  polskim prawem, mogą oni przystąpić do licytacji pod warun-
kiem, że przedstawią formalne zezwolenie odpowiedniego organu 
podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kry-
teriów dopuszczenia do składania ofert nie spełnią osoby, które nie 
wywiązały się z obowiązków licytanta podczas innego przetargu.

Ostateczny termin wpłaty rękojmi przez wszystkich zaintereso-
wanych upływa w  dniu poprzedzającym licytację. Oprócz dowodu 
wpłaty licytujący muszą przedstawić swój dowód tożsamości lub po-
twierdzone notarialnie pełnomocnictwo, jeśli nie występują we wła-
snym imieniu. Do rozpoczęcia przetargu wystarczy jeden uczestnik. 
To idealna sytuacja dla kupującego, może on bowiem zaproponować 
najniższą dopuszczalną cenę — w przypadku pierwszej licytacji kwo-
ta ta wynosi 3/4 sumy oszacowania nieruchomości (2/3 dla drugiej 
licytacji).

Po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i  wydaniu przez sąd 
postanowienia o  udzieleniu przybicia licytantowi, nabywca musi 
w  ciągu kolejnych dwóch tygodni przelać środki na rachunek sądu. 
Ostateczna cena zostanie pomniejszona o wpłaconą wcześniej rękoj-
mię. Jeśli nabywca nie zdoła zgromadzić wymaganej kwoty w wyzna-
czonym terminie, ma dwa wyjścia. Może wnioskować o przedłużenie 
okresu uregulowania przyjętego zobowiązania lub wycofać się z licy-
tacji. Wybór drugiego wariantu jest równoznaczny z utratą rękojmi 
(po uprawomocnieniu wyników przetargu). 

Mieszkanie z licytacji komorniczej —  dobra inwestycja
Coraz liczniejszą grupę inwestorów na rynku nieruchomości stano-
wią osoby biorące udział w  licytacjach komorniczych, by następnie 
sprzedawać z  zyskiem nabywane nieruchomości. Do ostatecznego 
kosztu zakupu licytujący powinni jednakże doliczyć środki na ewen-
tualny remont — po rewitalizacji lokalu można jeszcze bardziej pod-
nieść cenę.

Rozważając zakup w  celach inwestycyjnych, warto przeanalizo-
wać dokładnie, jak kształtują się średnie ceny w wybranej lokalizacji. 
Najlepiej porównać szacowany koszt zakupu konkretnej nierucho-
mości oferowanej w  przetargu, ze stawkami rynkowymi dla lokali 
o podobnych parametrach. Im większa różnica między tymi cenami, 
tym większe szanse na oczekiwany zysk z późniejszej sprzedaży. In-
formacje o przybliżonych cenach transakcyjnych w okolicy licytowa-
nej nieruchomości można znaleźć m.in. w operacie szacunkowym. Do 
dokumentacji dołączane są często zdjęcia lokalu, które jeszcze przed 
jego obejrzeniem ułatwiają analizę czynników wpływających na cenę. 
Koszty remontu można oszacować po dokładniejszym sprawdzeniu 
stanu technicznego mieszkania.

Mieszkanie z lokatorami
Licytacja komornicza jest szczególnym przypadkiem transakcji na 
rynku nieruchomości. Wiąże się z silnymi emocjami po stronie dłuż-
nika i jego rodziny, dlatego oprócz rozpatrzenia biznesowych aspek-
tów inwestycji, w miarę możliwości potencjalny nabywca powinien 
zapoznać się z okolicznościami utraty mieszkania przez właściciela.

Joanna Kus
Źródło: KRN.pl
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Marcowe warsztaty pośredników 
w obrocie nieruchomościami

F
ormuła tego rodzaju wydarzeń pozwala nie tylko na nawią-
zanie relacji biznesowych, ale także poszerzanie kompe-
tencji zawodowych uczestników oraz wspólne tworzenie 

narzędzi usprawniających ich pracę. Ostatnie spotkanie pośred-
ników w Krakowie poświęcono m.in. badaniom termowizyjnym, 
za pomocą których, w  nieinwazyjny dla konstrukcji obiektu 
sposób, można wykryć wady techniczne izolacji cieplnej oraz 
instalacji w budynku. Technologia termowizji coraz częściej wy-
korzystywana jest w  procesie odbioru nieruchomości na rynku 
pierwotnym i  wtórnym, ponieważ pomaga precyzyjnie określić 
temperaturę odczuwalną w  poszczególnych pomieszczeniach 
danej nieruchomości. Ustalenie przyczyn ewentualnych strat 
ciepła w budynku pozwala unik-
nąć kosztów związanych z  ko-
niecznością stałego ogrzewania 
wnętrz, dlatego ma to istotne 
znaczenie w  procesie sprzeda-
ży lokalu. Wadliwe instalacje 
i  nieodpowiednie właściwości 
izolacyjne konstrukcji obiektu 
mogą zniechęcić do zakupu nie-
ruchomości. Z  drugiej strony 
odpowiednio wczesne wykona-
nie pomiarów termowizyjnych 
daje czas na oszacowanie wy-
datków na naprawę usterek 
i  dopiero na tej podstawie — 
podjęcie dalszych działań zwią-
zanych z inwestycją. 

Z  tematem termowizji za-
poznali uczestników specjaliści z firmy Kejor: Karolina Malicka 
i Robert Rojek. Z doświadczeń prelegentów wynika, że pomiary 
termowizyjne stają się standardem w branży budowlanej, gdyż 
ułatwiają i przyspieszają rozwiązywanie problemów konstruk-
cyjnych, niewidocznych „gołym okiem”. 

Tradycyjnie dużo miejsca w dyskusji podczas śniadania biz-
nesowego poświęcono metodom pracy pośredników. Justyna 
Liana z noknok.pl zaprezentowała nowe narzędzie służące do 
budowania bazy informacji o  wymaganiach i  potrzebach osób 
poszukujących nieruchomości na krakowskim rynku. Jak prze-
konywała, skuteczna współpraca w zakresie tworzenia takiego 
zestawienia danych, w rezultacie okaże się wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom kupujących. 

Przy okazji cyklicznych śniadań organizatorzy podkreśla-
ją, że udział krakowskich pośredników w  kształtowaniu bran-
ży pośrednictwa w  Polsce jest znaczący, o  czym świadczy 
liczna reprezentacja Krakowa na ogólnopolskich warsztatach 

recamp.pl. Na liście uczestników tego wydarzenia znaleźli się 
przedstawiciele takich firm, jak GRUPA.PRO, Nowak Estate, 
Freedom, HSH Inwestycje, Prime&Prive, DreamHouse, e-to-
wer, New Esattae oraz Mzuri. Warto zwrócić uwagę na tematy 
wykładów, które uwzględniono w programie recamp.pl. Jeden 
z nich omówiła podczas śniadania pośredników Maria Daniec, 
która łączy prowadzenie biura nieruchomości z zainteresowa-
niami z  zakresu coachingu, psychologii i  mediacji. W  ramach 
wykładu „Twoja wartość jest najważniejsza” autorka zwraca 
uwagę m.in. na to, jak duży wpływ na satysfakcję z  pracy po-
średnika ma poczucie własnej wartości, pozytywne nastawie-
nie, samoświadomość i autentyzm. 

Wyróżnikiem recamp.pl jest 
różnorodność tematyczna. Przy-
kładowo, Dominika Dąbrowska 
z RE/MAX Prestige w Krakowie 
przygotowała prezentację o  or-
ganizowaniu Domów Otwartych 
Nieruchomości, porównując 
polskie praktyki w  tym zakresie 
z  ciekawym przypadkiem, jakim 
są podobne inicjatywy w  Por-
tugalii. W  jakim celu organizuje 
się tego rodzaju wydarzenia? Do 
kogo są skierowane? Jaką mają 
formę? Ze względu na skutecz-
ność formuły Domów Otwar-
tych, temat ten będzie powracał 
w  dyskusjach pośredników, tak-
że w Krakowie. 

