
• gotowe mieszkania / szybka przeprowadzka
• więcej parkingów niż mieszkań / brak kłopotów z parkowaniem
• szybki tramwaj / świetna komunikacja
• nowa inwestycja / pełna pula mieszkań

Szukasz
mieszkania?

Sprawdź ten adres
wiarygodny-deweloper.pl

• gotowe mieszkania / szybka przeprowadzka
• więcej parkingów niż mieszkań / brak kłopotów z parkowaniem
• szybki tramwaj / świetna komunikacja
• nowa inwestycja / pełna pula mieszkań
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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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Osiedle Kwitnących Wiśni
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Biuro sprzedaży:
tel. 12 417 26 56
e-mail: awim@awim.krakow.pl
www.kwitnacych-wisni.pl

Osiedle Kwitnących Wiśni

Deweloper: 

Adres: Kraków, ul. Ciołkosza / Szumca 



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
57,82 m2

+ ogród 
z tarasem

przykładowe mieszkanie 2  94,27 m2 + 2 tarasy
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U
lokowane w południowej dzielnicy Krakowa — 
Swoszowicach, w okolicy Góry Borkowskiej, Osiedle 
Kwitnących Wiśni oferuje swoim mieszkańcom bliski 

kontakt z naturą. W spacerowej odległości od osiedla znajdują się 
takie enklawy przyrody, jak Las Borkowski czy Park Zdrojowy.

Osiedle Kwitnących Wiśni zaprojektowano z myślą 
o kameralnej atmosferze i komforcie mieszkania. Znajduje się tu 
osiem budynków – domów o bliźniaczej zabudowie, w których 
przewidziano miejsce dla łącznie 32 rodzin.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedle 
zostało w pełni ogrodzone. Wszystkie drogi dojazdowe 

zostaną oświetlone. Wewnątrz osiedla przewidziano także 
strefy z miejscami parkingowymi do każdego lokalu (w cenie 
mieszkania).

Wygodzie życia na osiedlu sprzyjają również zlokalizowane 
w okolicy centra handlowe, sklepy osiedlowe i punkty 
usługowe. Na uwagę zasługują również sprawne połączenia 
komunikacyjne, które pozwalają na szybki kontakt z oddalonym 
o 6 km centrum miasta.

Wokół osiedla znajduje się infrastruktura, która zapewnia 
pełny dostęp do edukacyjnej, handlowej i rekreacyjnej oferty 
Krakowa.

1. salon z aneksem 

kuchennym  .  .  .  .  . 20,19 m2

2. pokój 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,82 m2

3. pokój 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,72 m2

4. garderoba  . . . . . . . 2,94 m2

1. salon z aneksem 

kuchennym  .  .  .  .  . 29,11 m2

2. sypialnia   .  .  .  .  .  .  .  . 8,72 m2

3. łazienka . . . . . . . . . 2,84 m2

4. hol + schody   .  .  .  . 13,62 m2

5. wiatrołap . . . . . . . . 1,96 m2

6. taras . . . . . . . . . . . 5,40 m2

1. sypialnia   .  .  .  .  .  .  .  . 8,92 m2

2. sypialnia   .  .  .  .  .  .  . 12,35 m2

3. pokój kąpielowy . . . 7,15 m2

4. pom. gospodarcze   . 1,08 m2

5. garderoba  . . . . . . . 2,74 m2

6. schowek

7. hol   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,78 m2

8. taras . . . . . . . . . . . 7,50 m2

poziom 1
poziom 2

5. łazienka . . . . . . . . . 5,78 m2

6. WC . . . . . . . . . . . .3,04 m2

7. hol   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,27 m2

8. wiatrołap . . . . . . . . 2,06 m2

9. ogród z tarasem . . . 46,5 m2
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Biuro sprzedaży:
tel. 733 73 80 80; 12 443 16 44 
e-mail: mwm@mwminvestments.pl 
www.CityViewKrakow.pl

City View

Deweloper: 

Adres: Kraków, ul. Orszańska

City View



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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T
o kameralne, zamknięte osiedle zlokalizowane 
w południowej części Krakowa przy ul. Orszańskiej na 
malowniczej polanie częściowo otoczonej brzozowym 

zagajnikiem, z którego rozpościera się przepiękna panorama 
całego miasta Krakowa. Zwłaszcza nocą można podziwiać 
zjawiskowo rozświetlone budynki, mosty i ulice dużej 
aglomeracji.

Cały kompleks składa się z 8 budynków w zabudowie 
bliźniaczej na działkach od 2,7 do 6,4 ara. Każdy segment 
to 130 m2 (pow. całkowitej), na co składa się: pokój dzienny 

z jadalnią, kuchnią i łazienką na parterze, oraz cztery sypialnie 
z łazienką na poddaszu. Każdy z budynków posiada wbudowany 
garaż, oraz  dodatkowo przynależne 2 miejsca parkingowe.

Wszystkie domy wykonane są w technologii tradycyjnej 
z najlepszych materiałów dostępnych na rynku. Osiedle jest 
w całości ogrodzone z wspólną bramą wjazdową sterowaną 
pilotem, zaś droga wewnętrzna oraz podjazdy wykonane 
są z kostki brukowej. Zróżnicowanie powierzchni działek, 
usytuowania budynków względem stron świata oraz cen 
powoduje, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

1. wiatrołap . . . . . . 3,1 m2

2. hol.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,1 m2

3. łazienka . . . . . . . 6,1 m2

4. kuchnia  . . . . . . . 7,4 m2

5. przedpokój . . . . . 4,1 m2

6. schody . . . . . . . . 4,8 m2

7. pokój dzienny . . 25,0 m2

8. garaż . . . . . . . . 16,9 m2

1. hol . . . . . . . . . . . 4,5 m2

2. pokój . . . . . . . . 10,1 m2

3. pokój . . . . . . . . . 9,5 m2

4. łazienka . . . . . . . 5,4 m2

5. pokój . . . . . . . . 11,1 m2

6. pokój . . . . . . . 10,21 m2

2

2

5

5

6

67

3 3

4
4

1

1

8

parter 70,50 m2 poddasze   50,81 m2
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FINANSE

Kredyt frankowy: między świadomym 
ryzykiem a działaniem na szkodę klientów

Oznacza to, że wysokość każdej raty zależy od przeliczenia jej 
na złotówki po kursie sprzedaży obowiązującym w danym dniu 
w tabeli kursowej banku.

Z kredytem denominowanym mamy do czynienia, gdy kwo-
ta zaciąganego kredytu w złotówkach jest przeliczana na obcą 
walutę kredytową po kursie w dniu przygotowania umowy kre-
dytowej i  wtedy ustala się jego wysokość (w  walucie obcej). 
Przeliczenie następuje po kursie kupna waluty kredytowej obo-
wiązującej w tym dniu w tabeli kursowej banku. Każda spłacana 
rata (w  złotych) jest wyliczana natomiast po kursie sprzedaży 
w dniu jej wymagalności.

Podsumowując, kredyt walutowy jest od początku do koń-
ca wyrażany i spłacany w walucie obcej. Kredyt waloryzowany 
(zarówno indeksowany, jak i denominowany) to kredyt udzielo-
ny w złotówkach i spłacany również w złotówkach, ale wartość 
długu wyraża się w walucie obcej. O kredycie frankowym mó-
wimy w przypadku posiadania kredytu waloryzowanego (nieza-
leżnie od waluty). Prosta wskazówka w kontekście rozróżnienia, 
z jakim rodzajem kredytu waloryzowanego mamy do czynienia: 
jeśli kwota kredytu jest na umowie wyrażona w złotówkach, bę-
dzie to najprawdopodobniej kredyt indeksowany, jeśli w  wa-
lucie obcej — denominowany.

Co w kredytach frankowych jest nieuczciwe?
Oczywistym jest, iż kredyty frankowe przestały być opłacal-
ne dla klientów banku w momencie, kiedy waluta w stosunku do 
złotówki poszybowała w górę tak bardzo, że raty nierzadko po-
dwoiły się, a saldo zadłużenia wzrosło jeszcze bardziej, w szcze-
gólności jeśli ktoś przystał na „rewelacyjną” ofertę banku, która 
miała pomóc w obliczu gwałtownej zmiany walutowej — karen-
cji w spłacie rat.

Wiele osób myśli, że tak daleka zmiana siły nabywczej franka 
w stosunku do złotówki jest źródłem nieuczciwego zachowania 
banków. Mówiąc jednak wprost, tak nie jest. Albo przynajmniej, 
tak w dużej mierze nie jest. Powyższe, pomimo tego, że spowo-
dowało gigantyczne obciążenie dla klientów i w sumie darmowe 
zyski dla banków, nie stanowi w istocie o nieuczciwości udzielo-
nych instrumentów finansowych (nie w  kontekście możliwości 
wygranej sądowej z  bankiem). Trudno się bowiem nie zgodzić 
co do tego, że frankowicze powinni liczyć się z ryzykiem walu-
towym, skoro ich produkt się na nim opiera. W  zdecydowanej 
większości banki odbierały nawet od klientów oświadczania, 
czy to w  formie odrębnego dokumentu, czy klauzuli w  samej 

N
a początku należy wyjaśnić, że mówiąc o  potocznie 
zwanych kredytach frankowych, mamy najczęściej na 
myśli specyficzny rodzaj kredytu hipotecznego, czy-

li konstrukcji udzielenia klientowi przez bank określonej sumy 
pieniędzy zabezpieczonej wpisem hipotecznym do księgi wie-
czystej. Jednak to nie wszystko. O ile z uwagi na ilość zawiera-
nych umów oraz wysokości kwot, kredyt hipoteczny wiedzie 
prym wśród frankowiczów, de facto każdy kredyt czy pożycz-
ka spełniająca kryterium indeksacji lub denominacji będzie tzw. 
kredytem frankowym (przykładowo pożyczka na zakup samo-
chodu indeksowana do CHF).

Po drugie, waluta helwecka zrobiła największą karierę z uwa-
gi na to, że była bardzo stabilna, a dodatkowo tania w stosunku 
do złotego, dlatego kredyty waloryzowane zwykło się nazywać 
frankowymi. Jednakże każdy kredyt indeksowany lub denomi-
nowany do waluty obcej — euro, dolar, funt itp. — mieści się w tej 
kategorii.

W tym miejscu należy wyjaśnić, czym jest kredyt waloryzo-
wany (indeksacją lub denominacją), znany w obiegu jako kredyt 
frankowy. Wielu ludziom intuicyjnie kojarzy się on z kredytem 
udzielonym przez bank w walucie franka szwajcarskiego (CHF), 
czyli klasycznym kredytem walutowym. Jednakże te kilkaset ty-
sięcy kredytów, które zostały udzielone w ostatnich kilkunastu 
latach przez banki, nie było kredytami walutowymi, a  kredy-
tami waloryzowanymi. Podstawowe różnice pomiędzy nimi są 
następujące:

Kredyt walutowy został zaciągnięty w  walucie obcej. 
W  związku z  tym pieniądze od banku wypłacono w  takiej wa-
lucie. Jego spłata również odbywa się w walucie obcej. W skró-
cie, w żadnym momencie istnienia tego kredytu i jego spłaty nie 
odbywa się przeliczanie na żadną inną walutę. Takie rozwiązanie 
w  praktyce jest rzadko spotykane, bowiem jest przeznaczone 
prawie wyłącznie dla zarabiających w obcej walucie, biorących 
kredyt hipoteczny w  Polsce i  stanowi mniej niż 1 proc. kredy-
tów na polskim rynku. Ten produkt bankowy nie jest zaliczany 
do kredytów „frankowych”.

Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu, w którym bank wy-
płaca pieniądze w  złotówkach, ale wysokość zadłużenia prze-
licza się na walutę obcą i  oblicza według kursu kupna waluty 
w  momencie wypłaty środków. Przeliczenie to (np. na CHF) 
jest nazywane indeksacją. Dla takiego kredytu zadłużenie cało-
ściowe, jak i konkretnej raty, będzie wyrażone w walucie obcej 
i przeliczane dla każdej z osobna dopiero w dniu wymagalności. 

Temat kredytów frankowych jest już tak powszechnie znany, że nawet ludzie 
niezainteresowani i nieposiadający takiego instrumentu finansowego wiedzą 
coś o nim. Dla klientów bardzo ważna jest również informacja o tym, czy 
kredyt jest nieuczciwy, a jeśli tak, to co można z tym zrobić. Problem polega 
na tym, że mało kto wie — nawet wśród sądów orzekających w sprawach 
frankowiczów — na czym naprawdę polega zagadnienie kredytu frankowego 
i konsekwencji z nim związanych.
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umowie kredytowej, iż klient ma świadomość i godzi się na ry-
zyko walutowe związane z zaciąganym zobowiązaniem.

Powstaje pytanie, co w takim razie jest nieuczciwe, niezgod-
ne z prawem, skoro tyle się o tym słyszy, łącznie z  informacja-
mi o prawomocnych wyrokach zasądzających od banku na rzecz 
klienta obowiązek zwrotu nadpłaconych rat oraz stosownego 
obniżenia salda zadłużenia. Doświadczenie poparte orzecznic-
twem wskazuje, że obecnie istnieją trzy główne wątki różniące 
się konsekwencjami, taktyką procesową i ryzykiem kwestiono-
wania legalności zapisów umów frankowych. Są to:
• wykazywanie abuzywności klauzul waloryzujących kredyt;
• wykazywanie nieważności umowy kredytowej 

waloryzowanej;
• wykazywanie abuzywności pozostałych klauzul znajdują-

cych się w umowie.

Powyższe wątki można i często należy łączyć w procesie są-
dowym dochodzenia swoich praw. Do-
datkowo w zależności od tego, czy mamy 
do czynienia z  kredytem indeksowa-
nym, czy też denominowanym, pierwsze 
dwa tematy będą wykazywane w sądzie 
w inny sposób. W dalszej części artykułu 
zostaną pokrótce w  przystępny sposób 
wyjaśnione mechanizmy tych wątków.

Niedozwolone klauzule 
waloryzacyjne
W  dużym uproszczeniu, kodeks cywil-
ny, a  dokładnie art. 385 daje możliwość 
kwestionowania danego zapisu w  umo-
wie, który wydaje się być nieuczciwy. 
Aby móc wykazać abuzywność konkretnej klauzuli znajdują-
cej się w umowie, należy posiadać status konsumenta. Ponadto 
trzeba udowodnić, że kwestionowany zapis nie był przedmio-
tem indywidualnego uzgodnienia, to znaczy, że klient nie miał 
realnego wpływu na jego treść, co w przypadku gotowych wzo-
rów umów kredytowych jest prawie oczywiste. Dodatkowo, 
skarżona klauzula nie może być postanowieniem określającym 
główne świadczenia stron, w  tym cenę lub wynagrodzenie, je-
żeli została ona sformułowana w  sposób jednoznaczny. Tę 
przesłankę wykazuje się zazwyczaj w  ten sposób, że albo ar-
gumentuje się o  poboczności waloryzacji kredytu, albo uznaje 
się, że jest głównym świadczeniem stron, ale sformułowanym 
w sposób całkowicie niejednoznaczny.

Po spełnieniu powyższego, należy wykazać główną prze-
słankę abuzywności: kształtowanie praw i obowiązków klienta 
banku w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naru-
szający jego interesy. Udowodnienie przed sądem wyżej wymie-
nionego jest de facto kwintesencją całego procesu dążącego do 
„odfrankowania” kredytu.

Co stanowi o  rażącym naruszeniu przez bank interesów 
klienta? Standardowo kredyt powinien być przejrzysty pod ką-
tem tego, ile wynosi jego wartość w każdym momencie. Klient 
spłacający ratę, powinien znać jej wysokość oraz propor-
cje spłacanych odsetek i  samej sumy otrzymanych pieniędzy. 
W każdym momencie powinno być jasne, ile ma do spłacenia rat 
i  w  jakiej wysokości z  dokładnością do grosza. Harmonogram 
spłat powinien to pokazywać. W przypadku kredytów walory-
zowanych dochodzi kwestia przewalutowania kwoty kredytu. 

Sprawa powinna być prosta, klient chcący się dowiedzieć, ile 
dokładnie ma do spłacenia, sprawdza swoją sumę zadłużenia 
wyrażoną we frankach szwajcarskich (lub innej walucie) oraz 
średni kurs CHF w  danej chwili i  przelicza kwotę na złotówki. 
Jednakże w praktyce okazuje się to niemożliwe. Kredytobiorca 
nie jest w stanie wyliczyć swojego realnego zadłużenia na dłu-
żej niż kilka godzin i co więcej, nie może oszacować, jaka będzie 
wartość jego najbliższej raty. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, 
że banki przy dokonywaniu przeliczeń nie stosują kursu śred-
niego danej waluty, ale kurs kupna-sprzedaży. Dodatkowo nie 
stosują oficjalnego kursu NBP, tylko ustalają własny. Każdego 
dnia. A często praktyka banków polega na kilkukrotnym poda-
waniu tabeli kursów, np. o 8:30 będzie inny niż o 15:00. Zapew-
niają sobie takie prawo, stosując odpowiednie zapisy w samych 
umowach kredytowych.

Z  uwagi na powyższe, powstaje proste pytanie, dlaczego 
banki wprowadzają tak skomplikowane systemy przeliczenio-

we walut? Odpowiedź jest oczywista. Banki samodzielnie usta-
lając kursy, zarabiają na nieuczciwie ustawionych spreadach. 
Spreadem nazywa się różnicę pomiędzy kursem (ceną) sprze-
daży a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów war-
tościowych, towarów). Spread wynosi zazwyczaj kilka procent. 
Udzielając kredytu w  obcej walucie, bank przelicza kredyt po 
kursie kupna (niższym) waluty kredytu, natomiast przy spłacie 
bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży (wyższy) tej waluty. 

Dla NBP spread franka szwajcarskiego (relacja kupna/sprze-
daży CHF) jest stały i wynosi 2 proc. W bankach komercyjnych 
kursy są ustalane praktycznie dowolnie, co pozwala na stero-
wanie spreadem, aby maksymalizować swoje zyski kosztem 
kredytobiorców.

Proste badanie ekonomiczne pokazuje, o  jak dużej skali jest 
mowa. Ze wskaźników ekonomicznych wynika, że średni kurs 
waluty CHF w okresie 2007–2014 r. wzrósł o 76 proc. W tym 
samym czasie spread walutowy w  bankach komercyjnych 
wzrósł średnio o ok. 200–250 proc.

Zawarte w umowach klauzule pozwalają bankowi na taki pro-
ceder. Pozwala on na zarabianie na początku trwania umowy 
kredytowej, w  momencie wypłaty pieniędzy przez bank, a  na-
stępnie w każdej spłacanej przez kredytobiorcę racie.

*W  następnej części artykułu przytoczone zostaną konkret-
ne przykłady takich klauzul abuzywnych, które często znajdują się 
w  umowach kredytowych. Opisane zostaną także konsekwencje 
uznania przez sąd nieważności takich zapisów.

Krzysztof Janowski
radca prawny

Co stanowi o rażącym naruszeniu przez bank interesów 
klienta? Standardowo kredyt powinien być przejrzysty pod 
kątem tego, ile wynosi jego wartość w każdym momencie. 
Klient spłacający ratę, powinien znać jej wysokość oraz 
proporcje spłacanych odsetek i samej sumy otrzymanych 
pieniędzy. W każdym momencie powinno być jasne, ile ma do 
spłacenia rat i w jakiej wysokości z dokładnością do grosza.
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ANALIZY RYNKU

Rośnie popularność mieszkań na wynajem

wysokości dochodów, albo ryczałt od przychodów ewidencjonowa-
nych — wyjaśnia Piotr Kijanka. Decydując się na pierwszą opcję, 
wyboru nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, ale ryczałt tego 
wymaga. Pamiętajmy wtedy o przestrzeganiu terminów. Wybór zgła-
szamy do 20 dnia miesiąca po tym, w którym uzyskaliśmy pierwszy 
dochód z najmu, lub do 20 lutego nowego roku — dodaje.

Przy rozliczaniu się według skali podatnik bierze pod uwagę 
przychód z najmu i pomniejsza go o kwotę poniesionych kosztów 
(np. prace naprawcze w mieszkaniu). Natomiast w przypadku ry-
czałtu ważny jest wyłącznie przychód, od którego obliczamy po-
datek w wysokości 8,5 proc.

Nie można zapomnieć o  odprowadzaniu zaliczek na podatek 
dochodowy. Obowiązek taki powstaje, kiedy faktycznie otrzyma-
my przychód z najmu. Jednak rozliczając się według skali, pierw-
szą zaliczkę odprowadzamy dopiero wtedy, kiedy nasz dochód, 
licząc od początku roku, przekroczy kwotę wolną od podatku. 
Należności podatkowe należy płacić do 20 dnia następnego mie-
siąca, w którym wystąpił przychód.

W deklaracji rocznej taki dochód musi zostać wykazany. Roz-
liczanie najmu na zasadach ogólnych wymaga złożenia deklaracji 
PIT 36 (termin składania mija 30 kwietnia), a w przypadku ryczał-
tu PIT 28 (do 31 stycznia).

Więcej inwestorów, więcej najemców
Zapotrzebowanie mieszkaniowe Polaków wciąż jest duże, a de-
weloperzy budują na potęgę. Największym popytem cieszą się 
obecnie lokale o niewielkich metrażach (40-60 mkw.), a także ka-
walerki. Jeśli jednak uwzględnić przyszłościowe tendencje, war-
to wziąć pod uwagę mieszkania 2- i 3-pokojowe. Poza wielkością, 
to również jakość wykończenia jest czynnikiem warunkującym 
zakup lokalu.

Zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie inwestorów mieszka-
niami o podwyższonym standardzie — mówi ekspert z Grupy De-
weloperskiej Geo. Dla przykładu, Fabryka Czekolady znajdująca się 
w  centrum Krakowa jest atrakcyjna także dla cudzoziemców. Tutaj 
mieszkania szybko znajdują najemców, ponieważ ich standard prze-
wyższa wiele innych lokali w mieście, gdzie przeważa stara zabudowa. 
Coraz więcej naszych klientów jest w stanie zapłacić więcej, aby uzy-
skać wyższy komfort — dodaje.

Program „MdM” znacznie zwiększył popyt na nowe lokale, ale 
powoli przechodzi do historii. Nowy rządowy projekt „Mieszka-
nie Plus” odnosi się już do rynku najmu. W swoich założeniach ma 
umożliwić tańsze wynajęcie lokum z opcją dojścia do własności. 
Ostatnio popularność zyskuje także powstały przed kilku laty 
Fundusz Mieszkań na Wynajem. To komercyjne przedsięwzięcie 
Banku Gospodarstwa Krajowego ma na celu poszerzenie oferty 
tanich mieszkań przeznaczonych do najmu. Chętnych nie braku-
je, a lokali w zasobach Funduszu przybywa.

Prime Time PR

D
ane Eurostatu nie pozostawiają złudzeń: aż 84 proc. Po-
laków mieszka „na swoim” w  domu lub mieszkaniu, a  za-
ledwie 4,5 proc. wynajmuje lokal. Znaczna część, bo aż 

43 proc. młodych ludzi w wieku 25–34 lat wciąż mieszka w domu 
rodzinnym. Z  drugiej strony raport przygotowany przez Fun-
dację Habitat for Humanity na temat mieszkalnictwa w  Polsce, 
prognozuje, że w ciągu najbliższych 10 lat ponad 30 proc. lokali 
powinno być przeznaczonych na wynajem.

Choć dziś odsetek osób wynajmujących mieszkanie jest bardzo 
niski, najemców na rynku przybywa. Wystarczy spojrzeć na dane 
z poprzednich lat. Według Europejskiego Urzędu Statystyczne-
go w  2007 r. tylko 2,6 proc. Polaków wynajmowało mieszkanie 
(średnia w Unii Europejskiej wyniosła wówczas 12,6 proc.), 4 lata 
później wskaźnik sięgnął 3,5 proc. (UE 17,8 proc.), a  w  2015 r. 

Fabryka Czekolady

Polacy wciąż bardzo dużą wagę przykładają do tego, czy mieszkają na swoim, 
czy też wynajmują lokum. Większości to pierwsze kojarzy się ze stabilnością 
i dlatego dążą do posiadania własnego „M”. Jednak ten trend zaczyna się 
zmieniać. Inwestorów, którzy przeznaczają zakupione lokale na wynajem, 
przybywa, a procent najemców się zwiększa. Dlaczego tak się dzieje?

zanotowano 4,5 proc. (UE 19,8 proc.). Oczywiście daleko nam do 
takich krajów jak Niemcy, gdzie odsetek wynajmujących wynosi 
39,9 proc. (2015  r.), ale tendencja wzrostowa jest wyraźnie wi-
doczna. Od 2007 r. liczba najemców niemal się podwoiła.

To skutek niskich stóp procentowych — komentuje Piotr Kijanka, 
dyrektor ds. Sprzedaży i  Marketingu w  Grupie Deweloperskiej 
Geo. Przy tak niskim oprocentowaniu lokat, nie opłaca się umiesz-
czać oszczędności w bankach. Inwestorzy kupują nowe lokale i prze-
znaczają je na wynajem, bo zyski, jakie mogą osiągnąć, są znacznie 
większe niż w przypadku lokat — dodaje.

Jak rozliczyć się z najmu?
Dochód uzyskany z najmu lokalu podlega opodatkowaniu.

Można wybrać dwie formy rozliczenia — skalę podatkową, gdzie 
oprocentowanie może wynosić 18 lub 32 proc. w  zależności od 
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Z KRAKOWA 

Wiosenna akcja deweloperów

o  powierzchni 1 ha zostanie wyposażony w  elementy małej ar-
chitektury (w  tym ławki ufundowane przez firmy zrzeszone 
w  SBDiM) oraz dodatkowe atrakcje dla mieszkańców. Przygo-
towaniem koncepcji architektonicznej zajęli się architekci z pra-
cowni ID Biuro Projektów oraz Blok Architekci. Dobór zieleni 
parkowej będzie konsultowany z firmą Green Plans.

Celem wiosennej akcji deweloperów jest zwrócenie uwagi 
na to, że tereny zielone są jednym z najistotniejszych czynników 
branych pod uwagę przy ocenie atrakcyjności Krakowa. Troska 
o odpowiedni poziom zalesienia miasta leży wobec tego nie tylko 
w  interesie lokalnych władz, ale także inwestorów. Do ich obo-
wiązków należy wykonanie nasadzeń w różnych częściach Krako-
wa — w ramach rekompensaty za wycinanie drzew na działkach 
wykorzystanych pod inwestycje mieszkaniowe.

Inicjatywa SBDiM współgra z działaniami magistratu. W ubie-
głym tygodniu przed Urzędem Miasta przekazano mieszkańcom 
tysiąc sadzonek. Przed Teatrem im. J. Słowackiego pracowni-
cy Urzędu Marszałkowskiego rozdawali przechodniom młode 
drzewka w 5 różnych gatunkach. Ciekawą inicjatywą, angażują-
cą mieszkańców w proces zalesiania miasta, jest plan utworzenia 
tzw. Parków Krakowian. Na obszarach wyznaczonych przez Za-
rząd Zieleni Miejskiej będzie można bezpłatnie posadzić drzewa 
upamiętniające narodziny dzieci. Pierwsza taka akcja odbędzie się 
27 maja. Warunkiem uczestnictwa w niej jest wypełnienie formu-
larza i zarezerwowanie sadzonki. Na pierwsze nasadzenia Zarząd 
Zieleni Miejskiej przeznaczy ok. 200–300 drzew. Wydarzenie 
będzie miało charakter cykliczny. Parki Krakowian powstaną w 6 
lokalizacjach: przy ulicach Księcia Józefa, Markowskiego, Pta-
szyckiego, Falistej, Puszkarskiej i Węgrzeckiej. 

Joanna Kus

O
d 1 stycznia br., kiedy w życie weszła nowelizacja ustawy 
o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, nie ustają kon-
trowersje wokół realizacji nowych przepisów. Ułatwienia 

w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na 
prywatnych posesjach, z jednej strony pozwoliły w pełni korzy-
stać z praw własnościowych — co było intencją ustawodawcy — 
z drugiej zachwiały gospodarką przestrzenną miast. W szybkim 
tempie z  polskiego krajobrazu zaczęły znikać setki drzew. Aby 
wyrównać rachunek strat i zachęcić mieszkańców do wspólnego 
działania, wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się akcje zalesia-
nia przestrzeni miejskich. Jedną z nich zainicjowali krakowscy de-
weloperzy ze Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.  
W ostatni dzień marca, przy skrzyżowaniu ul. Bronowickiej i Ar-
mii Krajowej przedstawiciele krakowskich firm deweloperskich 
oraz zaangażowani w przedsięwzięcie architekci, posadzili drze-
wa, które zapoczątkują nowy ogólnodostępny park o charakterze 
kieszonkowym. Oprócz członków SBDiM, na czele z  Prezesem 
Zarządu Markiem Bolkiem i Wiceprezesem Mariuszem Bryksym, 
oraz firm z branży budowlanej, w wydarzeniu uczestniczyli m.in.: 
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, Bogdan 
Smok oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Kra-
kowie, Łukasz Pawlik. 

Plan inwestycji zakłada wykonanie nasadzeń na tzw. „ślimaku”, 
gdzie w ciągu dwóch lat powstanie przestrzeń rekreacyjna. W ra-
mach akcji zadrzewiania, deweloperzy zasadzili łącznie 3 duże 
sosny czarne dostarczone przez firmę Drewsmol oraz 150 krze-
winek śnieguliczki ze Szkółki Drzew i Krzewów Marek Gurgul. 