Warto zwrócić uwagę również na wykład „5 mitów na te-
mat super sprzedawcy” — Michał Stanek opracował zagad-
nienie pośrednictwa z  perspektywy sprzedawcy. Prezentacja 
dotyczy m.in. znaczenia produktu, praktycznej znajomości 
technik sprzedaży oraz podnoszenia kwalifikacji pośredników. 
Ciągle aktualnym tematem jest również wybór między po-
średnictwem na podstawie umów otwartych a  umów na wy-
łączność. Interesującymi wnioskami na tej płaszczyźnie może 
podzielić się założyciel Nowak Estate, Tomasz Nowak. Jego 
wykład „Level up, czyli historia pewnej zmiany” stanowi pod-
sumowanie efektów zmiany systemu pracy agentów nieru-
chomości z Nowak Estate. Czy działanie jedynie na podstawie 
umów na wyłączność jest korzystne dla pośredników? To jed-
no z kluczowych pytań nie tylko marcowego recamp.pl, ale być 
może także kolejnych śniadań branżowych organizowanych 
w Krakowie.

 Joanna Kus

Na początku marca w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
śniadań biznesowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. 
Krakowscy specjaliści zostali również zaproszeni jako prelegenci na 
ogólnopolskie wydarzenie branżowe — recamp.pl.
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EKSPERT RADZI

Jakiego mieszkania poszukujesz?

M
ieszkania bardzo się różnią — wielkością, liczbą pokoi, 
ustawnością i funkcjonalnością, jakością wykończenia, 
kolorystyką, nasłonecznieniem, wysokością położenia, 

dzielnicą i miejscem, w którym są zlokalizowane, typem ogrze-
wania, formą budynku, sąsiedztwem, schludnością klatki scho-
dowej. Nie od dziś uważa się, że im mieszkanie większe i  lepiej 
urządzone, tym jego cena najmu jest wyższa. Czy tak jest za-
wsze? Niekoniecznie.

Tak samo wyglądające mieszkanie, ale zlokalizowane w  pe-
ryferyjnej dzielnicy miasta, będzie tańsze niż podobne w  cen-
trum czy położone tuż obok uczelni. Jednak lokal na peryferiach 
może okazać się droższym rozwiązaniem, jeśli rozkład tego 
w  centrum pozwoli na niezależne zamieszkanie dwóch osób 
w dwóch odrębnych pokojach. 

Dwa niemal identyczne mieszkania. Jedno z niższą ceną wy-
najmu, a  drugie droższe, ale za to z  bar-
dziej szczelnymi oknami. Jeśli przyszły 
najemca jest „ciepłolubny”, to może się 
okazać, że wybranie drugiego mieszkania 
— przy założeniu, że w obu lokalach znaj-
duje się ten sam rodzaj ogrzewania — bę-
dzie korzystniejsze finansowo.

Lista kryteriów wyboru mieszkania 
bywa bardzo długa. Tak samo jak róż-
ne są mieszkania i  jak szeroki jest zakres 
wymagań, tak samo my różnimy się mię-
dzy sobą i przypisujemy różne znaczenia 
owym kryteriom. Dla osoby niepełno-
sprawnej ruchowo bardzo ważną kwestią 
jest istnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dla lokatora 
mającego problemy z porannym wstawaniem, kryterium blisko-
ści do uczelni lub do miejsca pracy może mieć większą wagę niż 
dla osoby, która jest rannym ptaszkiem i znajduje czas nawet na 
spacer po parku przed wyjściem z domu. Dla właścicieli samo-
chodów, łatwość zaparkowania stanie się kluczowa, a osoba nie-
posiadająca prawa jazdy nie będzie potrzebować podziemnego 
miejsca parkingowego, za które wynajmujący policzy dodatko-
wo. Niektórzy nie wyobrażają sobie wynajęcia mieszkania bez 
wanny, a inni nie byliby w stanie korzystać z wanny w tymczaso-
wym miejscu zamieszkania.

Przed skontaktowaniem się z  właścicielami wybranych 
mieszkań i poszukiwaniem lokalu dla siebie, należy spisać wła-
sną listę kryteriów. Następnym krokiem jest ustalenie ich ko-
lejności zgodnej z  poziomem ważności. Raczej trudno będzie 
znaleźć na rynku mieszkanie idealne, spełniające każde z wyma-
gań, dlatego lepiej odciąć dwie trzecie kryteriów na dole listy 
i  skupić się na tych najistotniejszych. Do drobnych niedocią-
gnięć mieszkania można się przyzwyczaić. Taka jest nasza ludz-
ka natura.

Kolejnym krokiem do wynajęcia mieszkania powinno być za-
danie sobie pytania, czy z  ogólnie dostępnej oferty rynkowej 
mieszkań na wynajem w danym mieście uda się znaleźć to jedno, 

jedyne, najlepiej spełniające wszystkie kryteria, czy też najem-
cy wystarczy znalezienie pierwszego, które spełnia najważniej-
sze wymagania. To drugie podejście pozwoli zaoszczędzić dużo 
wysiłku i czasu. Ludzie kierujący się pierwszym założeniem po-
czątkowo są pełni zapału i energii, a pod koniec poszukiwań wy-
bierają mieszkanie gorzej spełniające najważniejsze ich kryteria, 
tylko dlatego, że zmęczyło ich żmudne przeglądanie ofert.

Parter, piętro czy najwyższe piętro?
Wiele osób unika mieszkania na parterze budynku. Czy chodzi 
o względy bezpieczeństwa? O to, że ktoś może zaglądać miesz-
kańcom w okna? Czy o to, że takie mieszkanie będzie chłodniej-
sze i w związku z tym droższe do ogrzania? Zła opinia mieszkań 
na parterze nie jest zasłużona. Firma Mzuri zarządza ponad 
200 takimi lokalami od wielu lat. W  tym czasie nie odnotowa-

no żadnych przypadków włamania, kradzieży czy stalkingu. 
Jeśli mieszkanie do wynajęcia znajduje się na parterze starej, 
przedwojennej kamienicy, to oczywiście należy zwrócić uwagę 
na ewentualną wilgoć. Lokal na parterze ma również wiele zalet.

Jeśli w  mieszkaniu ma znaleźć się miejsce na rower, łatwiej 
będzie go wciągać na parter niż na czwarte piętro bez windy. 
Do mieszkania na parterze czasem przynależy ogródek, w któ-
rym można np. jadać śniadania czy wypoczywać i spędzać czas 
w  gronie najbliższych. Jeśli potencjalny najemca ma kłopoty 
z poruszaniem się, to parter okaże się dla niego o wiele wygod-
niejszy niż wysokie piętro. Mieszkając na parterze, nie trzeba 
korzystać z windy — dzięki temu można uniknąć długiego cze-
kania na jej przyjazd, ryzyka awarii itp.

Często zdarza się, że mieszkanie na parterze jest nieco tań-
sze. Dlaczego? Bo wiele osób ma awersję do parterów i niechęt-
nie kupuje tam mieszkania. W związku z tym ceny takich lokali są 
niższe. Dzięki temu inwestor może zakupione tanio mieszkanie 
nieco taniej wynająć, zachowując ten sam poziom zwrotu z  in-
westycji. Poza tym część najemców w ogóle omija parter, więc 
wynajmujący może być skłonny do udzielenia nieco wyższego 
rabatu w stosunku do zwrotu z inwestycji w podobne mieszka-
nie, w podobnym standardzie, ale zlokalizowane na pierwszym 
czy drugim piętrze.

Nie od dziś uważa się, że im mieszkanie większe i lepiej urządzone, tym jego 
cena najmu jest wyższa. Czy tak jest zawsze? Niekoniecznie.

Często zdarza się, że mieszkanie na parterze jest 
nieco tańsze. Dlaczego? Bo wiele osób ma awersję do 
parterów i niechętnie kupuje tam mieszkania. W związku 
z tym ceny takich lokali są niższe. Dzięki temu inwestor 
może zakupione tanio mieszkanie nieco taniej wynająć, 
zachowując ten sam poziom zwrotu z inwestycji.
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Dwa pierwsze piętra są najbardziej pożądane. Pię-
tra wyższe mogą być postrzegane jako mało atrakcyj-
ne, zwłaszcza jeśli w  budynku brakuje windy. Oprócz 
konieczności wdrapywania się po schodach i  związane-
go z  tym wysiłku, mieszkańcy często obawiają się ostat-
niego piętra z  powodu ryzyka przeciekania dachu lub 
włamania przez złodzieja spuszczającego się po linie z dachu. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia któregoś z owych niepo-
żądanych przypadków jest niewielkie, więc jeśli właściciel 
proponuje niższą cenę, a  klient nie odczuwa dyskomfortu 
przy wchodzeniu na czwarte lub piąte piętro, to może po-
winien rozważyć wynajęcie takiego lokalu. W  przypadku 
problemów z  kondycją, tym bardziej mieszkanie na piątym 
piętrze bez windy może pomóc w pozbyciu się zadyszki.