Kontynuacją piątkowego wydarzenia będą prace realizowa-
ne na podstawie projektu i porozumienia między SBDiM a Gminą 
Kraków oraz Zarządem Zieleni Miejskiej i Zarządem Infrastruk-
tury Komunalnej i  Transportu (właściciela działki). Nowy park 

Fot. Krzysztof Maksiński

Fot. Krzysztof Maksiński

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań 
w porozumieniu z władzami miasta zainicjowało akcję zalesiania 
niezagospodarowanych terenów miejskich. Deweloperzy 
zamierzają wspólnie utworzyć park przy skrzyżowaniu ulic 
Bronowickiej i Armii Krajowej.



 n18 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2017

Z KRAKOWA

Czy Kraków doczeka się metra?

przykłady miast, które z  niego korzystają. Metro uważa się 
wręcz za receptę na problem zbyt dużej liczby samochodów 
w  mieście, dodając, że dzięki temu rozwiązaniu, system „park 
and ride” stanie się bardziej funkcjonalny. Inwestorzy liczą rów-
nież na wzrost cen mieszkań znajdujących się w  pobliżu przy-
stanków metra.

Przeciwnicy budowy kolei podziemnej podkreślają wyso-
ki koszt inwestycji i przekonują, że lepszym rozwiązaniem był-
by rozwój linii tramwajowych. Obawiają się rezygnacji z dbania 
o dotychczasowy system komunikacji zbiorowej oraz zmniejsze-
nia częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów, a także 
ograniczenia liczby przystanków. Mimo to, podczas referendum 
przeprowadzonego w  2014 r., na pytanie: Czy jest Pani/Pan za 
budową metra w Krakowie?, ponad 55 proc. osób odpowiedziało 
twierdząco.

Co o budowie metra sądzą eksperci?
Wiele wątpliwości dotyczących metra w Krakowie rozwiewają 
inżynierowie i  naukowcy z  Akademii Górniczo-Hutniczej oraz 
Politechniki Krakowskiej. Dr hab. inż. Wiesław Starowicz, pro-
fesor PK zauważa: Miasto Kraków jest dużym miastem europej-
skim z  dobrze rozwiniętym systemem transportu zbiorowego, ale 
obejmującym tylko komunikację tramwajową i autobusową. Wspo-
maga go komunikacja kolejowa, pełniąc funkcję dowozową do mia-
sta. Większość dużych miast europejskich ma systemy transportu 
zbiorowego obejmujące również metro. Zatem wcześniej czy póź-
niej Kraków, chcąc rozwojem dorównać miastom europejskim, musi 
się zmierzyć z budową metra. Technicznie i technologicznie budowa 
metra w Krakowie jest możliwa — wielokrotnie wypowiadali się w tej 
sprawie naukowcy z Wydziału Górniczego AGH.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, również z  PK, twier-
dzi, że budowa metra w  Krakowie jest nie tylko uzasadniona 
i możliwa do realizacji, ale wręcz konieczna. Stanowisko to po-
twierdzają także inni eksperci. Metro pozwoli na utworzenie 
nowych linii tramwajowych, zaś jego brak może spowodować 
konieczność wyłączenia z ruchu niektórych części miasta. Pro-
fesor dodaje: Możliwości budowy można rozpatrywać w  trzech 
aspektach:  technicznym, ekologicznym i  finansowym. Budowa 
geologiczna stwarza dobre warunki do drążenia tuneli. Metro, ja-
dąc w tunelach, nie zanieczyszcza powietrza ani nie przekazuje na 
powierzchnię hałasu. Jedyny wpływ w dziedzinie ekologii to drga-
nia mogące wpływać na budynki i na ludzi w budynkach, ale tu jest 
możliwość stosowania rozwiązań wibroizolacyjnych, praktycznie 
eliminujących wpływ drgań na powierzchni. Pozostaje jedynie roz-
ważenie możliwości finansowych, i  tu należy sobie zadać pytanie: 
Jeśli nie dziś w ramach funduszy europejskich, to kiedy? Obaj eks-
perci są zgodni co do tego, że w tym momencie prace powinny 
pójść w  kierunku budowy metra lekkiego — tańszego niż me-
tro ciężkie. Prof. Starowicz tłumaczy: Pozostaje problem decyzji, 

W
niosek o  dofinansowanie uzyskał korzystną opinię 
Ministra Rozwoju. Teraz decyzja należy do Komisji 
Europejskiej. Tadeusz Trzmiel zapowiada, że jeśli bę-

dzie pozytywna, jeszcze w  tym roku zostanie rozpisany prze-
targ na przygotowanie studium wykonalności, które powinno 
powstać już w 2019 r. Kolejny krok to ogłoszenie przetargu na 
realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z  założeniem, linia metra 
o  długości 15 km, skomunikowałaby Bronowice i  Nową Hutę 
z centrum miasta. Koszt projektu to 10 mln zł.

Pomysł budowy metra w  Krakowie nie jest niczym nowym. 
Wzmianka o nim już w 1965 r. pojawiła się w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta. Przewidywano 
wówczas wykonanie tunelu premetra, z którego miałby korzy-
stać szybki tramwaj, łączący rondo Mogilskie z  dworcem PKP 
i ul. Karmelicką. W 1973 r. rozpoczęto prace budowlane. W la-
tach 80. nad koncepcją pochylili się kolejno specjaliści niemiec-
cy, radzieccy i węgierscy. Następnym etapem była konferencja 
naukowo-techniczna z  1987 r., która przyspieszyła prace nad 
realizacją inwestycji. Proces zahamowały przemiany ustrojowe, 
a ideę kolei miejskiej zastąpił szybki tramwaj, który stanowi tań-
sze rozwiązanie. Co pewien czas koncepcja budowy metra wra-
ca jednak do debaty publicznej, zyskując zarówno zwolenników, 
jak i przeciwników.

Za czy przeciw?
W  2014 r. portal Magiczny Kraków opublikował listę najczę-
ściej pojawiających się argumentów przemawiających na ko-
rzyść realizacji inwestycji i przeciwko wdrożeniu tego pomysłu. 
Zwolennicy idei budowy metra wskazują, że jest to szybki spo-
sób komunikacji zbiorowej, a  jego efektywność potwierdzają 

Komisja Europejska zdecyduje, czy miasto otrzyma dotację na sporządzenie 
„Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu 
szynowego w Krakowie”. Środki, pochodzące z unijnego instrumentu „Łącząc 
Europę”, miałyby sfinansować 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.
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w  jakim modelu finansowym budować i  jak ma przebiegać pierw-
sza linia. I to są najtrudniejsze problemy. Miasta, które wybudowały 
pierwszą linię, patrząc na wielkości potoków pasażerskich obsługi-
wanych metrem (np. Warszawa) natychmiast myślą o drugiej, a po 
rozpoczęciu budowy drugiej już planują trzecią. W Krakowie są wy-
starczające potoki pasażerskie, aby zbudować metro lekkie (preme-
tro) wprowadzając pod ziemię w centrum miasta tramwaj. I myślę, 
że w tym kierunku pójdą prace, o dofinansowanie których występu-
je teraz Pan Prezydent. Prof. Stypuła nie wyklucza jednak póź-
niejszej rozbudowy kolei miejskiej. Zaznacza: parametry tuneli 
muszą umożliwiać rozwój tego środka komunikacji w  przyszłości. 
Byłoby nieporozumieniem, a  nawet niegospodarnością, gdybyśmy 
dzisiaj (jak proponują niektórzy) ograniczyli gabaryty tuneli jedynie 
na potrzeby tramwajów, uniemożliwiając wykorzystanie w  przy-
szłości tych tuneli dla metra. Pewne jest, że powstawanie kolei 
miejskiej to proces długotrwały. Od zaprojektowania inwesty-
cji do jej realizacji minie kilka lub kilkanaście lat. Prof. Stypuła 
podkreśla, że działania na rzecz budowy metra należy pod-
jąć pilnie, by nie stracić szansy na dofinansowanie z  funduszy 
unijnych, natomiast prof. Starowicz ocenia, że nawet, jeśli uda 
się uzyskać potrzebne fundusze, pierwsza linia powstanie nie 
wcześniej niż w 2025 r.

Krakowianie głosują na najlepszą trasę
Idea metra zgromadziła wielu entuzjastów. Na stronie inter-
netowej metrokrakow.pl krakowianie głosują na jedną z 5 tras, 
które twórcy witryny uznali za najbardziej atrakcyjne. Są to: 
Lotnisko Balice-Kombinat, Mistrzejowice-Skawina, Azory-Kra-
ków Południe, Mistrzejowice-Kurdwanów, Azory-Wieliczka. 
Użytkownicy serwisu mogą zaznaczyć odcinki, z  których naj-
częściej korzystaliby, gdyby istniała taka możliwość. W ten spo-
sób powstała mapa natężeń. Jej celem jest ustalenie optymalnej 
kolejności poszczególnych etapów budowy metra. Przy wyzna-
czaniu proponowanych tras, zwrócono uwagę na to, by w  jak 
najmniejszym stopniu pokrywały się one z  drogą tramwajów 
i  autobusów. Pozostałe warunki to możliwość poprowadzenia 
jak najdłuższego odcinka linii nad ziemią lub w  płytkich wyko-
pach, bliskość ważnych punktów miasta oraz szansa na wyzna-
czenie stacji w taki sposób, by odległość między nimi wynosiła 
ok. 1 km.

Pomysłodawcy przekonują, że pełna sieć tworzona przez 5 li-
nii, wymaga wydrążenia jedynie 12 tuneli podziemnych między 

poszczególnymi stacjami. W ramach oszczędności, 13 odcinków 
można by wybudować wzdłuż ulic, a  pozostałe poprowadzić 
nad ziemią, budując estakady.

Kolejną kwestią związaną z  metrem jest zakup odpowied-
nich pociągów. Twórcy metrokrakow.pl tłumaczą, że takie po-
jazdy znacznie różnią się od pociągów osobowych. Ze względu 
na dużą liczbę podróżnych, są pozbawione przedziałów i  mają 
wiele drzwi, by czas poświęcony na wsiadanie i wysiadanie pa-
sażerów trwał możliwie krótko. Ponieważ pojazdy kursujące 
po mieście częściej się zatrzymują, wymagają silników o  dużej 
mocy, dzięki którym pociąg uzyskuje duże przyspieszenie 
i w krótkim czasie może rozwinąć optymalną prędkość. Istotne 
jest również pytanie, czy lepiej kupić nowe, drogie pociągi, czy 
używane, które choć tańsze, charakteryzują się wyższymi kosz-
tami eksploatacji.

Tory nie tylko w centrum miasta
Obok debaty nad budową metra, pojawił się pomysł, by stwo-
rzyć Szybką Kolej Aglomeracyjną. Obecnie Województwo 
Małopolskie i  Miasto Kraków realizują projekt SKA, a  jeszcze 
w tym roku ma powstać studium wykonalności dla kolei na te-
renie Krakowa. Opracowanie ma na celu rozszerzenie i uzupeł-
nienie dotychczas funkcjonujących dokumentów. Pozwoli to na 
ocenę, czy słuszne jest inwestowanie w  dalszy rozwój tej for-
my transportu zbiorowego. Tadeusz Trzmiel zwraca uwagę na 
to, że dotychczas funkcjonujące linie szybkiej kolei cieszą się 
dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców okolicznych 
gmin. Szczególnie atrakcyjna jest relacja Wieliczka-lotnisko, 
zwłaszcza na odcinku Wieliczka-Kraków Główny. Trwają przy-
gotowania do budowy nowych przystanków: Kraków Swoszo-
wice, Kraków Prądnik Czerwony oraz węzłów przesiadkowych 
Kraków os. Piastów i Kraków Bronowice.

Komunikacja miejska w  Krakowie zyskuje wysokie oceny 
w  skali kraju. Statystyki prowadzone przez MPK pokazują, że 
z  roku na rok rośnie liczba sprzedanych biletów okresowych, 
jednorazowych i czasowych. Mimo to, system transportu zbio-
rowego wciąż wymaga wdrażania rozwiązań odpowiadających 
na aktualne problemy. Budowa metra z pewnością byłaby waż-
nym krokiem w rozwoju miasta. Wkrótce okaże się, czy zrealizo-
wanie tej inwestycji będzie możliwe w najbliższych latach.

Anna Kapłańska



ZAPROSZONO NAS 

Inwestycja w atrakcyjnej lokalizacji – 
Nowa 5 Dzielnica

N
owoczesne budynki, znajdujące się w jednej z najbardziej 
atrakcyjnych dzielnic Krakowa, zostały zaprojektowane 
z  dbałością o  detale. Oferta przygotowana przez inwe-

stora jest bardzo różnorodna. Zawiera nie tylko niewielkie jed-
nopokojowe kawalerki czy najbardziej popularne lokale z dwoma 
lub trzema pomieszczeniami, ale także mieszczące cztery po-
koje, przestronne apartamenty o  powierzchni przekraczającej 
90 mkw. Ciekawą propozycją są również mieszkania o podobnym 
metrażu i  cenie, lecz z  różną liczbą pomieszczeń użytkowych. 
Dzięki temu każdy klient może wybrać lokal, który najlepiej od-
powiada jego potrzebom i oczekiwaniom. W przypadku mieszkań 
usytuowanych na parterze, ich przyszli właściciele zyskają przy-
domowe ogródki, z  miejscem do relaksu na zewnątrz budynku. 
Osoby myślące o wyższej kondygnacji, mogą wybrać opcję z bal-
konem lub tarasem. 

Jednym z  elementów wyróżniających inwestycję, są płaskie 
dachy budynków, wykończone za pomocą zieleni ekstensywnej, 
która poza walorami estetycznymi pełni też funkcje praktyczne. 
Zielone dachy wpływają pozytywnie ma mikroklimat, pochłania-
ją zanieczyszczenia, gromadzą wodę opadową. Takie rozwiązanie 
korzystnie oddziałuje na kondycję dachów, poprawiając ich izo-
lację termiczną i akustyczną. Warstwa roślinna chroni też dachy 
przed wahaniami temperatur, promieniowaniem UV i uszkodze-
niami mechanicznymi.

Nową 5 Dzielnicę tworzą budynki składające się z 7, 8 lub 9 pię-
ter. Komfortowe przemieszczanie się pomiędzy piętrami zapew-
nią liczne i nowoczesne windy. Kolejny atut osiedla to podziemne 
garaże przypisane do każdego mieszkania oraz naziemne miejsca 
parkingowe, przewidziane specjalnie dla gości, którzy odwiedzają 
mieszkańców Nowej 5 Dzielnicy. Zamknięte osiedle zostało zapro-
jektowane z troską o bezpieczeństwo, które zapewni całodobowy 
monitoring oraz pracownik ochrony. Inwestor zadbał też o miejsca 

Nowa 5 Dzielnica to inwestycja realizowana przez Centrum Nowoczesnych 
Technologii, znajdująca się w dzielnicy Krowodrza, u zbiegu ulic Racławickiej 
i Wrocławskiej.
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wspólne. Mieszkańcy będą mogli korzystać z zabezpieczonych po-
mieszczeń służących do przechowywania wózków dziecięcych 
lub rowerów. Istnieje również możliwość dokupienia komórki 
lokatorskiej.

Na atrakcyjność Nowej 5 Dzielnicy składają się nie tylko walory 
budynków, ale i otoczenia. Mieszkańcy poruszający się samocho-
dami mają zapewniony dojazd do osiedla, zaś z  myślą o  pieszych 
powstały wygodne chodniki. Zagospodarowanie najbliższej okoli-
cy ma zachęcać do spacerów. Na terenie osiedla powstaną atrak-
cyjne przestrzenie zielone, utworzone poprzez nowe nasadzenia 
drzew i krzewów. Niezwykły efekt udało się uzyskać również dzię-
ki dbałości o rośliny, rosnące w tym miejscu przed rozpoczęciem 
realizacji projektu — budynki i rozwiązania komunikacyjne zosta-
ły zaprojektowane w taki sposób, by wycinka nie była konieczna. 
Dzięki temu starodrzew stał się integralnym elementem komplek-
su, tworzącym niepowtarzalny klimat Nowej 5 Dzielnicy, na któ-
ry w innych okolicznościach trzeba czekać wiele lat. Na terenach 
zielonych staną ławki, dające mieszkańcom możliwość odpoczyn-
ku i międzysąsiedzkiej integracji. Przygotowany zostanie również 
ogrodzony wybieg dla zwierząt.

Wyraźnym atutem inwestycji jest jej lokalizacja. Osiedle poło-
żone jest w  dzielnicy Krowodrza, w  północno-zachodniej części 
Krakowa, u zbiegu ulic Racławickiej i Wrocławskiej. W pobliżu bu-
dynków mieszkalnych znajdują się liczne przystanki autobusowe. 
Komunikacja miejska zapewnia szybki i  łatwy dojazd do centrum 
Krakowa, a  z  Dworca Głównego można się dostać do każde-
go miejsca w mieście. Nieopodal osiedla zlokalizowana jest także 
stacja Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Łobzów, któ-
ra zapewnia dobre połączenie z  takimi punktami aglomeracji jak 
Kraków Business Park czy Port Lotniczy Kraków Balice. Bliskość 
Rynku Głównego umożliwia udział w  wydarzeniach kulturalnych 
i  rozrywkowych czy korzystanie z  atrakcji turystycznych. Miło-
śników zabytków z  pewnością usatysfakcjonuje bliskość miejsc 

ważnych ze względów historycznych, natomiast znajdująca się 
nieopodal Galeria Krakowska zapewnia dostęp do atrakcyjnych 
punktów handlowych. Oprócz tego, w  pobliżu inwestycji znajdu-
ją się lokale handlowo-usługowe (w tym punkty zlokalizowane na 
parterze budynków mieszkalnych) i gastronomiczne oraz placów-
ki służby zdrowia. Z myślą o rodzinach z dziećmi na terenie osiedla 
zaprojektowano przedszkole i dwa place zabaw — pierwszy blisko 
przedszkola, drugi w zacisznym miejscu, z dala od budynków. Zy-
skają na tym zarówno dzieci aktywnie spędzające czas na świeżym 
powietrzu, jak i ich rodzice, ceniący sobie chwile odpoczynku na te-
renach zielonych. Niedaleko Nowej 5 Dzielnicy mieszczą się tak-
że szkoły i  uczelnie wyższe, m.in. Politechnika Krakowska. Dzięki 
temu inwestycja jest atrakcyjną propozycją nie tylko dla tych, któ-
rzy chcą zamieszkać w niej na stałe, lecz także dla osób planujących 
kupno nieruchomości pod wynajem. Rosnąca liczba studentów za-
pewnia popyt na tego typu przedsięwzięcia.

Dodatkowy walor Nowej 5 Dzielnicy stanowi renoma inwesto-
ra, którym jest Centrum Nowoczesnych Technologii SA. Spółka ta 
działa na rynku od niemal 50 lat, zyskując zaufanie klientów, z któ-
rymi tworzy długoterminowe relacje.

Wykonanie kompleksu zostało powierzone firmom z długolet-
nim doświadczeniem i uznaną marką. Są nimi Budimex S.A., nale-
żący do największych spółek budowlanych w  Polsce oraz Grupa 
Eiffage, która powstała już w 1844 r. i obecnie zaliczana jest do naj-
większych firm budowlanych w Europie. 

Pozycja doświadczonego inwestora oraz powierzenie re-
alizacji projektu firmom z  bardzo dobrymi referencjami za-
pewniają przyszłym mieszkańcom Nowej 5 Dzielnicy poczucie 
bezpieczeństwa, gdyż stanowią gwarancję właściwego przygoto-
wania inwestycji i  odpowiedniej jakości jej wykonania, a  zgodnie 
z założeniami, pierwsze mieszkania mają zostać oddane do użyt-
kowania w III kwartale 2018 r.

Anna Kapłańska
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kamienice z Witrażami —  
czyste powietrze w centrum Krakowa

N
iezmiennie wysoki wskaźnik popytu na 
krakowskie inwestycje mieszkaniowe sta-
nowi potwierdzenie rozwoju miasta. Na-

bywcy mieszkań oczekują jednak coraz częściej 
nie tylko standardu dostosowanego do ich po-
trzeb, ale także szerokiego spojrzenia na kwe-
stię bezpieczeństwa: od zapewnienia gwarancji 
transakcji, przez staranny dobór materiałów bu-
dowlanych i  realizację dodatkowej infrastruktury, 
po zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem 
otoczenia. W  świetle doniesień na temat zanie-
czyszczenia powietrza w  największych miastach 
w Polsce, czynniki środowiskowe stały się jednym  
z  najważniejszych aspektów branych pod uwagę 
podczas podejmowania decyzji o zakupie mieszka-
nia. Problem smogu jest obecnie jednym z najistot-
niejszych mierników jakości życia. 

Względy zdrowotne mogą skłonić wielu do osie-
dlania się na obrzeżach miasta lub terenach pod-
miejskich, gdzie zanieczyszczenie powietrza wydaje 
się mniejsze. Wśród nabywców mieszkań liczną gru-
pę tworzą jednakże osoby, które preferują inwesty-
cje położone blisko centrum, ponieważ zależy im 
m.in. na codziennym komforcie komunikacyjnym 
i wygodnym dostępie do różnych usług. Rozwiąza-
nie zaproponowane przez firmę Eion Sp. z o.o. po-
zwala uniknąć tego rodzaju dylematów — zapewnia 
ona zdrowe warunki mieszkaniowe bez konieczno-
ści rezygnowania z  wyboru atrakcyjnej lokalizacji. 
Oferta dewelopera w  ramach projektu Kamienice 
z Witrażami obejmuje mieszkania z systemem reku-
peracji, który chroni wnętrza przed napływem zimnego powietrza, 
równocześnie je oczyszczając i  filtrując. Lokale będą zabezpie-
czone również przed nadmiernym ulicznym hałasem. W tym celu 
deweloper wykorzystał żelbetową konstrukcję budynku, ścian ze-
wnętrznych oraz ścian pomiędzy mieszkaniami.

Inwestycja Kamienice z Witrażami to nowoczesny projekt, wpi-
sany w charakterystyczną zabudowę Starego Podgórza. Budynek 
powstaje przy ul. Dąbrowskiego, dobrze skomunikowanej z pozo-
stałymi częściami miasta, a przy tym usytuowanej w zacisznym 

Projekt Kamienice z Witrażami to 
gwarancja zdrowych warunków 
mieszkaniowych w atrakcyjnej 
lokalizacji. Oferta dewelopera 
obejmuje mieszkania z systemem 
rekuperacji, dzięki któremu 
mieszkańcy odetchną czystym 
powietrzem. 

zakątku dzielnicy. Na okoliczną infrastrukturę składają się punk-
ty handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, placówki służby 
zdrowia, restauracje i  kawiarnie oraz obiekty sportowo-rekre-
acyjne. Blisko stąd również do popularnych wśród krakowian 
terenów rekreacyjnych: Parku im. Wojciecha Bednarskiego, Kop-
ca Krakusa, Bulwarów Wiślanych czy Krzemionek Podgórskich. 
O atrakcyjności lokalizacji decyduje ponadto wygodny dostęp do 
przystanków komunikacji miejskiej oraz ośrodków kultury i sztu-
ki, m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Cricoteki. 
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Z  zacisznym charakterem ulicy Dąbrowskiego korespondu-
je kameralna forma inwestycji. Wzrok przykuwają nie tylko oka-
załe, ozdobne witraże, ale także estetyczny, ogólnodostępny 
ogród na dachu (przylegający do lokali rozmieszczonych na ostat-
nim piętrze). Lokale położone na najwyższej kondygnacji mają 

W  projekcie architektonicznym przewidziano witraże i  niestan-
dardowe elementy dekoracyjne, m.in. wklęsłe opaski wokół nie-
których drzwi i  okien, ręcznie wykonane barierki na klatkach 
schodowych, balustrady balkonów i tarasu czy nietypowe oświe-
tlenie elewacji z opcją zmiany koloru podświetlenia. 

Poza walorami estetycznymi inwestycja cechuje 
się dużą funkcjonalnością. Budynek jest realizowany 
w  technologii energooszczędnej, co pozwoli ob-
niżyć koszty eksploatacji mieszkań. Do dyspozy-
cji nabywców oddane zostaną takie udogodnienia, 
jak komórki lokatorskie, miejsce na rowery, szyb-
ki internet czy zbiorcza telewizja satelitarna. Pod-
ziemną kondygnację przeznaczono na parking. 
Bezpieczeństwo zapewnią: system monitorin-
gu z  możliwością podglądu przez internet oraz 
wideodomofony. 

Wnętrza będą dobrze doświetlone, dzię-
ki odpowiedniemu układowi przestrzeni. Prze-
szklenia optycznie powiększą pomieszczenia, co 
pozwoli zachować poczucie komfortu użytko-
wania nawet przy mniejszym metrażu. Dodat-
kowym atutem w  zakresie zagospodarowania 
powierzchni jest ekspozycja salonów na połu-
dniową stronę świata. W  ofercie znalazły się 
lokale o  zróżnicowanej powierzchni. Oferta za-
kłada możliwość łączenia mieszkań, ich rozbu-
dowy lub zmiany pierwotnej koncepcji aranżacji. 
Dla klientów, którym zależy na indywidualizacji 
przestrzeni, wprowadzono wariant zamówienia 
mieszkania z odrębnym projektem wykończenia 
i jego realizacją. 

Kameralność charakteryzująca inwestycję 
sprzyja sąsiedzkiej integracji. Aby wydobyć ten 
aspekt przedsięwzięcia, inwestor zadbał o  części 
wspólne budynku. Tego rodzaju powierzchnie zo-
stały zagospodarowane według podobnych kryte-
riów co mieszkania, aby stanowić dla mieszkańców 
budynku dodatkową strefę relaksu. Na parterze 
przewidziano sofę z biblioteczką. W cieplejsze dni 
atrakcyjnym miejscem do wypoczynku będą od-
powiednio urządzone i wyposażone ogrody: z tyłu 
budynku oraz na dachu.

Z  badań opinii publicznej wynika, że Kraków 
pozostaje z  jednej strony lokalizacją atrakcyjną 
turystycznie, a z drugiej miejscem, z którym war-
to związać swoją przyszłość. Stolicę Małopolski 
wybierają m.in. specjaliści z  różnych sektorów 
gospodarki, krajowi i  zagraniczni inwestorzy czy 
absolwenci wyższych uczelni, którzy w dużej mie-
rze wpływają na wzrost potencjału biznesowego 
miasta. Z tego względu inwestycje zlokalizowane 

w centralnych dzielnicach, gdzie w dużej mierze koncentruje się 
działalność turystyczna, kulturalna i gospodarcza, utożsamiane 
są z  prestiżem i  luksusem. Wymienione czynniki powodują, że 
zakup mieszkania w  zabytkowej części miasta, w  tym w  grani-
cach Starego Podgórza, warto rozważać również jako bezpiecz-
ną lokatę kapitału czy inwestycję pod wynajem z wysoką stopą 
zwrotu. Projekt Kamienice z  Witrażami zostanie oddany do 
użytkowania w II kw. 2018 r.

Joanna Kus

około 65  mkw. oraz dostęp do prywatnego ogrodu na dachu. 
Bryła obiektu została zaprojektowana w  taki sposób, by balko-
ny przy mieszkaniach mogły stanowić niezależną, intymną prze-
strzeń użytkową. W ofercie znalazły się lokale z dwoma, a nawet 
trzema balkonami, jak również mniejsze z jednym przestronnym 
balkonem. Teren wokół inwestycji zostanie zagospodarowany 
i wypełniony zielenią.

Budynek wyróżnia się oryginalną architekturą. Wysoki po-
ziom estetyki obiektu to efekt szczególnej dbałości o  detale. 
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ZAPROSZONO NAS

Osiedle Harmonia — wyjątkowe 
mieszkanie dla Ciebie

P
rojekt „Osiedle Harmonia” to propozycja dla osób, które po-
szukują mieszkań w  przystępnej cenie i  wysokiej jakości, 
wynikającej m.in. z zastosowania nowoczesnych technologii 

budowlanych. Warto zwrócić uwagę, że oferta firmy Bartla De-
velopment Grupa KTBS Sp. z  o. o. spełnia warunki rządowego 
programu „Mieszkanie dla Młodych”, co dla potencjalnych bene-
ficjentów otwiera perspektywę uzyskania dofinansowania do za-
kupu mieszkania nawet do 90 tys. zł (w formie dopłaty do wkładu 
własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego). Ceny mieszkań 
na Osiedlu Harmonia rozpoczynają się od 4390 zł/mkw. Warto 

tu podkreślić, że możemy stać się właścicielem swojego „M” już 
od 1000 zł miesięcznie (miesięczna wysokość raty kredytu).

Takie rozwiązanie stanowi odpowiedź na aktualne oczekiwa-
nia klientów krakowskiego rynku nieruchomości, gdzie znacz-
ny odsetek stanowią młodzi, często rozpoczynający karierę 
zawodową ludzie, którzy planują zakup pierwszego mieszka-
nia. Oferta zainteresuje również rodziny wielodzietne — dzięki 
zmianom wprowadzonym przez ustawodawcę będą mogły sko-
rzystać z  dopłaty, w  odpowiedniej wysokości, ułatwiającej za-
kup własnego „M”.

Dla wymienionych wyżej grup nabywców istotną zaletą 
Osiedla Harmonia okaże się jej lokalizacja. Inwestycja jest usy-
tuowana w  południowej części miasta, przy ul. Anny Szwed-
Śniadowskiej, w odległości ok. 9 km od płyty Rynku Głównego. 

Obszar ten wchodzi w skład rejonu osiedla Kliny Zacisze. Takie 
położenie zapewnia zarówno dostęp do komunikacji miejskiej, 
obiektów handlowo-usługowych, jak i  rozległych terenów re-
kreacyjnych, które stanowią atrakcję turystyczno-przyrodni-
czą tej części Krakowa. Mieszkańcy okolicy chętnie korzystają 
ze ścieżek spacerowych i rowerowych w Parku Maćka i Doroty. 
Popularnym celem różnego rodzaju wycieczek są także Las Bor-
kowski i  potok Młynny Kobierzyński. Miłośników wspinaczki 
i innych form aktywnego wypoczynku ucieszy stosunkowo nie-
wielka odległość od Parku Skałki Twardowskiego. Z  zielonym 

otoczeniem współgra koncepcja 
zagospodarowania działki. Oprócz 
architektury zieleni, inwestor prze-
widział place zabaw dla dzieci i bo-
isko sportowe. Inwestycja jest 
dobrze skomunikowana z  pozosta-
łymi częściami miasta. W  pobliżu 
osiedla znajduje się pętla autobuso-
wa, obsługująca m.in. linie 151, 178 
i 451.