Blok z wielkiej płyty, kamienica czy nowe 
budownictwo?
W  większości dużych polskich miast lokale na wynajem są 
oferowane w  trzech rodzajach budynków. W  zależności od 
lokalizacji najwięcej mieszkań zwykle znajduje się w  blokach 
z tzw. wielkie j płyty (zbudowanych w latach 60-80. ubiegłe-
go wieku, w epoce socjalizmu) albo w kamienicy, czyli budynku 
wybudowanym ponad 50 lat temu. Najmniejszy wybór nie-
ruchomości wiąże się z  tzw. nowym 
budownictwem, czyli budynkami wy-
budowanymi przez deweloperów po 
1990 r. Zdecydowanie najliczniejszą 
ofertę mieszkań inwestorzy wpro-
wadzają na rynki w  największych 
polskich miastach (tych liczących po-
wyżej 100 tys. mieszkańców) i  mało 
(lub wcale) w małych miasteczkach.

Czym różnią się bloki z  tzw. wiel-
kiej płyty od obiektów w nowym bu-
downictwie? Po pierwsze wyglądem. 
Stosunkowo niedawno wybudowa-
ne obiekty są wizualnie najatrak-
cyjniejsze i  mają czyste, zadbane, dobrze doświetlone klatki 
schodowe. Teren wokół nich jest zwykle estetycznie upo-
rządkowany. Odwrotnie niż w  kamienicach, o  ile nie zostały 
one pieczołowicie odremontowane (wtedy mogą wyglądać 
naprawdę pięknie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz klat-
ki schodowej). Często są to zaniedbane budynki z ciemnymi, 
mało funkcjonalnymi klatkami schodowymi. I  mało atrak-
cyjnym otoczeniem. Bloki z  wielkiej płyty plasują się gdzieś 
pośrodku — schludniejsze niż większość kamienic, mniej 
atrakcyjne (nawet po dociepleniu, wymianie elewacji oraz po 
remoncie klatki schodowej i wymianie wind) niż nowo wybu-
dowane bloki w nowszych technologiach.

Po drugie sąsiedztwem. W  centrum miast bloki z  wielkiej 
płyty często „przeplatają się” ze starymi kamienicami, którym 
udało się przetrwać wojnę. Pomiędzy nimi wciśnięte są plom-
by z nowego budownictwa. Ogólna tendencja jest jednak taka, 
że najwięcej kamienic znajduje się w  centrach miast oraz mia-
steczek, które kiedyś zostały wchłonięte przez duże aglomera-
cje i obecnie stanowią ich dzielnice. Mieszkanie w centrum ma 
wiele oczywistych zalet, choć — jak to w życiu bywa — nie jest 
zupełnie pozbawione wad. Teren wokół kamienicy może być 
nieuporządkowany. Często brakuje przestrzeni zielonych, par-
ków, placów zabaw. 

Bloki z wielkiej płyty znajdują się w centrum oraz w jego naj-
bliższych okolicach, a  nawet jeśli są usytuowane gdzieś dalej, 
to zwykle cechują się doskonałym dojazdem do centrum, a  tak-
że najbardziej rozbudowaną infrastrukturą miejską ułatwiają-
cą życie. Tereny wokół bloków z wielkiej płyty są zwykle dobrze 
i w miarę estetycznie zagospodarowane. Nie brakuje zieleni i pla-
ców zabaw, a także szkół, przedszkoli, sklepów, urzędów poczto-
wych. Wszystko zwykle znajduje się na miejscu, czego nie można 
powiedzieć o  nowych osiedlach. Wprawdzie bezpośrednie oto-
czenie bywa tam najładniejsze, ale brakuje sklepów, przedszkoli, 
kawiarenek i  innych tego typu miejsc, tworzących tkankę osie-
dlowego życia. Poza tym dojazd do centrum zajmuje dużo czasu 
i często bywa niewygodny, na przykład zdarza się, że istnieje tyl-
ko jedna linia komunikacji miejskiej z autobusem kursującym kilka 
razy dziennie jedynie do najbliższej pętli tramwajowej.

 Po trzecie koszty. W  budżecie domowym najemców po-
zycja „czynsz za mieszkanie” zajmuje zwykle sporo miejsca. 
Warto bliżej przyjrzeć się tej kwestii, bo przy stałej wysoko-
ści budżetu, im więcej zapłacisz za dach nad głową, tym mniej 
pozostanie w  nim pieniędzy na transport, jedzenie, wyjścia 
do kina, restauracji lub pubu, na wakacje i  inne przyjemności. 
Koszty najmu, przy tej samej powierzchni i  funkcjonalności 
oraz podobnej lokalizacji i standardzie wykończenia mieszka-

nia, będą zwykle najniższe w kamienicy, a najwyższe w nowym 
budownictwie. Bloki z wielkiej płyty znowu plasują się gdzieś 
pośrodku.

Warto jednak spojrzeć na wydatki mieszkaniowe komplek-
sowo. Nie dodawać jedynie czynszu dla właściciela i kosztów 
opłat administracyjnych, ale te ostatnie należy potraktować 
bardziej analitycznie. Potencjalni najemcy często popełnia-
ją błąd w  myśleniu. Kiedy zastanawiają się nad wynajęciem 
mieszkania w kamienicy, to pytają — słusznie — o koszty ogrze-
wania w zimie. Gdy usłyszą, że mogą wynieść — w zależności 
od tego, jak intensywnie będzie ogrzewany lokal — nawet kilka-
set złotych miesięcznie za każdy zimowy miesiąc, to często re-
zygnują z najmu, mimo że znaleźli najlepszą ofertę. Wprawdzie 
zimą rzeczywiście wydatki na ogrzewanie mogą być wysokie, 
ale jeśli rozłoży się je na 12 miesięcy najmu, to często okazu-
je się, że suma kosztów jest niższa niż w  przypadku mieszka-
nia w  bloku z  wielkiej płyty. Tam wprawdzie opłaty zimą nie 
sięgają kilkuset złotych miesięcznie, ale za to trzeba płacić za 
ogrzewanie przez cały rok, nawet w upalne lato, gdy kaloryfe-
ry pozostają wyłączone. W praktyce wychodzi więc mniej wię-
cej na to samo. 

Sławek Muturi, 
Mzuri

Czym różnią się bloki z tzw. wielkiej płyty od obiektów 
w nowym budownictwie? Po pierwsze wyglądem. 
Stosunkowo niedawno wybudowane obiekty są 
wizualnie najatrakcyjniejsze i mają czyste, zadbane, 
dobrze doświetlone klatki schodowe. Teren wokół nich 
jest zwykle estetycznie uporządkowany. 
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rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

Mieszkanie składające się z 2 pokoi, 
loggi, oddzielnej jasnej kuchni, łazienki 
z WC, przedpokoju oraz piwnicy. W 
całym mieszkaniu plastikowe okna 
nowego typu. Mieszkanie na 2 piętrze 
w budynku z windą.

Przedpokój, 3 niezależne pokoje, 
jasna osobna kuchnia, łazienka, 
toaleta, loggia, piwnica. Mieszkanie na 
III piętrze, idealne dla rodziny lub pod 
inwestycję.

Przedpokój, niezależna, widna 
kuchnia, 2 oddzielne pokoje, łazienka 
z WC, balkon, piwnica. 
Mieszkanie w stanie dobrym 
w centrum Wieliczki.

Dwa niezależne pokoje, osobna 
jasna kuchnia, łazienka, komórka 
lokatorska, duży taras około 
50m2. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w garażu 
podziemnym. Budynek ogrodzony 
z ochroną.

Przedpokój, 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, loggia. Blok 
z 1997r. Mieszkanie słoneczne, 
dwustronne. Bardzo dobry stan. 
Możliwość dokupienia garażu – 
30.000zł.

Przedpokój, przestronna jasna 
kuchnia, 2 pokoje, łazienka z WC, 
balkon. Mieszkanie w stanie idealnym. 
I piętro w bloku czteropiętrowym 
z 2010 roku.

3 niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, osobne WC, balkon. Bardzo 
dobry stan – okna PCV, panele, płytki, 
nowe instalacje. W bloku winda. 
Blisko sklepy, komunikacja miejska, 
szkoła, przedszkole, park, plac zabaw.

Przedpokój, 4 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, WC, loggia, 
piwnica. Rozkładowe mieszkanie, 
idealne pod inwestycję. Ogrzewanie 
MPEC. W sąsiedztwie Parku 
Wodnego oraz Quattro Business 
Park. 