Liczne grono mieszkańców dziel-
nicy tworzą rodziny z  dziećmi, 
o czym świadczą przedszkola i szko-
ły zlokalizowane w pobliżu zabudo-
wy mieszkaniowej. Ze względu na 
bliskość Kampusu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz obiektów biu-
rowych (dojazd do centrum bizne-
sowo-biurowego Czerwone Maki 
trwa ok. 10 minut), warto wziąć pod 
uwagę także zakup lokalu z  prze-
znaczeniem na wynajem dla studen-
tów i absolwentów uczelni. Oprócz 
sklepów osiedlowych, w  okoli-
cy znajdują się również wielkopo-

wierzchniowe obiekty handlowo-usługowe, w  tym Centrum 
Handlowe Zakopianka z Cinema City, Solvay Park i Hipermar-
ket Tesco.

Zauważalny wysoki popyt na nieruchomości stanowi jeden 
z  czynników napędzających rozwój południowego rejonu Kra-
kowa. Planowane są m.in. inwestycje kolejowe, a także realiza-
cja nowej drogi, łączącej skrzyżowanie ulic Kapelanka, Brożka 
i Grota-Roweckiego z ul. Zawiłą. Rozwiązanie usprawni komu-
nikację między dzielnicami Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dębniki 
oraz Swoszowice. Ponadto istnieje wizja budowy metra — Mini-
sterstwo Rozwoju pozytywnie zaopiniowało wniosek włodarzy 
miasta o dofinansowanie dla tzw. studium wykonalności dla ko-
lei podziemnej Krakowa.

Joanna Kus

Program „Mieszkanie dla Młodych” wciąż stanowi jeden z najsilniejszych 
czynników motywujących krakowian do zakupu nieruchomości. Dostępne 
na Osiedlu Harmonia mieszkania spełniają programowe kryteria.
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Gdy przyroda budzi się do życia, a słońce i kwiaty wprawiają 
w dobry nastrój, pojawia się okazja, by odświeżyć przestrzeń 
wokół siebie. Pomoże w tym odpowiednia aranżacja wnętrza, 
w której warto wykorzystać elementy związane ze zbliżającymi 
się Świętami Wielkanocnymi. Czas wprowadzić wiosenny klimat 
do swojego mieszkania.

ARANŻACJE WNĘTRZ

Wiosna w mieszkaniu

W
iosna kojarzy się przede wszystkim ze świeżością, mnó-
stwem kolorów i  światła. To również dobry moment 
na wprowadzenie zmian. Aby poczuć się wiosennie 

w  mieszkaniu, nie trzeba decydować się na drogie i  czasochłon-
ne rozwiązania. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka istotnych 
elementów.

Mieszkanie w lekkim wydaniu
Pierwszym krokiem do odświeżenia wnętrza jest jego uporządko-
wanie. Jeśli nie mamy czasu na dokładne sprzątanie, warto choć po-
bieżnie przejrzeć zgromadzone przedmioty i pozbyć się zbędnych 
rzeczy. Jak najwięcej drobiazgów schowajmy w szafkach i szufla-
dach — w ten sposób zyskamy przestrzeń, która da nam poczucie 
lekkości i wyzwoli energię do działania. W wiosennej aranżacji bar-
dzo ważną rolę odgrywa światło. Po długich, zimowych wieczorach 
nadszedł czas rozkoszowania się słońcem. Dlatego warto umyć 
okna, a ciężkie zasłony zastąpić przewiewnymi materiałami, z któ-
rymi dobrze skomponują się lekkie firanki.

Czas wiosennych barw 
Wiosną królują pastelowe kolory, zwłaszcza biel, jasna zieleń, róż 
i  fiolet oraz delikatne odcienie żółci. Warto wprowadzić je do po-
mieszczeń, np. malując wnętrze albo choćby jedną ścianę lub jej frag-
ment. Podobny efekt uzyskamy, stosując odpowiednią tapetę czy 
fototapetę. Jeśli nie chcemy wprowadzać tak daleko idących zmian, 
możemy postawić na dodatki. Powieszenie obrazu w  delikatnych 
odcieniach, zastosowanie kolorowych narzut i poduszek wspaniale 
ożywi przestrzeń wokół. Warto zwrócić uwagę także na kolorysty-
kę przedmiotów użytkowych, takich jak ścierki w kuchni czy ręczni-
ki w  łazience. Odpowiednio dobrane, oprócz pełnienia określonej 
funkcji, będą charakteryzować się walorami estetycznymi.

Ożywcza moc roślin
Planując wystrój mieszkania, koniecznie wykorzystajmy naturalny 
potencjał świeżych kwiatów. Cięte tulipany lub żonkile w wazonie 

wprowadzają niezwykły nastrój. Wspaniale prezentują się również 
stroiki z  gałązek forsycji czy jabłoni. Wyjątkowy efekt uzyskamy 
dzięki wykonaniu kwietnego wieńca i umieszczeniu go na drzwiach 
domu. Aby jak najdłużej cieszyć się naturalną dekoracją, pomyśl-
my o roślinach, które można hodować w doniczkach. Przykładem 
są krokusy, kiełki albo owies. Motywy kwiatowe świetnie spraw-
dzą się również jako ozdoba dodatków. Dekorację mogą stanowić 
także fotografie przedstawiające budzącą się do życia przyrodę. 
Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie kwiecistego dywa-
nu. Sprawdzi się on zwłaszcza we wnętrzu urządzonym w  stylu 
rustykalnym.

Magia wielkanocnego wystroju
Wiosna kojarzy się również ze Świętami Wielkanocnymi. War-
to wprowadzić do wystroju mieszkania kilka detali, które się 
z nimi wiążą. Ważnym elementem jest stół. Świąteczne potrawy, 
same w sobie stanowią dekorację. Baran z ciasta przyozdobiony 
bukszpanem, kolorowa babka czy mazurki pomalowane lukrem 
w oryginalne wzory, sprawiają, że w całym pomieszczeniu panu-
je niezwykły nastrój. Mimo to, zadbajmy również o odpowiednią 
oprawę posiłku. Podstawą jest świąteczny obrus — tradycyjny, 
biały lub w kolorystyce dopasowanej do pozostałych elementów. 
Jeśli dysponujemy odpowiednią ilością miejsca, możemy przy-
gotować stroik zawierający wielkanocne symbole. We wnętrzu 
urządzonym w stylu rustykalnym sprawdzą się kolorowe piórka 
i barwne pisanki. W klasycznym pokoju najlepiej będą wyglądały 
złote lub srebrne dodatki. Zwolennikom minimalizmu wystarczą 
fantazyjnie ułożone serwetki w wiosennej kolorystyce i elegancka 
zastawa, ewentualnie drobna ozdoba w postaci pojedynczych ga-
łązek bukszpanu ułożonych na każdym talerzu. Ważna jest także 
oprawa jajek. Rynek oferuje mnóstwo oryginalnych koszyczków 
z  filcu lub naturalnych materiałów. Można je wykonać również 
własnoręcznie, używając do tego celu np. rafii. Pisanki udekoru-
ją nie tylko stół. Przygotowane z  wydmuszek, warto przymoco-
wać do długich wykałaczek i umieścić w doniczkach z kwiatami. 
Inną opcją jest przywiązanie do nich wstążek i  zawieszenie na 
kwitnących gałązkach. Ważne, by we wszystkim zachować umiar. 
Zamiast ozdabiać każdy kąt mieszkania, lepiej postawić na kilka 
przemyślanych akcentów.

Nawet niewielka zmiana w  aranżacji wnętrza wywoła efekt 
świeżości, której oczekujemy zwłaszcza wiosną. Wystarczy od-
powiednio zagospodarować przestrzeń, popracować nad kolo-
rystyką, zadbać o świeże kwiaty i wprowadzić kilka świątecznych 
elementów. Uzyskanie niezwykłego rezultatu jest możliwe, także 
przy niewielkich nakładach finansowych. Inspirację najlepiej czer-
pać z natury.

Anna Kapłańska



Z kraju
Konkurs na Mieszkania Plus 
W organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konkursie moż-
na zgłaszać koncepcje na rozwiązania architektoniczno-technologiczne obiektów, któ-
re wejdą w skład zabudowy realizowanej w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Or-
ganizatorzy czekają na propozycje dotyczące zarówno konstrukcji, jak i innowacyjnych 
metod technologicznych. Równie ważne są pomysły materiałowo-techniczne oraz za-
projektowanie układu przestrzennego.
Najważniejszymi wytycznymi, jakie powinny towarzyszyć podczas projektowania bu-
dynków, są funkcjonalność i nowoczesność, na co zwrócił uwagę wiceminister Kazi-
mierz Smoliński. Podstawową funkcją, którą muszą spełnić mieszkania, jest zapew-
nienie odpowiedniej jakości życia i stworzenie domownikom przyjaznych warunków.
Do opracowywania modelowych projektów BGK Nieruchomości zaangażowało Izbę 
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wydział Architektury Politechniki War-
szawskiej. Ponadto poszczególne opcje budownictwa mają być tworzone z myślą 
o konkretnych lokalizacjach, w taki sposób, by jak najlepiej spełnić oczekiwania przy-
szłych mieszkańców. Niezbędne w tym zakresie będą konsultacje z władzami miast, 
dotyczące planu miejscowego. 

Zielony departament we Wrocławiu 
W Urzędzie Miejskim we Wrocławiu wraz z pierwszym dniem wiosny swoją pracę 
rozpoczął tzw. zielony departament. Pod taką nazwą kryje się Departament Zrów-
noważonego Rozwoju. Do głównych zadań jego członków należeć będzie koordy-
nacja pracy Urzędu Miasta pod kątem działań sprzyjających środowisku i ekologii. 
Ponadto sekcja zajmie się przygotowaniem miasta, by spełniało warunki umożli-
wiające mu otrzymanie tytułu Zielonej Stolicy Europy. Projekty powinny zakładać 
również zachęcenie mieszkańców do wspólnego działania, aby udało się osiągnąć 
założone efekty.
Jak mówi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, najważniejszą kwestią jest zli-
kwidowanie źródeł smogu w mieście. Równie istotne pozostaje odpowiednie za-
rządzanie zielenią, jej ochrona i nowe nasadzenia. Departament zajmie się także 
adaptacją miasta do zmian klimatycznych.
Ubiegający się o tytuł Zielonej Stolicy Europy Wrocław jest jednym z 14 europej-
skich miast, starających się o to wyróżnienie. Spośród kandydatów, którzy zda-
niem komisji najlepiej realizują działania sprzyjające ochronie środowiska i pod-
noszeniu standardów ekologicznych, w czerwcu zostanie wyłoniony zwycięzca.

Czynsze tańsze o remont 
Wkrótce Łódź wdroży swój pilotażowy program mieszka-
niowy „Mieszkanie za remont”, w którym udostępnione zo-
staną miejskie lokale. Po samodzielnie przeprowadzonym 
i sfinalizowanym remoncie, najemcy komunalni danej nie-
ruchomości, w zamian za wykonane prace, będą opłacać 
czynsz pomniejszony o poniesione wydatki. Urząd Miasta 
Łodzi wyznaczył próg finansowy przewidziany dla plano-
wanych działań modernizacyjnych. Kosztorys zapropono-
wany przez władze miasta mieści się w przedziale od 9 do 
35 tys. zł.
Wśród wytypowanych przez łódzkich urzędników miesz-
kań komunalnych znalazły się głównie lokale położone 
w centrum. Dotychczas zaproponowano 20 adresów, a na 
przydział nieruchomości z miejskich zasobów oczekuje 
ok. 2 tys. chętnych.
W ostatnim czasie coraz więcej polskich miast w podobny 
sposób rozwiązuje problem niedostatecznej liczby miesz-
kań komunalnych i socjalnych. Lokale przeznaczone do re-
montu proponują mieszkańcom władze Sopotu, Poznania 
czy Wrocławia. 
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Z Krakowa
Krakowski Rynek ikoną Polski 
Turyści z całego świata wskazywali i oceniali miejsca, które ich zdaniem każdy podróżnik 
powinien zobaczyć. Na podstawie opinii zebranych przez portal Tripadvisor, serwis Vo-
uchercloud opracował mapę punktów wartych odwiedzenia. Zdaniem zagranicznych tu-
rystów, wybierając się do Polski, koniecznie trzeba odwiedzić Rynek Główny w Krakowie. 
Historyczny plac został wytypowany przez uczestników głosowania jako ikona Polski. Ser-
ce Małopolski zapadło zwiedzającym w pamięć tak samo jak norweskie fiordy, rzymskie 
Koloseum czy Wielki Mur Chiński. Polska atrakcja znalazła się również wśród takich tury-
stycznych pereł, jakimi są Tadż Mahal, Muzeum d`Orsay we Francji oraz opera w Sydney.
Z zestawienia wynika także, jakiego typu obiekty cieszą się największą popularnością 
w danym regionie świata. Państwa Europy Środkowej przyciągają turystów swoją ar-
chitekturą oraz panującym w starych miastach nastrojem. Choć głosujący w większości 
wskazywali stolice odwiedzanych przez nich krajów, w przypadku Polski najlepiej wy-
padł Kraków i jego centralny punkt — Rynek Główny. W Azji najciekawsze wydają się 
być obiekty kultu religijnego oraz zabytki. Natomiast obie Ameryki, a także Afrykę od-
wiedza się ze względu na walory przyrodnicze i pomniki przyrody, takie jak np. wodo-
spad Niagara.

Pomysły na Hotel Cracovia
Krakowskie Muzeum Narodowe rozpoczęło cykl debat na temat przyszłości 
dawnego hotelu Cracovia oraz przestrzeni pomiędzy nim a gmachem mu-
zeum. Jednym z głównych postulatów jest połączenie dwóch placów w je-
den główny oraz przeniesienie ruchu samochodowego i tramwajowego pod 
ziemię. Założenie to oznacza powrót do tzw. koncepcji Wielkiego Krakowa. 
Zdaniem wiceprezydent miasta, Elżbiety Koterby plan adaptacji budynku 
jest możliwy do zrealizowania.
Hotel Cracovia został zakupiony pod koniec zeszłego roku przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kwotę 29 mln zł, a następnie 
przekazany Muzeum Narodowemu. Wstępnie władze placówki planowały 
otworzyć w budynku wystawę designu i architektury. Podczas spotkań do-
tyczących przyszłości dawnego hotelu poinformowano, że budynek nadal 
będzie wykorzystywany w celach komercyjnych. Ma być to jednak „komer-
cja rozsądna”. Pierwsze otwarcie obiektu dla zwiedzających zaplanowano 
na Noc Muzeów, tj. 19 maja br. W programie zwiedzania znalazły się m.in.: 
prezentacja ceramiki z lat 60. XX w. oraz pokaz mody powojennej. 

Parking park&ride w Kurdwanowie
Spółka Miejska Infrastruktura otrzymała pozwolenie 
na budowę parkingu typu park&ride „Kurdwanów”. 
Prace budowlane mają się rozpocząć w tym roku, 
w połowie kwietnia. Obiekt powstanie na terenie zlo-
kalizowanym przy estakadzie pętli tramwajowej Kur-
dwanów, z wjazdem od strony ul. Halszki.  Nowy par-
king pomieści 167 pojazdów. Osoby posiadające bile-
ty komunikacji miejskiej skorzystają z obiektu za dar-
mo. Parking będzie wyposażony w elementy informa-
cji pasażerskiej, wyświetlające m.in. przyjazdy tram-
wajów. Na jego terenie znajdą się również miejsca 
postojowe dla rowerów. Będą zadaszone, oświetlone, 
wyposażone w stojaki oraz objęte monitoringiem. Dla 
właścicieli samochodów elektrycznych przewidziano 
punkty ładowania pojazdów. 
Park&ride „Kurdwanów” będzie trzecim tego ty-
pu obiektem w Krakowie. Do tej pory uruchomiono 
parkingi przy pętli tramwajowej na Ruczaju oraz przy 
ul. Balickiej. Koszt inwestycji wyniesie 3,7 mln zł. 
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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 4,2360

CHF 3,9543

PLN 4,10%

IV kw. 2016 6560 zł

IV kw. 2016 16 535

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 2,0% (marzec 2017)

EUR 1,5% (marzec 2017)

WIBOR * 1,7300

EURIBOR ** –0,3300

LIBOR CHF –0,7280

LIBOR EUR *** –0,3557

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)                                          157,92

tabela nr 062/A/NBP/2017 z dnia 29.03.2017

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

(dane na dzień 28.03.2017 [Euribor], 
22.03.2017 [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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Teatr Narodowy i Opera w Oslo

Norweska opera znajduje się w centrum Oslo, w dzielnicy 
Bjørvika, nad zatoką Bispevika. Zaprojektowany przez pracownię 
architektoniczną Snøhetta budynek został wkomponowany 
w nabrzeże w bezinwazyjny sposób, zacierając granicę między 
bryłą budynku a jego otoczeniem. Gmach opery to największy 
obiekt kultury w Norwegii wzniesiony na przestrzeni 700 lat. 
Budynek o powierzchni 38,5 tys. mkw. składa się z sali głównej, 
mogącej pomieścić 1350 osób, oraz dwóch mniejszych sal 
koncertowych (odpowiednio 400 i 200 miejsc siedzących). 
Z zewnątrz uwagę przyciąga dach obiektu obłożony białymi 
płytami marmuru, który opada w stronę nabrzeża. Dach pełni 
również funkcję tarasu widokowego, po którym można swobodnie 
się przemieszczać. Budynek opery poza miejscem, w którym 
odbywają się koncerty i przedstawiania teatralne, stanowi także 
miejski deptak oraz przestrzeń spotkań. Gmach został nagrodzony 
prestiżową nagrodą im. Miesa van der Rohe w 2009 r.

Rijksmuseum

Muzeum Państwowe w Amsterdamie stanowi holenderski 
odpowiednik British Museum, a jego zbiory należą 
do najbogatszych w Europie. Co roku przyciąga setki 
zwiedzających i jest jedną z największych atrakcji stolicy 
Holandii. Wśród udostępnionych zbiorów znajduje się ponad 
milion eksponatów. Są to nie tylko cenne dzieła malarskie, lecz 
także grafiki, rzeźby, sztuka użytkowa i rękodzieła. Kolekcja 
obrazów liczy ponad 5 tys. egzemplarzy, reprezentujących 
malarstwo holenderskie i światowe XV–XIX w. Muzeum 
Państwowe funkcjonowało od 1800 r. jako Narodowa 
Galeria Sztuki i jej zbiory były kilkakrotnie przenoszone 
aż do 1885 r., kiedy umieszczono je w obecnej siedzibie. 
Budynek zaprojektowany przez holenderskiego architekta 
Petrusa Cuypersa, łączy elementy architektury gotyckiej 
i renesansowej. W 2001 r. obiekt został zamknięty. Rozpoczęto 
wówczas prace nad projektem generalnego remontu muzeum, 
który pozwolił na całkowite zreorganizowanie wnętrz. 
Odnowiony gmach został oddany do użytkowania w 2013 r.

Wiszące rondo Eindhoven

Problem wzmożonego ruchu samochodowego i rowerowego 
to znak naszych czasów. Wiszące rondo w holenderskiej 
miejscowości Eindhoven zostało zaprojektowane, aby 
usprawnić komunikację. Architekci z biura ipv Delft rozwiązali 
problem z przepustowością, oddzielając całkowicie ruch 
pieszych, rowerzystów i samochodów. Na środku ronda 
wznosi się wysoka na 70 m stalowa wieża, do której 
doczepiono 24 liny utrzymujące całą konstrukcję. Takie 
rozwiązanie pozwoliło uniknąć montowania dodatkowych 
wsporników. Całość pozostawia wrażenie, że kładka unosi 
się w powietrzu. Średnica ronda wynosi 72 m. Konstrukcję 
podświetlono lampami LED. 
Rondo zostało oficjalnie otwarte w 2012 r. Jego budowa 
pochłonęła ok 6,3 mln euro, a koszt całego przedsięwzięcia, 
łącznie z realizacją skrzyżowania, wyniósł 20 mln euro. 



rynek 
pierwotny
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XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

Gdów

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Domy

Sandomierz

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34–37.
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62

35
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Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa
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Al. Solidarności

Igołomska

64

Inwestycja biorąca udział w plebiscycie  
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

83
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska ) III kw. 2017 26–112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska II okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 42
3 Kamienica pod Smokami (ul. Pawia) zrealizowana 58–81 8700–10 500 WAKO 47

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

4 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 2–59 od 5800 Activ Investment 59

5 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

etap B – zrealizowany, 
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 48

6 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 8, 42

7 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 2 – zrealizowany,  
bud. 3 – zrealizowany 57–128 7300–8700 Inter-Bud 38

8 Lema (ul. Lema) II kw. 2017 29–79 od 5600 Wawel Service 54

9 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – zrealizowany 36–97 8600–11 100 Inter-Bud 38

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

11 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 44
12 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 9
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 57
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 59
15 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 54
16 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 39
17 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 30–80 5990–7300 Start 40
18 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 42
19 Osiedle OZON (ul. Banacha) I kw. 2018 30–92 b.d. Megapolis 4–5
20 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 57
21 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) I kw. 2017 31–65 b.d. Tętnowski 41
22 Zielony Prądnik (ul. Glogera) maj 2017 31–58 5599–6099 Krak Estates 29

Stare Miasto  Średnia cena: 10 900 zł/mkw. 

Krowodrza   Średnia cena: 7934 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7302 zł/mkw. 

Prądnik Biały  Średnia cena: 6298 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
10 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) IV kw. 2018 24–95 od 6800 CNT 53

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.

24 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany; Bohomolca 7 
– wrzesień/październik 2017 36–99 5200–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 44

25 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 59
26 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 59
27 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 61
28 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 65

29 Reduta (ul. Reduta) bud. A, B – zrealizowany,  
bud. C – czerwiec 2018 31–75 5400–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 44

30 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 46
31 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 47
32 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 33–85 5630–7304 Dom-Bud M. Szaflarski 9, 44

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

23 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments 49

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

35 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 43
36 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) III kw. 2017 27–71 4207–4956 SM Śnieżka 61

37 Start City  
(ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–60 5764–6851 Start 40

38 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 8

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

40 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 59

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

33 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – IV kw. 2016,  
II etap – II kw. 2018 27–110 6050–9100 Henniger Investment 64

34 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 59
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
55 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 61
56 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 59
57 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 59
58 Lemon House (ul.Goszczyńskiego) koniec 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 56
59 Myśliwska Park (ul. Myśliwska) IV kw. 2018 32–178 od 5130 Okland Developer 64
60 Osiedle Nowy Przewóz 5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 29–89 b.d. Instal Kraków I okładka

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.
61 ul. Cieślewskiego 7a w realizacji 29–65 5900–7200 Janex 50
62 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 65
63 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 43
64 Pod Wiązami (ul. Sołtysowska) zrealizowana 30–67 od 5450 Hartbex 45

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.

50 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–52 5100–5590 Krakoin 46
51 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5000–6300 Start 40
52 Halszki 28 A (ul. Halszki 28 A) zrealizowana 30–78 4999–6800 Wawel Service 54

53 Osiedle Dobra Forma (ul. Bochenka) I etap II kw. 2017,  
II etap IV kw. 2018 32–82 od 5247 Cracovia Property IV okładka, 9

54 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 29–79 5700–7900 Start 40

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
41 Apartamenty Wiśniewskiego (ul. Wiśniewskiego) III kw. 2018 30–82 od 6250 Wawel Service 54
42 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 60
43 ul. Małysiaka II kw. 2018 23–90 5000–5700 Proins 43
44 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 42–98 6400–6900 Inter-Bud 39
45 Osiedle Europejskie, ul. Czerwone Maki 45A, 45B, 49A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 60
46 Osiedle Piltza (ul. Piltza) II kw. 2017 29–81 b.d. KG Group 8
47 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 47
48 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 47
49 Zachodnia Zalesie (ul. Zachodnia) IV kw. 2016 25–71 b.d. Hartbex 45
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Swoszowice   Średnia cena: 5302 zł/mkw. 

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

65 City View Kraków (ul. Orszańska) II kw. 2017 130 2873–3316 MWM Investments 9
66 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 54
67 Osiedle Harmonia, ul. Bartla IV kw. 2017; IV kw. 2018 22–70 od 4390 Bartla Development Grupa KTBS III okładka, 1
68 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 od 5800 Awim 9, 58

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.

69 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–59 5400–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 44

70 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 29–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 44

71 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 54
72 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 39

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.
74 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 33–59 5500–6300 Proins 43

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.

75 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 52
76 Dom Dla Każdego (Michałowice) zrealizowana 102 4449–6372 Wawel Service 54
77 Domy w Amarylisach 5 (Gdów) zrealizowana 154 3192 FHU KAMIR 63
78 Gemini Park (Piekary) I/II kw. 2017 41–120 od 4135 Quercus 63
79 Kościuszki 31 (Wieliczka, ul. Kościuszki 31) I kw. 2018 63–119 od 4437 WIVIKO 66
80 Modern Residence (Bolechowice) IV kw. 2017 174 b.d. Excellent Development 9
81 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 51
82 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa) zrealizowana 82 5478 Maxus 9, 55
83 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 52
84 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 8, 52
85 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 52

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
73 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
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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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reklama

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

Kolor ma znaczenie

Czym jest kolor i czy może na nas oddziaływać?

Kolor jest widzialną falą świetlną odbijającą się od przedmio-
tu, na który patrzy człowiek. Wpada do naszego oka, a  następ-
nie jako impuls przepływa do mózgu. To właśnie wtedy powstaje 
wrażenie koloru. Na barwę możemy spojrzeć pod kątem trzech 
aspektów: fizycznego, fizjologicznego i  psychologicznego. Moż-
na powiedzieć, że kolor oddziałuje na nas fizycznie i fizjologicznie, 
ponieważ wywołuje określone reakcje. Na przykład czerwony tak 
nas pobudza, że podnosi nam się ciśnienie krwi, częściej mruga-
my powiekami, czasami zaczyna nam bić szybciej serce. Kolory 
w  sensie działania psychologicznego, wpływają na nasz nastrój. 
Na przykład niebieski i zielony, za sprawą tego, że mają fizycznie 
krótszą falę świetlną, działają uspokajająco. 

Który zatem kolor pobudza pracownika do działania? 
To wszystko zależy od tego, jaką pracownik ma funkcję. Dla osób, 
które pracują z liczbami, np. w Excelu, i są typowo ścisłymi umysła-
mi, dobrym kolorem będzie żółty. Dlatego, że pobudza lewą półku-
lę mózgu, która odpowiedzialna jest za logikę, myślenie, kojarzenie, 
zapamiętywanie. Jeśli mówimy o biurze agencji kreatywnej, to na 
urządzenie miejsca burzy mózgów są dwie koncepcje. Pierwsza za-
kłada stworzenie zupełnie neutralnego miejsca zachowanego w ko-
lorystyce szarości. Takie pomieszczenie nie ogranicza wyobraźni, 
żadne elementy nie będą też absorbować i  odciągać uwagi. Dru-
gim wyjściem jest wykreowanie miejsca pełnego zdecydowanych 
kolorów, najlepiej trzech podstawowych: niebieskiego, czerwone-
go i żółtego. Można do tego dodać kolejne barwy dopełniające, czy-
li pomarańczowy, fioletowy i zielony. Taki miks kolorów spowoduje, 

Czy wiesz, jakie barwy pobudzają do pracy, a jakie 
pomagają odpocząć? O tym, jak oddziałują na nas kolory, 
rozmawiamy z dr. Markiem Borowińskim, specjalistą 
ds. visual merchandisingu i psychologii koloru.

że pracownicy, prze-
bywając w  pomiesz-
czeniu, będą bardziej 
pobudzeni w  sposób 
kreatywny. Do tego 
można stworzyć spe-
cjalną kompozycję 
z różnych kształtów — kół, które wyciszają, kwadratów i trójkątów, 
które mają ostre krawędzie i proste kąty — spowodują one, że kre-
atywność zostanie mocno pobudzona. 

Jeśli potrzebujemy wyciszenia, skupienia, to jaką barwę 
powinniśmy wybrać?
W biurze kolory działają na nas z każdej strony. Jeśli wnętrze jest 
bardzo ciemne, położone po stronie północnej, gdzie dociera sto-
sunkowo niewiele naturalnego światła, warto w  takim miejscu 
zastosować jaśniejsze kolory. Po to, żeby było przyjemniej, cieka-
wiej, jaśniej. W otoczeniu jasnych, nasyconych kolorów rozwijamy 
się szybciej i lepiej pracujemy. Być może osoba pracująca ze sło-
wem potrzebuje bieli w swoim pokoju, żeby lepiej się skupić. Acz-
kolwiek biały nie jest dobrym wyborem, ponieważ mocno odbija 
światło i może tworzyć nieprzyjemne porażenie dla oka, szczegól-
nie w słoneczny dzień. Idealnym kolorem dla osoby na takim sta-
nowisku będzie szary.

Jaki kolor odpowiada za naszą kreatywność?
Na kreatywność wpływa kolor fioletowy. Stymuluje prawą półkulę 
mózgową — czyli tę odpowiedzialną za wyobraźnię przestrzenną 
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oraz myślenie abstrakcyjne. To jest część, w  któ-
rej znajdują się pokłady twórczości, które ten ko-
lor bardzo pobudza. Ważną kwestią jest odcień. 
Mocno nasycone, ciemne kolory na dłuższa metę 
nie będą dobrze wpływać na pracowników. Chyba 
że w  biurze istnieje możliwość wydzielenia poko-
ju, służącego do pobudzenia kreatywności, np. sali 
konferencyjnej.