Przedpokój, 4 niezależne pokoje, 
osobna jasna kuchnia, łazienka, wc, 
loggia, piwnica. W okolicy dobrze 
rozwinięta infrastruktura usługowo-
handlowa i komunikacyjna.

Dwa osobne pokoje, ciemna kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Możliwość zmiany 
układu na salon z aneksem kuchennym 
i sypialnie. Cicha i spokojna okolica, 
blisko Zalewu Nowohuckiego oraz teatru 
Łaźnia Nowa.

Cena 179.000 zł
tel. 12 358 88 98

Cena 325.000 zł
tel. 535 221 232 

Cena 215.000 zł
tel. 600 176 207

Cena 389.000 zł 
tel. 608 440 793

Cena 350.000 zł
tel. 533 234 727

Cena 310.000 zł
tel. 537 680 002

Cena 289.000 zł
tel. 504 138 977

Cena 349.000 zł
tel. 533 320 218

Cena 330.000 zł
tel. 786 266 502

Cena 192.000 zł  
tel. 693 569 250

2-pokojowe – 37,54 m²
Wola Duchacka Zachód

3-pokojowe – 63 m2

Czyżyny, ul. Wężyka

2-pokojowe – 47,69 m² 
Wieliczka, os. Sienkiewicza

2-pokojowe – 54 m2

Ruczaj, ul. Zachodnia

3-pokojowe – 59,6 m2

Olsza, ul. Sadowa

2-pokojowe – 51,80 m2

Bieżanów, ul. Mała Góra

3-pokojowe – 53 m2

Mistrzejowice, os. Piastów

4-pokojowe – 65 m2

Prądnik Czerwony

4-pokojowe – 74 m2

Os. Oświecenia

2-pokojowe – 37,50 m2

Nowa Huta, os. Szkolne



79Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

Przedpokój, jasna kuchnia, 3 
niezależne pokoje, łazienka, WC, 
loggia. Przynależna piwnica. 
Doskonała lokalizacja. W pobliżu Zalew 
Bagry oraz tereny rekreacyjne.

Mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie technicznym i wizualnym, 
mieszczące się w zadbanej 
kamienicy zlokalizowanej w pobliżu 
Galerii Kazimierz. Możliwość 
aranzacji na mieszkanie 3 pokojowe. 
Ogrzewanie gazowe piecem 
dwufunkcyjnym.

Proponujemy Państwu do kupna 
mieszkanie zlokalizowane 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.

Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 91m2 po 
generalnym remoncie. Lokal składa się z 
dwóch sypialni, jasnego salonu z otwartą 
kuchnią, łazienki z WC, pomieszczenia 
gospodarczego oraz dwóch balkonów. 
Mieszkanie z dwustronną ekspozycją. 
Jasne, przestrzenne i położone w centrum 
miasta.

Przedpokój, salon, półotwarta 
kuchnia, sypialnia, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Przestronne, jasne 
mieszkanie. W łazience ogrzewanie 
podłogowe. Wyposażona kuchnia. 
Blok z windą. Stan bardzo dobry.

Przedpokój, 4 osobne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, osobne wc, 
balkon, piwnica. Drugie piętro 
w trzypiętrowym budynku z cegły 
z 2003 r.

Przedpokój, dwie sypialnie, salon 
z aneksem kuchennym, łazienka. 
Mieszkanie do wejścia. Budynek 
z 2009 roku z windą. Ogrzewanie 
i ciepła woda z MPEC. Dogodna 
komunikacja tramwajowa i 
autobusowa. Sąsiedztwo Parku 
Lotników. 

Ustawne 3 osobne pokoje, oddzielna 
kuchnia z oknem, łazienka, WC, 
balkon, piwnica. Stan bardzo dobry, 
dwustronna ekspozycja. Ustawne z 
pięknym widokiem. Doskonałe dla 
rodziny i pod wynajem.

Garaż jednostanowiskowy, murowany, 
będący odrębną nieruchomością 
objętą księgą wieczystą. Nieruchomość 
usytuowana w przyziemiu budynku z 1940 
roku. Dodatkową powierzchnię stanowi 
schowek liczący ok. 8 m2. Doprowadzona 
woda oraz energia elektryczna.

Przedpokój, trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, balkon. Stan bardzo 
dobry. Blok z 2003 roku z windą. 
Możliwość dokupienia garażu pod 
budynkiem. 

Cena 340.000 zł
tel. 570 578 980

Cena 499.000 zł
tel. 731 846 860

Cena 349.000 zł
tel. 731 090 606

Cena 799.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 349.000 zł
tel. 696 496 500

Cena 559.000 zł
tel. 604 163 263 

Cena 349.000 zł
tel. 12 412 00 72 

Cena 319.000 zł
tel. 537 978 098

Cena 40.000 zł
tel. 513 084 377

Cena 339.000 zł  
tel. 504 051 600

3-pokojowe – 67,48 m2

Płaszów, ul. Gliniana

2-pokojowe – 72 m2

Stare Grzegórzki

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

3-pokojowe – 91 m2

Kraków, Łobzów, ul. Galla

2-pokojowe – 47 m²
Żabiniec, ul. Solskiego

4-pokojowe – 84 m2

Zakrzówek, ul. Ceglarska

3-pokojowe – 45 m2

Wieczysta, ul. Śliczna

3-pokojowe – 52,5 m2

Prądnik Biały, 
ul. Pachońskiego

GARAŻ – ok. 20 m2

Stare Podgórze, okolice 
Parku Bednarskiego

3-pokojowe – 72,14 m2

Kurdwanów, ul. Turniejowa

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
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Przedpokój, 4 oddzielne pokoje, 
kuchnia na planie kwadratu, łazienka, 
WC, loggia, piwnica. Ogólnodostępne 
miejsca parkingowe na ogrodzonym 
terenie. Spokojna okolica z dobrym 
dostępem do centrum.

Nieruchomość idealna na biuro lub 
kancelarię ze względu na lokalizację 
oraz dużą liczbę pomieszczeń 
i możliwości aranżacyjne. W 
mieszkaniu nowe okna, wymienione 
instalacje, ogrzewanie miejskie.

Przedpokój, jasna osobna kuchnia, 
3 pokoje, łazienka, toaleta, loggia, 
piwnica. Ogrzewanie i ciepła woda 
z sieci MPEC. Silnie rozwinięta 
infrastruktura handlowo-usługowa 
i komunikacyjna.

Nieruchomość w prestiżowej lokalizacji, 
idealna pod inwestycję. Mieszkanie 
z balkonem, w stanie gotowym do 
zamieszkania. Ogrzewanie podłogowe 
piecem gazowym.

Przestronna sala sprzedaży, 2 
jasne pokoje biurowe, zaplecze 
socjalne, 2 toalety, 2 pomieszczenia 
magazynowe. Lokal na parterze, 
duża witryna, centralne ogrzewanie. 
Doskonała lokalizacja.

Nieruchomość zlokalizowana 
w bezpośrednim sąsiedztwie Plant. 
Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni 
oraz łazienki z WC. Do lokalu przynależy 
piwnica i balkon z dodatkowym 
wejściem do lokalu. Ładnie zachowana 
stolarka drzwiowa

Przedpokój, 1 oddzielny pokój, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
balkon. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie technicznym. 
Kameralny budynek z cegły. Cicha, 
spokojna okolica. Doskonała 
lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym.

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. 

Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, osobne WC, garderoba, 
balkon. Możliwość dokupienia garażu 
i komórki lokatorskiej. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Kameralne, strzeżone 
osiedle.

Duży ustawny pokój, jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
duży balkon, piwnica, 1 piętro w 
4-piętrowym bloku. Idealne pod 
inwestycję. Blisko komunikacja.