Jak jeszcze działają na nas barwy?
Kolor przede wszystkim pomaga organizować pra-
cę w biurze. Często zaznaczamy ważne rzeczy żół-
tymi karteczkami. Żółty kolor znaczników wynika 
bardziej z  kodu, który się przyjął, niż ze znaczenia 
samego koloru. Natomiast tym, co rzeczywiście ma 
fizjologiczne znaczenie dla człowieka, jest podkre-
ślanie czerwonym kolorem ważnych rzeczy. Fak-
tycznie, ten kolor na nas mocno działa. Barwa ma 
też zastosowanie w materiałach biurowych. Jeśli chcemy zwrócić 
uwagę zespołu na szczególny element projektu, który powinien 
zapaść w pamięć pracownikom, to lepiej przygotować dokument 
w  ramach tekstu kolorowego niż czarno-białego. Bo teksty pi-
sane kolorową czcionką czytamy szybciej, lepiej zapamiętujemy 
i więcej z nich rozumiemy. 

Co możemy zrobić w sytuacji, gdy pracujemy w szarym, 
monotonnym biurze, a przemalowanie ścian raczej nie wchodzi 
w rachubę?
Jeśli nie mamy możliwości przemalowania biura, możemy rozsta-
wić zielone kartki, które spowodują, że nasz wzrok odpocznie od 
ekranu monitora. Ale ważne, żeby był to jasny zielony, bo ciemny 
odcień może powodować rozdrażnienie.

Możemy też urozmaicić pokój kolorową tablicą lub zawiesić 
obraz przedstawiający widok, który pozytywnie nas nastraja — 
na przykład plaża, morze, hasło motywujące do działania. W sza-
re smutne dni powieśmy obrazek, który przypomina nam ciepłe 
dni — w  ten sposób nasz umysł automatycznie będzie się tam 
przenosił. Kolorowe podkładki pod klawiaturę, gadżety na biur-
ko, podkładki pod myszkę, wszelkiego rodzaju dodatkowe ele-
menty i kolorowe kartki. Urozmaici to przestrzeń pracy. 

Czy z kolorem można przesadzić?
Tak, można. Z  kolorem ścian przesadzimy, jeśli bę-
dzie zbyt intensywny. Przeprowadzono badania 
o wykorzystaniu intensywnych kolorów w pomiesz-
czeniach innych niż kreacyjne i wynika z nich, że je-
śli ściany będą w zbyt mocnym kolorze to po prostu 
będziemy się w  nim męczyli. Od momentu wejścia 
do biura będziemy czuć się przytłoczeni. Wybie-
rając kolory do wnętrza biura, trzeba postawić na 
zdrowy rozsądek i równowagę.

Czy jesienią i zimą powinniśmy się otaczać innymi 
kolorami niż wiosną i latem?
Oczywiście. Jesienią i zimą powinniśmy otaczać się 
kolorami jasnymi, dlatego że w tych porach roku do 
wnętrz dociera mniej światła. Należy wybierać ko-
lory jasne, ciepłe. Porównując, jakie barwy najlepiej 
sprzedają się w  rejonie basenu Morza Śródziem-
nego, a jakie w Polsce, widać, że ludzie mieszkający 

w cieplejszym klimacie wybierają ciemne kolory do wnętrz. Nato-
miast im bardziej na północ, tym wyposażenie wnętrz jest jaśniej-
sze. Na potwierdzenie, wystarczy spojrzeć na styl skandynawski 
— przeważa w nim biały kolor.

Specjalizuje się Pan w psychologii koloru i Visual 
Merchandisingu. Czym jest psychologia koloru?
Psychologia koloru zajmuje się klasyfikacją emocji i łączenia ich 
z kolorami. Na podstawie badań analizowany jest wpływ kolo-
ru na nasze zachowanie i nastrój. Oczywiście są to zawsze su-
biektywne odpowiedzi respondentów, ponieważ bazujemy na 
rzeczach związanych z  uczuciem. Na przykład czerwona róża 
może kojarzyć się pozytywnie, z miłością, a czerwony znak stop 
będzie wywoływać już inne skojarzenia. Natomiast visual mer-
chandising jest sztuką kreatywnego układania wystaw, tak żeby 
lepiej sprzedawać produkty. Czyli najważniejsze w  merchandi-
singu są kolor i ekspozycja. Celem jest zrobienie takiej aranża-
cji, żeby klient na podstawie wystawy zechciał wejść do środka 
sklepu. 

Justyna Gorczyca
portal e-biurowce.pl
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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

O atrakcyjności lokali usługowych w budynkach 
stanowi m.in. bezpośrednie sąsiedztwo alei 
29 Listopada, wobec czego w najbliższych 
lat w okolicy przewiduje się wzrastające 
zapotrzebowanie na usługi takie jak: apteki, 
sklepy spożywcze, gabinety, zakłady fryzjerskie, 
salony kosmetyczne etc.

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

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

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

W ofercie 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
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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
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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. 



rynek 
wtórny
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EKSPERT RADZI

Prawa i obowiązki mieszkańców 
w spółdzielniach i wspólnotach 
mieszkaniowych

A
nna Janiszewska, Ewa Klima i  Agnieszka Rochmińska 
w publikacji „Poza domem — przestrzeń publiczna miesz-
kańców blokowisk małych miast” z  2013 r., zamieściły 

wyniki badań przeprowadzonych w  Brzezinach, Aleksandrowie 
i Konstantynowie, porównując je z odpowiedziami mieszkańców 
Łodzi.

Autorki publikacji pytały respondentów, czy miejsca wspól-
ne uważają za swoje, czy za niczyje. Z badania wynika, że uznanie 
danego terenu za własny sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. Ba-
dani najmocniej identyfikowali się z tymi miejscami, które są naj-
bliżej mieszkania, takimi jak korytarz i klatka schodowa. Najmniej 
bezpiecznie czuli się w piwnicy i windzie. Autorki zauważają, że 
miejsca te mogą kojarzyć się negatywnie, ponieważ są ciemne. 
Zwracają też uwagę, że winda jest miejscem, gdzie „obcy ludzie 
wkraczają w naszą przestrzeń intymną lub osobistą”.

Badania pokazały również, że mieszkańcy małych miast mają 
osobisty stosunek do przestrzeni publicznej swoich osiedli i czę-
ściej niż osoby z dużych aglomeracji podejmują interakcje z sąsia-
dami. Autorki publikacji zauważają jednak, że relacje te często są 
tylko powierzchowne. Choć sąsiedzi znają się, niechętnie podej-
mują wspólne inicjatywy. Efektem jest zaniedbanie miejsc, które 
kiedyś były pielęgnowane przez mieszkańców. Z drugiej strony, 
na wielu osiedlach brakuje przestrzeni sprzyjających podejmo-
waniu interakcji, takich jak tereny zielone czy ławki.

Można jednak zauważyć, że w  ostatnich latach dewelope-
rzy przykładają coraz większą wagę do tworzenia takich miejsc. 
Wewnętrzne place zabaw i alejki spacerowe otoczone zielenią 
powoli stają się już standardem. Niektórzy inwestorzy propo-
nują oryginalne rozwiązania, wyróżniające ich oferty spośród 
wielu innych. Przykładem może być strefa chilloutu z  oczkiem 
wodnym albo zastosowanie gradierni hydro-jonizujących, któ-
re zapewniają mikroklimat podobny do nadmorskiego, a tym sa-
mym uprzyjemniają mieszkańcom czas spędzony wspólnie na 
świeżym powietrzu.

Kość niezgody
Przestrzeń wspólna bywa źródłem konfliktów. Według ustawy 
o  własności lokali mieszkańcy mogą korzystać z  nieruchomo-
ści wspólnej zgodnie z  jej przeznaczeniem, w  sposób, który nie 
utrudnia innym realizowania tego samego prawa. W praktyce na 
tle tego przepisu niekiedy dochodzi do nieporozumień. O ile po-
zostawienie na noc roweru na korytarzu nie wydaje się bardzo 
problematyczne, o  tyle wystawienie tam niepotrzebnych me-
bli może znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Aby nie 

zostać posądzonym o zawłaszczanie wspólnej przestrzeni, warto 
wcześniej uzgodnić z sąsiadami sposób korzystania z niej.

Bliskość sąsiadów nie musi być uważana za przykrą koniecz-
ność. Zamiast troszczyć się wyłącznie o to, jak unikać konfliktów, 
można zaangażować się w życie społeczności i wspólnie z sąsia-
dami rozwiązywać pojawiające się problemy oraz wypracowy-
wać pewne udogodnienia. Droga do osiągnięcia tego celu zależy 
od sposobu zorganizowania danej nieruchomości. Do najczęst-
szych należą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Spółdzielnia mieszkaniowa
W  przypadku systemu zarządzania nieruchomością przez spół-
dzielnię mieszkaniową, najwięcej do powiedzenia mają jej człon-
kowie, choć wstąpienie w  ich szeregi wiąże się z  koniecznością 
opłacenia wpisowego. Jego wysokość nie może jednak przekro-
czyć równowartości 1/4 minimalnego wynagrodzenia.

Prawa i obowiązki członków spółdzielni regulowane są przez 
ustawę o  spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawo spółdziel-
cze. Sprawy, których nie obejmują ustawy, porządkowane są 
w statucie. Zgodnie z przepisami, do organów spółdzielni miesz-
kaniowej należą: walne zebranie, rada nadzorcza i  zarząd. Wal-
ne zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w  roku. Zwołuje 
się je również na wniosek rady nadzorczej lub co najmniej 1/10 
liczby członków. Każdy członek powinien być pisemnie poinfor-
mowany o terminie zebrania i  jego porządku, a także o miejscu, 
gdzie możliwe jest zapoznanie się ze sprawozdaniami i projektami 
uchwał. W czasie głosowania każdy członek ma jeden głos, nieza-
leżnie od ilości posiadanych udziałów. Uchwała zostaje podjęta, 
jeśli opowie się za nią większość określona w ustawie lub statucie. 

W budynkach, w których znajduje się wiele mieszkań, pojawiają się 
pewne problemy. Z jednej strony często rozmywa się odpowiedzialność 
za przestrzeń wspólną. Z drugiej, powstaje pytanie, jakie działania można 
podjąć, by nie naruszyć praw innych osób.
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W  przypadku spraw dużej wagi, np. likwidacji spółdzielni, o  ile 
statut nie stanowi inaczej, w głosowaniu musi wziąć udział przy-
najmniej połowa uprawnionych. Rada nadzorcza i  zarząd mogą 
zgłaszać projekty uchwał, jak również żądać, by w czasie zebra-
nia poruszono konkretny temat. Prawo takie mają również człon-
kowie spółdzielni, o ile uda im się zdobyć poparcie przynajmniej 
dziesięciu członków. Możliwe jest także zgłaszanie poprawek do 
projektów uchwał, jednak nie później niż na trzy dni przed termi-
nem posiedzenia walnego zgromadzenia.

Wpływ na decyzje dotyczące danej nieruchomości w  znacz-
nej mierze zależy od wielkości spółdzielni mieszkaniowej. Je-
śli jest ona zbyt duża, konieczne rozwiązania administracyjne 
mogą wiązać się z nadmierną biurokratyzacją i brakiem szybkiej 
reakcji na aktualne problemy. Większy wpływ na podejmowanie 
istotnych decyzji mają mieszkańcy nieruchomości zarządzanych 
przez małe spółdzielnie lub wspólno-
ty mieszkaniowe. W  tak zorganizo-
wanych społecznościach mieszkańcy 
sprawują bezpośrednią kontrolę nad 
organami decyzyjnymi.

Wspólnota mieszkaniowa
Można wyróżnić dwa rodzaje wspól-
not mieszkaniowych. Małe, w  któ-
rych skład wchodzi nie więcej niż 
siedem mieszkań, zarządzane są na 
zasadzie współwłasności, a  ich spo-
sób działania reguluje kodeks cy-
wilny. W  praktyce częściej spotyka 
się duże wspólnoty, które podlegają 
przepisom ustawy o własności lokali. 
Każdy właściciel lokalu zarządzane-
go przez wspólnotę jest jednocze-
śnie współwłaścicielem wspólnego 
budynku. Wspólnota wyznacza za-
rząd, który zajmuje się sprawami bie-
żącymi, takimi jak zawieranie umów 
dotyczących dostawy wody i  ener-
gii, przygotowywanie rocznych 
sprawozdań finansowych i  planów 
gospodarczych, prowadzenie ewidencji, realizowanie uchwał 
wspólnoty. Odpowiada również za prace porządkowe i remonty.

Aby podjąć decyzję w sprawach wykraczających poza upraw-
nienia zwykłego zarządu (takich jak np. ustalenie wysokości 
wynagrodzenia zarządu, podział nieruchomości wspólnej czy 
przyjęcie rocznego planu gospodarczego), wymagana jest zgo-
da właścicieli lokali w formie uchwały. Jeśli w głosowaniu nie uda 
się uzyskać wymaganej większości, sprawę może rozstrzygnąć 
sąd w  postępowaniu nieprocesowym. Zgodnie z  art. 25 usta-
wy o własności lokali: Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do 
sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową wła-
ścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania 
nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Raz 
w roku zwoływane jest zebranie, podczas którego zarząd przed-
stawia sprawozdanie ze swojej pracy i  zostaje oceniony przez 
członków wspólnoty.

Mieszkańcy nieruchomości zarządzanych przez wspólno-
tę mają duży wpływ na koszty, ponieważ nie obowiązuje ich 
z  góry ustalony czynsz ani opłaty administracyjne. Do ich obo-
wiązków należy utrzymanie własnego lokalu w  dobrym stanie. 

Odpowiadają również za koszty generowane przez części wspól-
ne, proporcjonalne do wielkości udziałów w  nieruchomości. 
Członek wspólnoty mieszkaniowej może współkorzystać z  nie-
ruchomości zgodnie z  jej przeznaczeniem, tak, by nie utrudniać 
innym mieszkańcom realizowania tego samego prawa. Zobowią-
zany jest również do przestrzegania porządku domowego oraz 
do tego, by razem z sąsiadami działać na rzecz wspólnego dobra.

Części wspólne a własność prywatna
Mimo licznych uprawnień, członkowie wspólnoty mieszkanio-
wej mają również ograniczenia. Nie mogą ingerować w prywatną 
własność sąsiadów, lecz tylko w części wspólne nieruchomości. 
Dlatego właściciele poszczególnych mieszkań nie mają wpływu 
na to, jakie lokale znajdują się na terenie obiektu. Potwierdza to 
głośna sprawa, która zakończyła się wyrokiem Sądu Najwyż-

szego. Pewna osoba chciała przekształcić lokal handlowy w re-
staurację, na co wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody. 
Sąd Najwyższy orzekł, że przebudowa związana z  konieczno-
ścią wybicia nowego otworu w  zewnętrznej ścianie budynku 
faktycznie przekracza kompetencje zwykłego zarządu i  wy-
magałaby uchwały wspólnoty mieszkaniowej, natomiast zmia-
na przeznaczenia lokalu należącego do innego członka wspólnoty 
nie mieści się w  katalogu czynności wymienionych w  art. 22 uwl, 
a  tym samym rozpoznawanie sprawy w  kontekście tego przepisu 
nie znajduje uzasadnienia prawnego. Takie ograniczenie wspólno-
ty mieszkaniowej jest jednocześnie zabezpieczeniem autonomii 
poszczególnych właścicieli.