Cena 470.000 zł
tel.537 978 098

Cena 495.000 zł
tel. 731 846 860

Cena 350.000 zł 
tel. 513 084 377

Cena 359.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 3.579 zł netto/miesiąc
tel. 513 084 377

Cena 740.000 zł
tel. 604 163 263 

Cena 289.000 zł
tel. 731 846 860 

Cena 989.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 595.000 zł
tel. 731 846 860

Cena 193.000 zł  
tel. 883 999 762

4-pokojowe – 89,7 m2

Górka Narodowa, 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

4-pokojowe – 83 m2

Stare Miasto, ul. Rzeźnicza

3-pokojowe – 50 m2 
Stare Podgórze, ok. Placu 
Bohaterów Getta

2-pokojowe – 37 m2

Stare Miasto, ul. Koletek

Lokal użytkowy – 119 m2

Stare Podgórze, ok. Korony

4-pokojowe – 116 m2

Stare Miasto, 
ul. św. Sebastiana

1-pokojowe – 38 m2

Bronowice

5-pokojowe – 120 m2

Kraków, Łobzów, 
ul. Łokietka

3-pokojowe – 73 m2

Bronowice

1-pokojowe – 29 m2

Ruczaj, 
ul. Grota Roweckiego

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
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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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www.tecnocasa.pl
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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. LUBOMIRSKIEGO

UL. SZLACHTOWSKIEGO

BOCHNIA

SALWATOR

UL. LINDEGO

PODGÓRZE

UL. ZWIERZYNIECKA

KASZÓW

UL. EMAUS

UL. SOLNA

KAWALERKA – SPRZEDAŻ

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

DOM – SPRZEDAŻ

PENTHOUSE – WYNAJEM

OfERtA NA WyłącZNOść

OfERtA NA WyłącZNOść

OfERtA NA WyłącZNOść

OfERtA NA WyłącZNOść

OfERtA NA WyłącZNOść

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

APARtAMENt – SPRZEDAŻ

MIESZKANIE – WYNAJEM

APARtAMENt – SPRZEDAŻ

LOKAL GAStRONOMIcZNy 
– WYNAJEM

DOM – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 28 m2

CENA: 1950 zł

POWIERZCHNIA: 76 m2

CENA: 725 000 zł

POWIERZCHNIA: 350 m2

CENA: 1 290 000 zł

POWIERZCHNIA: 180 m2

CENA: 6 500 zł

POWIERZCHNIA: 50 m2

CENA: 443 000 zł

POWIERZCHNIA: 178 m2

CENA: 2 599 zł

POWIERZCHNIA: 65 m2

CENA: 4 000 zł

POWIERZCHNIA: 82 m2

CENA: 359 000 zł

POWIERZCHNIA: 101 m2

CENA: 11 000 zł

POWIERZCHNIA: 340 m2

CENA: 11 980 000 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.nieruchomosci.pl
www.artus.nieruchomosci.pl

Kraków,
Wola Duchacka

Lokal nowy, 30 m2, witryny, 
widoczny z ulicy, duży ruch 
samochodowy

Cena: 1 800 zł + media

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Podedworze

Mieszkanei dwupoziomowe, 
wysoki standard, 103 m2

Cena:
do negocjacji

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Krowodrza 

Mieszkania do wykończenia 
(pozwolenie na użytkowa-
nie). Metraże: 54-67 m2,
3-4 pokoje.

Cena: 374 601-479 664 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Modlniczka

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

Cena: 370 000-425 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Kraków, Swoszowice

Działka 11,18 a, z prawomocnym 
pozwoleniem na budowę. 
Nowoczesny projekt domu w 
cenie.Powierzchnia zabudowy: 
143 m2

Cena: 255 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Siepraw

Uroczy dom drewniany,
110 m2 pow. użytkowej, do 
zamieszkania, działka 46 a 
mieszkaniowo-usługowa
(MPZP), dobrze skomunikowana
z Krakowem
Cena: 540 000 zł
do negocjacji

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Dębniki

W ofercie mieszkania już 
oddane do uzytkowania, 
przekazanie kolejnych do 
01.12.2017 r.
Metraże: 37-54 m2.

Cena: 289 668-401 175 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Bibice

Domy odebrane, do 
wykończenia, 167 m2 + garaż. 
Działka 3,6-4,7 a.

Cena: 565 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Cena: 800.000 zł 

Bronowice - sprzedaż

Dwupokojowy apartament o powierzchni 128 m2 przy ul. Konwisarzy.
Apartament składa się z salonu, sypialni, kuchni, łazienki z prysznicem oraz 
garderoby i hallu. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu.

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

Cena: 20.000 zł 

Stare Miasto – wynajem

Na wynajem lokal gastronomiczny o powierzchni 200 m2 położony przy 
ul. Grodzkiej.

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

Cena: 999.000 zł 

Wola Justowska – sprzedaż

Na sprzedaż piękny apartament o powierzchni 99 m2 z basenem. 
Nieruchomość zlokalizowana jest w prestiżowej dzielnicy Wola 
Justowska.

Cena: 3.600 zł 

Podgórze - wynajem

Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 49 m2 w inwestycji 
Nadwiślańska 11.

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

Cena: 420.000 zł 

Miejsce parkingowe: 35.000 zł

Grzegórzki - sprzedaż

Na sprzedaż nowe, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 39 m2. 
Idealne jako inwestycja pod wynajem. Mieszkanie w nowoczesnym 
budynku przy Galerii Kazimierz – Masarska 8.

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

Cena: 2.900 zł 

Stare Miasto - wynajem

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

Do wynajęcia studio o powierzchni 38 m2 w prestiżowej inwestycji 
Angel Wawel.

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

Katarzyna Łacheta +48 795 795 492 katarzyna.lacheta@aphouse.pl
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Infolinia: 801 900 200 www.homebroker.pl

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

Anna Kołodziejska   

Zainwestuj i zarabiaj! 
 

6% 
gwarantowanej stopy 

zwrotu

Home Broker ul. Masarska 9

Mieszkanie: Kraków 
Bronowice, ul. Grenadierów

Mieszkanie: Kraków 
Kurdwanów, ul. Kordiana

Mieszkanie: Kraków 
Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów

Mieszkanie: Kraków 
Mistrzejowice, ul. Złotego Wieku

Mieszkanie: Kraków 
Krowodrza, ul. Lea

Mieszkanie: Kraków 
Nowa Huta, ul. os. Zielone

Cena: 470 000 zł

Cena: 450 000 zł

Cena: 269 000 zł

Cena: 299 000 zł

Cena: 450 000 zł

Cena: 355 000 zł

785 805 959 

785 902 932 

785 902 932

785 806 090 

785 805 959

785 806 090 

7 581 zł/m2

4 663 zł/m2

6 045 zł/m2

4 894 zł/m2

9 233 zł/m2

5 180 zł/m2

pow. 62 m2, 3 pokoje

pow. 96 m2, 4 pokoje

pow. 44 m2, 2 pokoje

pow. 61 m2, 3 pokoje

pow. 48 m2, 2 pokoje

pow. 68 m2, 3 pokoje

726 360 038
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Prądnik Biały
ul. Radzikowskiego

Prądnik Biały
ul. Radzikowskiego

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście - 
Stare Miasto
ul. Rajska

Salwator
ul. Królowej Jadwigi

Prądnik Biały
ul. Radzikowskiego

Śródmieście - 
Kazimierz
al. Berka Joselewicza

Bronowice
Budynek w stanie 
deweloperskim

4 piętro
powierzchnia 75 m2

2 piętro
powierzchnia 60 m2

1 piętro
powierzchnia 50 m2

parter
powierzchnia 49,4 m2

2 piętro
powierzchnia 65,32 m2

5 piętro
powierzchnia 33 m2

3 piętro
powierzchnia 52,72 m2

działka 10 arów 
powierzchnia użytkowa 650 m2

Cena: 590 000 zł

Cena: 729 000 zł

Cena: 520 000 zł

Cena: 279 000 zł

Cena: 579 920 zł

Cena: 4 500 000 zł netto

Cena: 705 000 złCena: 490 000 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 

energetycznej oraz projektowane charakterystyki energetyczne. 

t: 12 307 13 23
m: biuro@gamp-krakow.pl
www.gamp-krakow.pl
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PRĄDNIK BIAŁY, 
UL. NATANSONA
Mieszkanie 3-pokojowe, 65 m2, 
oddzielna kuchnia, balkon
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Anna Antczak    
 512-536-778  

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

BIEŃCZYCE, 
UL. OKULICKIEGO
2-pokojowe, nowoczesne, 
51 m2
Cena: 360.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik    
 508-155-779

DĘBNIKI, KLINY, 
UL. ZAPOROSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
komfortowe, 2007 r.
Cena: 379.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska       
 505-083-150

KROWODRZA, 
UL. WROCŁAWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
pod inwestycję, urządzone
Cena: 322.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala  
 510-131-177

KURDWANóW, 
UL. WYŻYNNA
3-pokojowe, komfortowe, 74 m2
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz- Sambor      
 500-557-819 

ZWIERZYNIEC, BIELANY 
Mieszkania 2,3-pokojowe z garażami, 
powierzchnia 50 i 90 m2 
Ceny: od 329.000 zł 

KONTAKT:  Joanna Makowa  
 515-634-552  

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI, UL. BORKOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
wysoki standard
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
  510-087-993
 
 

PRĄDNIK CZERWONY, 
UL. BOSAKóW
3-pokojowe, do zamieszkania, 
103 m2
Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna  
 503-031-022 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

OS. PODWAWELSKIE, 
UL. TWARDOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 69 m2, 
wysoki standard, 2004 r.
Cena: 625.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek    
 505-110-150 
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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.

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

69 m2, 3- pokojowy apartament 
z 2013 r.  wysoki standard 
wykończenia, urządzony, 
2 tarasowe balkony.

Dom po remoncie dla 2 rodzin, 
osobne wejścia.
Działka 542 m2, spokojna 
lokalizacja obok nowych 
domów.

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

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

urokliwe wzgórze lasoty
mieszkanie 40,4 m2 - łatwa 
aranżacja na 2 pokoje
1 piętro w kamienicy po 
remoncie, balkon.

apartamentowiec z recepcją
54 m2 - 2 pokojowe,
widokowe, do wejścia.

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: od 277.000 zł Cena: 379.000 zł

Cena: 568.000 zł

Cena: 550.000 złCena: 850.000 zł

Cena: 570.000 zł

Cena: 255.000 zł Cena: 389.000 zł

brONOWICE,

KrOWODrZA, DębNIKI

WOlA JUSTOWSKA

– JUNACKA

bIEżANóW – KOKOTóW 

– rEJ. KOKOTOWSKA

brONOWICE – ArMII KrAjo-

WEJ – TArASy vErONA II

bIEżANóW – bIEżANOW-
SKA / OgórKOWA

gArlICZKA /
rEJON ZIElONKI

ZAbłOCIE
– PrZEMySłOWA

STArE PODgórZE
– rADOSNA

KrOWODrZA
– brATySłAWSKA

0% prowiz j i

0% prowiz j i 0% prowiz j i
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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

84,5 m2, 3 pokoje z kuchnią w aneksie, 
taras 18 m2, pralnia, łazienka, garde-
roba, 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 7ar, 
stan deweloperski

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

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

8 ar, 21 x 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
Dom 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: 795 000 zł Cena: 1 170 000 zł

Cena: 595 000 zł

Cena: 330 000 zł

Cena: 360 000 zł do negocjacji

Cena: 210 000 złCena: 240 000 zł

Cena: 205 000 zł

Cena: 430 000 zł

Cena: 430 000 zł

503-005-679

503-005-679

503-005-679

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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WYNAJEM
KRÓTKOTERMINOWY

 .comwww. 24

Nieruchomości zawsze były dobrą lokatą kapitału, a teraz pojawia się szansa, że staną się 
Twoją inwestycją!
Wynajem krótkoterminowy to idealna alternatywa dla hoteli w turystycznym mieście, jakim 
jest Kraków. Zysk względem tradycyjnego najmu jest kilkukrotnie wyższy. Jednak to praca 
na pełen etat.

Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:
Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:
- marketing
- logistykę
- zarządzanie rezerwacjami
- pełną obsługę klientów
- sprzątanie
- pranie
- przygotowanie mieszkania
  pod wynajem Jeżeli natomiast nie posiadasz jeszcze odpowiedniego mieszkania, 

służymy pełną poradą i na pewno pomożemy Ci znaleźć
apartament zgodny z Twoimi wymaganiami.

Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie ocenimy
czy Twoje mieszkanie spełnia warunki
wynajmu krótkoterminowego.

Skontaktuj się z nami,
a wspólnie ustalimy cały plan działań.

535 600 996
606 719 557
503 164 511

Piotr
Mateusz

Sebastian

info@gik24.com

marketing

zarządzanie
rezerwacjami

pełną obsługę
klientów

przygotowanie mieszkania
pod wynajem

logistykę sprzątanie pranie
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WIDOKOWA DZIAŁKA
W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAKOWA

Powierzchnia 32 ary z pozwoleniem na budowę 
(1800 m2 powierzchni mieszkaniowej) budyn-
ków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

· Kameralna, cicha lokalizacja z dużą ilością zieleni 
· Media w drodze
· Działka objęta planem zagospodarowania
· W otoczeniu znajdują się działki niezabudowane    
  oraz budownictwo jednorodzinne
· Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Cena: 1 200 000 zł

Oferty proszę przesyłać na adres:

32arykrakow@gmail.com Tel. 500 571 519



TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTO

1 320 000 ul. Podbrzezie 31,2 3/3 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 320 000 ul. Grabowskiego 28,1 0/2 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 370 000 ul. Grabowskiego 37,1 0/2 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 519 000 ul. Długa 64,0 2/3 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 750 000 ul. Miodowa 43,0 1/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

4 725 000 ul. Halicka 104,5 3/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

GRZEGÓRZKI

2 308 000 ul. Gurgacza 45,9 0/3 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 325 000 ul. Norwida 53,6 2/2 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 570 000 ul. Rzeźnicza 72,3 2/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 426 000 ul. Rzeźnicza 54,0 0/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 444 983 rej. ul. Mogilskiej 57,8 2/10 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

3 504 000 ul. Mogilska 62,0 6/10 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 699 500 ul. Grzegórzecka 79,0 3/5 515 234 864 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

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

2 250 000 ul. Dobrego Pasterza 32,3 4/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 285 000 ul. Żytnia 52,3 3/10 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 298 000 ul. Powstańców 51,6 13/13 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Miechowity 54,5 0/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 410 000 ul. Kaczary 50,1 4/4 503 031 022 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 0/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

3 315 000 ul. Dobrego Pasterza 52,0 1/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 350 000 ul. Strzelców 52,5 2/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 374 000 ul. Kułakowskiego 65,0 2/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 399 000 ul. Dobrego Pasterza 60,0 2/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

3 475 000 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 

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

3 599 000 ul. Bosaków 103,1 3/5 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

PRĄDNIK BIAŁY

1 166 460 rej. al. 29 Listopada 28,7 8/10 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

1 210 000 ul. Lentza 24,9 3/4 505 110 150 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 5/5 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

1 250 000 ul. Felińskiego 36,0 3/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

1 265 000 ul. Konecznego 36,4 2/3 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 270 000 Prądnik Biały 27,0 5/5 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 224 000 ul. Palacha 36,9 0/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 243 000 ul. Makowskiego 37,0 3/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 250 000 ul. Prądnicka 37,0 5/10 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 258 300 ul. Palacha 36,9 1/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 265 000 ul. Kaczorówka 50,0 3/3 511 272 088 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

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

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

2 310 000 ul. Siewna 55,3 0/4 518 706 538 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

2 355 000 ul. Podkowińskiego 46,5 3/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 299 000 ul. Stachiewicza 48,5 2/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 305 000 ul. Jaremy 54,0 3/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 375 000 ul. Marczyńskiego 64,4 2/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 397 000 ul. Solskiego 62,2 4/5 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 516 000 ul. Smętna 60,2 2/2 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

5 499 000 ul. Radzikowskiego 104,0 3/3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

KROWODRZA

1 199 000 ul. Rusznikarska 30,0 8/10 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 322 000 ul. Wrocławska 48,0 0/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 355 000 ul. Mazowiecka 40,4 4/8 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 380 000 ul. Nowowiejska 56,9 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 365 000 ul. Bratysławska 61,0 6/16 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 460 000 ul. Kazimierza Wielkiego 60,0 4/4 515 234 864 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

4 720 000 ul. Kazimierza Wielkiego 89,9 4/4 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

BRONOWICE

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. Starego Dębu 48,0 1/2 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 350 203 rej. ul. Jasnogórskiej 55,2 1/3 518 706 552 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

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

3 470 000 Zwierzyniec 89,6 1/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 539 000 ul. Za Skłonem 70,0 0/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

4 579 000 ul. Filarecka 88,3 3/4 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

DĘBNIKI

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

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

2 320 000 ul. Kobierzyńska 46,5 0/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 328 380 rej. ul. Bobrzyńskiego 54,7 1/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 309 000 ul. Babinicza 45,0 2/2 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

3 310 000 ul. Słomiana 46,3 0/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 389 000 ul. Lubostroń 57,6 3/3 501 227 010 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

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

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

3 460 000 ul. Piltza 64,9 1/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 529 000 ul. Bobrzyńskiego 68,0 4/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

4 323 000 ul. Petrażyckiego 73,0 2/3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 415 000 Dębniki 74,0 2/10 515 234 864 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

5 1 290 000 ul. Twardowskiego 148,0 1/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

ŁAGIEWNIKI

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

SWOSZOWICE

1 237 336 Swoszowice 43,2 1/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 191 498 Swoszowice 41,6 0/3 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 257 000 ul. Dębskiego 41,5 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 365 542 rej. ul. Jugowickiej 57,4 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 368 024 rej. ul. Jugowickiej 57,8 0/2 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANÓW–PROKOCIM

1 153 000 ul. Jasińskiego 23,0 2/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 185 000 ul. Topazowa 30,2 3/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

1 187 000 ul. Facimiech 28,8 4/7 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 200 000 ul. Podłęska 34,5 1/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

1 289 000 ul. Jerzmanowskiego 41,6 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 195 000 ul. Agatowa 37,0 2/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 198 793 Bieżanów-Prokocim 40,1 3/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 230 000 ul. Okólna 44,3 1/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 235 000 ul. Bieżanowska 39,0 3/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 275 000 ul. Duża Góra 51,1 5/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 298 257 Bieżanów-Prokocim 52,5 1/4 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Mała Góra 51,8 0/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 289 000 ul. Kurczaba 68,5 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 319 000 ul. Jerzmanowskiego 67,6 0/10 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

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

PODGÓRZE

1 239 000 ul. Józefińska 43,0 0/2 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

1 249 000 ul. Romanowicza 32,8 2/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 265 000 ul. Przewóz 35,3 0/6 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 193 280 rej. ul. Nowohuckiej 27,8 4/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 220 000 ul. Łużycka 46,8 0/10 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 220 000 ul. Lipska 36,0 4/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

2 236 000 ul. Halszki 48,5 3/10 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 269 000 ul. Sarmacka 47,9 1/1 502 104 545 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

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

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

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

2 369 000 ul. Kordiana 53,8 3/3 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 410 000 ul. Myśliwska 65,0 4/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

3 425 000 ul. Malborska 60,0 2/4 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 598 000 ul. Mały Płaszów 67,4 2/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

CZYŻYNY

1 189 000 ul. Śliwkowa 30,4 1/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 233 415 rej. ul. Medweckiego 40,1 0/6 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 239 000 ul. Sołtysowska 42,8 0/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

2 279 000 os. Avia 44,3 6/7 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2 305 000 ul. Sołtysowska 41,0 5/5 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 345 000 ul. Dąbrowskiej 42,0 5/8 500 557 819 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

1 235 000 os. Bohaterów Września 36,2 2/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 280 000 os. Bohaterów Września 52,8 5/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 348 000 os. Oświecenia 63,5 2/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 565 000 ul. Kuczkowskiego 84,0 3/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŃCZYCE

2 195 000 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

2 335 000 ul. Okulickiego 50,9 2/7 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 320 000 os. Jagiellońskie 66,5 11/11 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

2 236 725 rej. os. Na Stoku 47,7 0/2 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 265 000 ul. Morcinka 54,0 0/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

NOWA HUTA

2 249 000 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 3/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 295 000 ul. Padniewskiego 54,9 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 265 000 ul. Kocmyrzowska 58,0 2/2 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 349 000 os. Na Skarpie 64,0 2/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

359 000 Wielka Wies 72,0 do wykończ. 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

369 000
Zabierzów, rej. 
ul. Krakowskiej

121,7 do wykończ. 1,4 518 967 677 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

389 000
Kraków, 
ul. Białostocka

160,0 do remontu 2,3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

399 000 Wieliczka 131,0 do wykończ. 3,9 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

420 000 Wieliczka 103,9 do wykończ. 1,8 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

427 000
Modlnica, 
ul. Polna

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

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

429 000 Wieliczka 142,0 do wykończ. 5,3 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

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

430 000
Modlnica, rej. 
ul. św. Wojciecha

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

450 000 Rzeplin 214,7 do wykończ. 8,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

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

460 000
Wieliczka, rej. 
ul. Wygoda

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

465 000 Zabawa 103,9 do wykończ. 5,2 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

474 000
Gaj, rej. 
ul. Zadziele

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

480 000
Bibice, 
ul. Wiśniowa

170,0 do wykończ. 5,0 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

499 000
Kraków, rej. 
ul. Ważewskiego

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

499 000
Michałowice, rej. 
ul. Granicznej

126,7 do wykończ. 4,0 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

540 000
Kraków, rej. 
ul. Wrony

167,0 do wykończ. 2,4 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

540 000
Zabierzów, 
ul. Śląska

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

550 000
Modlnica, rej. 
ul. św. Wojciecha

170,0 do wykończ. 4,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

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

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

595 000 Kraków 140,0 do wykończ. 2,2 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

598 000
Kraków, 
ul. Grębałowska

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

599 000
Kraków, rej. 
ul. Siewnej

150,0 do wykończ. 1,5 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

599 000
Michałowice, 
ul. Nad Dłubnią

190,0 do zamieszk. 18,6 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

650 000
Kraków, rej. 
ul. Kosocickiej

195,0 do wykończ. 4,2 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

680 000
Kraków, 
ul. Krymska

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

680 000
Niepołomice, 
ul. Grunwaldzka

166,0 do zamieszk. 4,3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

696 000 Tomaszkowice 168,0 do zamieszk. 10,6 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

720 000
Kraków, rej. 
ul. Żyznej

160,0 do wykończ. 5,3 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

750 000
Kraków, rej. 
ul. Łokietka

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

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

799 000
Zielonki, ul. Do 
Cegielni

210,0 do zamieszk. 2,5 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

829 000
Kraków, ul. Na 
Błonie

150,0 do zamieszk. 1,5 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

890 000
Balice, 
ul. Wrzosowa

286,0 do remontu 18,6 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

970 000
Kraków, 
ul. Mochnaniec

200,0 do zamieszk. 3,4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

990 000
Zielonki, 
ul. Widokowa

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

1 590 000
Kraków, 
ul. Nietoperzy

230,0 do zamieszk. 7,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

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

1 385 000
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

2 700 000 Kraków, Podgórze inwestyc. 100,9 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

2 980 000
Kraków, 
ul. Kalwaryjska

bud. 9,9 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

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

6 500 000 Niepołomice inwestyc. 1061,3 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

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

SPRZEDAŻ – KOMERCYJNE

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

530 000
Kraków, 
ul. Przybyszewskiego

biur., handl., 
usług., magazyn. 78,0 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

540 000
Kraków, 
ul. Głowackiego

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

550 000
Nowy Sącz, 
ul. Jesionowa

biur., handl., 
usług., magazyn., 

produkc.
3272,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

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

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTO

1 1150 ul. Helclów 25,0 0/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 1800 pl. Wolnica 40,0 2/2 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 3000 ul. Krupnicza 44,0 1 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

GRZEGÓRZKI

1 1300 ul. Siedleckiego 33,0 3/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK CZERWONY

1 1200 ul. Dobrego Pasterza 34,0 1/3 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

PRĄDNIK BIAŁY

2 1400 ul. Podkowińskiego 46,0 2/4 572 985 869 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 1300 ul. Zdunów 30,0 5/7 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 1400 ul. Podkowińskiego 46,0 2/4 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 1800
ul. Kazimierza 
Wielkiego

55,5 4/7 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

3 1900 ul. Mazowiecka 57,0 1/3 518 706 518 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 42,0 2/2 503 588 845 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

SWOSZOWICE

2 2000 ul. Tochowicza 55,0 2/2 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

3 1800 ul. Wielicka 64,0 6/10 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

3 2000 ul. Bujaka 63,0 3/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

NOWA HUTA

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

WYNAJEM – KOMERCYJNE

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

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

2000 Kraków, ul. Poznańska biur. 42,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2300 Kraków, ul. Sikorskiego biur., usług. 77,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2400 Kraków biur. 34,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

3400
Kraków, rej. 
ul. Wadowickiej

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

3800 Kraków, ul. Polonija biur., handl., 
usług. 50,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

8500 Kraków
biur., hand. 

usług., 
magazyn.

200,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy
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ogłoszenia drobne i prywatne

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-
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-
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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 sa-
lonu (16 m2) z  wyjściem na balkon (1,2×3 m), 
sypialni (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 wej-
ściowe z okuciami, nowe okna, parapety i drzwi 
wewnętrzne. Wszystkie instalacje (elektryczna, 
kanalizacyjna i  gazowa) zostały wymienione. 
Okna skierowane na południe; z  balkonu wi-
dać 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 oko-
licy 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-
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, łazienka, 
wc, 3 pokoje, do lokalu: piwnica ok. 8 m2, balkon 
od strony południowej. Wykończenie: 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 ulicy 
Słonecznikowej, obok Błoni Krakowskich. Ofe-
rowany apartament składa się z dużego salonu 
open-space, połączonego z aneksem kuchennym 
i jadalnią, a także pokoju biurowego (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 przy-
stanków 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, komórka 
lokatorska w cenie mieszkania.

Cena 210.000 zł
Tel. 781-031-755

e-mail: stanislaw.h@plusnet.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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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), łazienki (ok. 5 m2) 
oraz przedpokoju (ok. 7 m2). Kuchnia w pełni urzą-
dzona (płyta elektryczna, piekarnik, lodówka, 
zmywarka). W sypialni znajdują się: łóżko z ma-
teracem, szafa, komoda, półki. W  przedpokoju 
duża zabudowana szafa. Do lokalu przynależy 
miejsce parkingowe. Lokalizacja blisko przystan-
ku autobusowego (Kobierzyńska) oraz tramwa-
jowego (Grota-Roweckiego). 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 
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
2 działki rolne o pow. 3,2 ha i 1 ha. Równe, 
niezalewowe, niezadrzewione, brak pomników 
przyrody, wyznaczone granice. Dojazd drogą 
gminną, utwardzoną. Czysta hipoteka, 1 właścicel. 
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 wymiarach: 
25,6 × 49 m. Ukształtowanie terenu płaskie, dojazd 
dobry. Uzbrojenie terenu w media: sieć wodna i ka-
nalizacyjna w drodze, gazowa na terenie działki. 
Brak planu zagospodarowania przestrzennego 
na tym terenie, właściciel nie występował o WZ.

Cena 1.400.000 zł
Tel. 605-071-813

Kraków, rej. ul. Starzyńskiego
30 a, rolna, prąd. Działka rolna o szerokości 25 m 
z dostępem do drogi publicznej, płaska, widoko-
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
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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

Prusy
6,3 a , ogrodzona ,zagospodarowana, obsadzona 
drzewami, wszystkie media dostępne na działce. 
Rozpoczęta budowa niewielkiego domu (obecnie 
fundament, garaż). Dojazd drogą asfaltową, w po-
bliżu szkoła, przystanki autobusowe. Doskonałe 
miejsce z przeznaczeniem pod inwestycję. Istnieje 
możliwość dokupienia działki obok – 10 a  czę-
ściowo zabudowanej. Sprzedaż bez pośredników.

Cena 220.000 zł
Tel. 602-851-250

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 wyodręb-
nienia 2 niezależnych działek. Piwnica do adaptacji. 
Idealne miejsce na noclegi dla turystów.

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 wieczy-
stą, lekko pochyła, z dojazdem drogą utwardzoną, 
publiczną. Kształt zbliżony do trapezu o wym.: 69 m; 
37 × 84 m; 54 m; 65 m. Woda, prąd, gaz w bezpo-
średnim sąsiedztwie, kanalizacja do podciągnięcia 
ok. 300 m. Według miejscowych planów zagospoda-
rowania 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 
nieruchomości 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 administra-
cyjnej Wieliczki i Lednicy Górnej. W planie zago-
spodarowania w połowie budowlana, w połowie 
„zieleń nieurządzona”. Media: woda, prąd, gaz. 
W sąsiedztwie domy jednorodzinne, dojazd as-
faltową 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

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, umeblowane 
mieszkanie, najchętniej dla pracującej pary. Czynsz 
najmu 1600 zł, czynsz administracyjny przy 1 oso-
bie 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

Na sprzedaż: Kraków, ul. Sebastiana 10

Mieszkanie 45 m2 , oficyna, II piętro. Mieszkanie wysokie na 3,75 m,  
antresole w 2 pokojach, łazience oraz w przedpokoju.  
Okna plastikowe – ekspozycja wschodnia. 
Widok na kościół Piotra i Pawła. Ogrzewanie gazowe.

Cena 10.000 zł / m2   506-456-958
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Kraków, ul. Chłodna
45 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie w kamie-
nicy z  niezależną kuchnią i  łazienką. Słoneczne 
(od strony południowej), wyposażone w pralkę, 
kuchenkę elektryczną i lodówkę, w pełni umeblo-
wane, po malowaniu i wymianie okien. Lokalizacja 
obok parku, do przystanku tramwajowego 150 m, 
do centrum handlowego Zakopianka 5 min piecho-
tą. Miejsca parkingowe na ulicy przed kamienicą. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Opłaty: 1000 zł + media (prąd, woda) według licz-
ników. 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 kuch-
ni, łazienki, osobnego wc i przedpokoju. Czyste, 
zadbane, w  pełni wyposażone i  umeblowane, 
w bloku z windą. Najem 1600 zł + opłata admi-
nistracyjna 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. Ogrzewa-
nie 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-
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, 

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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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

Lokal handlowo-usługowy
Kraków, os. Bohaterów Września 1J, 133 m2 
na parterze w  budynku z  2016 roku. Stan 

deweloperski, 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 chod-
nika i  olbrzymimi przeszklonymi witrynami. 
Przeznaczenie pod gabinety lekarskie, gabinety 
urody, sklepy sieciowe, restauracje, kawiarnie, 
powierzchnie biurowe. Każdy lokal ma możli-
wość 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  
7 kwietnia 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 

24.03–06.04.2017  nr 05/2017

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
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przydatne adresy

n Biuro Infrastruktury Miasta UMK 
os. Zgody 2, 31-949 Kraków 
tel. 12 616 88 19 

n Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków 12-616-85-42

n Centrum Obsługi Inwestora 
ul. Bracka 1, 31-005 Kraków 
tel. 12 616 60 02

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30-552 Kraków 
tel. 12 616 56 40

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Ziemski  
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 
tel. 12 633 03 47

n Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie  
ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków 
tel. 12 410 73 00 

URZĘDY

INSTYTUCJE

n Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań  
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków 
tel. 12 630 17 57 
www.sbdim.pl

n Polski Związek Firm Deweloperskich 
ul. Puławska 2, pl. Unii, 02-566 Warszawa 
tel. 22 745 01 00 
www.pzfd.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami  
ul. Lea 114, pok. 230, 30-133 Kraków 
tel. 12 431 05 40 
www.mspon.krakow.pl

n Wydział Architektury i Urbanistyki UMK  
Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków 
tel. 12 616 80 35

n Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków 
tel. 12 616 96 21

n Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami  
Starostwa Powiatowego w Krakowie    
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków 
tel. 12 656 72 19

n Wydział Inwestycji UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 84 14

n Wydział Mieszkalnictwa UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 82 41

n Wydział Rozwoju Miasta UMK  
pl. Wszystkich Świętych 3-4,  
31-004 Kraków 
tel. 12 616 15 48

n Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
ul. Świętokrzyska 36, lok. 8,  00-116 Warszawa 
tel. 22 654 58 69, 22 654 58 71    
www.pfrn.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie   
Rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30-045 Kraków 
tel. 12 632 36 44 
www.msrm.org.pl

n Instytut Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 
www.mrn.pl





PODGÓRZE, PŁASZÓW
Mieszkania 2,3,4-pokojowe, 
pow. 27 - 100 m2
Ceny: od 188.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 515-634-552

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

WIELKA WIEŚ, 
MODLNICA
Mieszkania 2,3-pokojowe, 
pow. 44 i 57 m2
Ceny: od 219.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik   
 518-714-002

SWOSZOWICE, 
OPATKOWICE
Mieszkania 2,3-pokojowe, 
pow. 41 - 54 m2
Ceny: od 191.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiel 
 518-967-677   

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI, KLINY
Mieszkania 1,2,3-pokojowe, 
pow. 30 - 77 m2
Ceny: od 176.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz 
 518-706-552

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

GRZEGÓRZKI, 
OS. OFICERSKIE 
Apartamenty 1,2,3-pokojowe
Ceny: od 357.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński  
 503-112-787

DĘBNIKI, SIDZINA
Domy w zabudowie bliźniaczej 
z garażami, pow. 167 m2
Ceny: od 524.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek  
 518-685-588  

KROWODRZA, 
BRONOWICE
Mieszkania 1,2-pokojowe, 
pow. 31 – 58 m2 
Ceny: od 190.000 zł

KONTAKT:  Marek Wawrzynkiewicz 
 503-588-845

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

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   500-673-615