Niezależnie od miejsca zamieszkania, warto poznać oczekiwa-
nia swoich sąsiadów, jak również system zarządzania zamieszki-
wanym budynkiem i  śledzić działania organu decyzyjnego. Nie 
jest to wyłącznie przykra konieczność. Osoba świadoma wła-
snych praw i obowiązków może poczuć, że przebywając w zajmo-
wanej przez siebie nieruchomości, jest u  siebie, a  jednocześnie 
stanowi część większej społeczności.

Anna Kapłańska
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z dzieckiem. Oczekują osobnej sypialni i salonu. Z moich obser-
wacji wynika, że 90 proc. takich osób nie ma mebli ani nie chce 
w nie inwestować. Zatem mieszkania bez umeblowania natural-
nie im nie odpowiadają.

Trzy, cztery pokoje w mieszkaniu lub dom to już miejsce, które 
najczęściej wybierają rodziny z  dziećmi i  bagażem swoich przy-
zwyczajeń, osobistych pamiątek lub mebli. Najemcy, którzy do-
ceniają fakt, że mogą spać na swoim materacu i usiąść w swoim 
ulubionym fotelu. Zmieniają miejsce zamieszkania głównie ze 
względów zawodowych, dlatego przeprowadzają się na dłużej 
i oczekują spokoju, stabilności oraz komfortu. Bardzo często mają 
własne meble, dlatego korzystnym dla nich rozwiązaniem wydaje 
się posiadanie mieszkania bez umeblowania.

Niezależnie od segmentu, w który chcemy trafić, zawsze mo-
żemy dokupić meble. Można to zrobić w jeden dzień. Pozbyć się 
mebli — szczególnie nowych — jest znacznie trudniej.
• pora roku, w której promujemy mieszkanie

Chociaż brzmi to dziwnie, najem, również długoterminowy, 
jest biznesem sezonowym. Wprawdzie mieszkania są zajęte przez 
cały rok, ale o wysokości czynszu decyduje kwota ustalona pod-
czas podpisania umowy. Generalnie najlepsze ceny za wynajem 
można uzyskać w czerwcu, lipcu i wrześniu. Dobre — w kwietniu, 
maju, sierpniu, październiku. Najniższe czynsze są zwykle w umo-
wach zawieranych w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu.
• liczba nowych mieszkań w okolicy

Kupując mieszkanie w nowym bloku, należy się liczyć z tym, że 
w jednym czasie na rynek trafi od 50 do 150 lokali z jednej oko-
licy. To powoduje, że możemy konkurować ceną albo standar-
dem wykończenia. W  jaki sposób? To zależy od „granicy bólu”. 
Ostatnio wynajęliśmy, za 1500 zł plus czynsz administracyjny 
i  media (w  sumie ok. 1900 zł), kawalerkę (30 mkw.) w  nowym 
bloku. W  tym samym budynku znajdują się kawalerki wynajęte 
za 1300 zł plus rachunki za prąd. Nowa inwestycja, dobra loka-
lizacja, ale natłok ofert spowodował, że ci, którzy sfinansowali 
mieszkanie kredytem i nie mogą czekać, wynajmują je poniżej cen 
możliwych do osiągnięcia.
• cena sąsiednich mieszkań i ich standard

Ten czynnik nieco nawiązuje do poprzedniego. Jeżeli mamy „pe-
rełkę” i daliśmy za wystrój wnętrza 100 tys. zł, ale mieszkanie jest 
w bloku z lat 80. bez windy, to prawdopodobnie nie otrzymamy tak 
dużego czynszu, jak byśmy sobie życzyli. Sąsiednie lokale w dużej 
mierze wpływają na wysokość uzyskiwanego przychodu z najmu. 
Z tego punktu widzenia, lepiej mieć słabiej wykończone mieszkanie 
w drogim sąsiedztwie, niż świetny standard w szarym blokowisku 
okraszonym graffiti jednego z lokalnych klubów piłkarskich. W ten 
sposób zatoczyliśmy koło i nawiązujemy do lokalizacji.

Józef Kajta, 
Mistrz Wynajmu

WARTO WIEDZIEĆ

Od czego zależy cena najmu,  
co wpływa na jej wysokość?

W
ynajem mieszkań jest obecnie bardzo popularną for-
mą lokowania pieniędzy. Właściciele nieruchomości 
przeznaczonych do wynajmu dzielą się na tych, którzy 

kupują w celach inwestycyjnych oraz tych, którzy znajdują się na 
tym rynku niejako przypadkowo — powodem może być wypro-
wadzka do innego miasta, zmiana mieszkania na większe, spadek.

W  zależności od tego, jakie są motywacje wynajmujących, 
mają oni różne oczekiwania dotyczące wysokości otrzymane-
go czynszu najmu. Niezaprzeczalne jest jednak to, że jedna gru-
pa właścicieli mocno oddziałuje na drugą, co generalnie w wielu 
przypadkach prowadzi do spadku cen najmu.

Co wpływa na stawkę za wynajem? To pytanie pojawia się 
głównie wtedy, gdy mieszkanie stoi puste i  nie można znaleźć 
najemców. Dla jednych kłopotliwy jest tydzień pustostanu, dla 
innych miesiąc lub dwa. Każdy z  właścicieli ma tutaj swój „próg 
bólu” na znikające przychody i  konieczność ponoszenia w  pełni 
wszystkich opłat związanych z mieszkaniem.

Wynajem mieszkań rządzi się swoimi prawami, a  rynek staje 
się coraz bardziej wymagający. W  mojej subiektywnej opinii na 
cenę najmu wpływają:
• lokalizacja mieszkania 

Niby trywialna przyczyna, ale gdy na rynku jest dużo miesz-
kań do wynajęcia, lokale ze słabszą komunikacją szybciej tracą za-
interesowanie najemców, tym samym gwałtowniej spadają ceny 
najmu.
• standard wykończenia

Dziś standard narzucają nowe mieszkania, które są remonto-
wane po odbiorze od dewelopera. Przy inwestowaniu 200 bądź 
300 tys. zł dokupienie zmywarki za 1000 zł wydaje się oczywi-
ste. To sprawia, że starsze mieszkania, które są na rynku najmu od 
3-5 lat, w oczach najemców wypadają słabiej.
• udogodnienia

Miejsce parkingowe, zamykany parking z  bramą tylko dla 
mieszkańców, sklep spożywczy czy miejsce pracy. To wszystko 
wpływa na proces podejmowania decyzji przez najemców.

Wśród udogodnień zależnych od właściciela kluczowe wy-
dają się meble. O ile oczywistym jest, że kuchnia będzie w pełni 
wyposażona w szafki i AGD, o tyle aranżacja pokoi i wyposaże-
nie przedpokoju w szafę/wieszak należy już do zadań właścicie-
la. Zasadniczo — im większy budżet najemców, tym mniej mebli 
w mieszkaniu.

Pokoje i  kawalerki wynajmują głównie osoby nieposiadają-
ce swoich mebli, pralki czy materaca. Często talerze czy sztućce 
są dla najemców kłopotliwe, gdyż zajmują niepotrzebne miejsce 
przy przeprowadzce.

Osoby wyprowadzające się do pokoju lub kawalerki, najczę-
ściej oczekują, że mieszkanie jest w pełni umeblowane (szafa, ko-
moda, stół, krzesła, sofa, stolik i półka na telewizor.

Wybierający mieszkanie 2-pokojowe (najbardziej popularne 
— od 35 do 55 mkw.) najemcy to zwykle single, pary lub rodziny 

Co wpływa na stawkę za wynajem? To pytanie pojawia się głównie 
wtedy, gdy mieszkanie stoi puste i nie można znaleźć najemców.
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EKSPERT RADZI

Zamieszkać w pałacu — zakup 
i adaptacja zabytkowej nieruchomości

Z
a zabytek należy uznać: nieruchomość lub rzecz ruchomą, 
ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związa-
ne z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epo-

ki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze 
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub nauko-
wą (art. 3 ustawy o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami 
z 23 lipca 2003 r.). 

Decyzja o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków leży w gestii 
wojewódzkiego konserwatora, który przedstawia swoje stanowi-
sko na wniosek organów państwowych, właściciela nieruchomości 
lub użytkownika wieczystego gruntu. Rozważając zakup nieru-
chomości z rynku wtórnego, należy sprawdzić, czy w księdze wie-
czystej zawarto informację o  zabytkowej specyfice budynku lub 
kompleksu budynków. Jeśli nieruchomość widnieje w  rejestrze 
zabytków, przyszły właściciel musi liczyć się z  pewnym ograni-
czeniem prawa do decydowania o wyglądzie i zagospodarowaniu 
nabytego majątku. Z  drugiej strony wielu inwestorów upatruje 
w tej niszy na rynku szansę na stworzenie nie tylko niebanalnego 
domu dla siebie, ale także rozwinięcie dochodowego biznesu, np. 
pensjonatu w  zabytkowej willi czy ośrodków rekreacji. Najwięk-
szy potencjał w tego typu transakcjach dostrzegają przedsiębiorcy 
działający w  branży turystycznej, gastronomicznej i  hotelarskiej. 
Nie oznacza to jednak, że inwestowanie w  zabytkowe nierucho-
mości jest rozwiązaniem zarezerwowanym tylko dla podmiotów 
gospodarczych. Ze względu na ceny — często porównywalne do 
stawek metra kwadratowego mieszkania lub domu w centrum du-
żego miasta — zakupu willi, dworku, a  nawet niewielkiego pała-
cu położonego w  gminach miejsko-wiejskich, można dokonać na 
użytek prywatny. W  przypadku nabywania nieruchomości obję-
tych ochroną konserwatorską ustawa o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. dopuszcza aż 50-procentową 
bonifikatę. Zgodnie z intencją ustawodawcy, różnica między ceną 
ofertową a  transakcyjną musi zostać przeznaczona na wydatki 
związane z remontem i adaptacją obiektu. Renowacja będzie pro-
cesem złożonym, obciążonym restrykcyjnymi przepisami i  utratą 
pełnej swobody dysponowania nieruchomością. Bez zgody i nad-
zoru wojewódzkiego konserwatora zabytków adaptacja nie zosta-
nie wykonana. 

Już w ogłoszeniach przetargowych podawana jest informacja, 
że do niezbędnych warunków udziału w przetargu należy sporzą-
dzenie programu użytkowego i uzyskanie pozytywnej opinii kon-
serwatora. Stanowisko eksperta ma istotne znaczenie podczas 
wyłaniania zwycięzcy. Wybrana zostanie bowiem oferta wyróż-
niająca się nie tylko najniższą ceną, ale także przychylną oceną 
konserwatora zabytków.

Przetargi organizowane przez Agencję Nieruchomości Rol-
nych, która zarządza zabytkowymi nieruchomościami należący-
mi do Skarbu Państwa, mają formułę nieograniczoną. W związku 
z tym jednakowe zasady obowiązują osoby prywatne, podmioty 
gospodarcze, jak również instytucje samorządowe.

Adaptacja zabytkowej nieruchomości
Przed przystąpieniem do prac remontowych nabywca zabytko-
wej nieruchomości musi spełnić szereg warunków formalnych. 

Jednym z  nich jest zgromadzenie wymaganej dokumentacji, 
określonej w art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Właściciel nieruchomości powinien dysponować 
analizą konserwatorską z  opisem stanu zachowania zabytku 
nieruchomego i  dopuszczalną formą jego adaptacji, wyszcze-
gólnieniem jego historycznej funkcji i  oszacowaniem wartości. 
Drugim niezbędnym dokumentem jest program prac adapta-
cyjnych, przygotowany po uzgodnieniu z  wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków. Plan adaptacji powinien obejmować nie 
tylko harmonogram prac, ale także materiały i technologie, któ-
re zostaną wykorzystane przez ekipę remontowo-budowlaną. 
Konsultacji z  konserwatorem wymaga także tzw. program za-
gospodarowania zabytku nieruchomego. W takim dokumencie 
należy m.in. określić sposób urządzenia przestrzeni, by pod-
kreślić wartość historyczną obiektu wraz z  jego najbliższym 
otoczeniem. 

Zakup zabytku wiąże się ze stałymi obowiązkami, przede 
wszystkim regularnego prowadzenia działań konserwatorskich, 
a w razie pogorszenia stanu technicznego obiektu — także robót 
budowlanych i  renowacyjnych. Właściciel powinien korzystać 
z zakupionej nieruchomości w taki sposób, by zachować jej war-
tość oraz znaczenie dla historii i kultury. 

Dofinansowanie
Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż obiektu widniejącego w re-
jestrze zabytków może zostać przeprowadzona w  systemie 
ratalnym. Taka opcja pozwala nabywcy zgromadzić potrzeb-
ne środki i  przygotować najkorzystniejszy dla siebie kosz-
torys adaptacji. Właściciel zabytku może ponadto uzyskać 
wsparcie jako beneficjent rządowych programów. Dotacje ce-
lowe z  budżetu państwa i  samorządów przekazują takie jed-
nostki jak Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
urzędy Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz gminy 
i  powiaty. Dofinansowanie prac budowlanych, remontowych 
i renowacyjnych w obiektach widniejących w rejestrze zabyt-
ków przyznawane jest przede wszystkim w  ramach progra-
mu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Ochrona zabytków”. 
Środkami z  unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
zarządza także Urząd Marszałkowski. Na największe wspar-
cie finansowe mogą liczyć właściciele, którzy planują szeroki 
zakres adaptacji. Kolejność przyznawania dotacji ustalana jest 
w zależności od skali przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami, uchwalonej 23 lipca 2003 r., dofinansowanie przysłu-
guje w przypadku 17 kategorii działań. Wśród nich znalazły się: 
sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; prze-
prowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; wykonanie projektu 
budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporzą-
dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; modernizacja 
instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych; zakup materia-
łów budowlanych; zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej 
oraz przeciwpożarowej.

Joanna Kus
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Mieszkanie w bloku z 2003 roku: 
3 pokoje, osobna kuchnia, łazienka, 
pomieszczenie gospodarcze 
w mieszkaniu, 2 balkony. Miejsca 
postojowe przed blokiem, teren 
ogrodzony.

Salon z aneksem, 2 sypialnie, łazienka 
z WC, ogród 45 m2. Mieszkanie 
posiada miejsce postojowe oraz dużą 
piwnicę. Budynek chroniony, 
monitorowany położony w pobliżu 
Kopca i Lasu Wolskiego. 

Przedpokój, 3 pokoje, osobna, 
jasna kuchnia, łazienka, loggia, 
piwnica. Blok z cegły, drugie piętro. 
Znakomicie rozwinięta infrastruktura.

Przedpokój, 2 pokoje, oddzielna 
kuchnia, łazienka z WC. Dobra 
inwestycja pod wynajem. 
Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym.

Przedpokój, 1 oddzielny pokój, 
jasna kuchnia. Mieszkanie w 
sąsiedztwie krakowskich uczelni. 
Idealne pod inwestycję. Wysoka 
stopa zwrotu. Kamerlany 3-piętrowy 
budynek z cegły.

Jeden pokój, jasna kuchnia, 
przedpokój, łazienka, balkon. 
Mieszkanie narożne na trzecim piętrze 
w bloku z cegły. Cicha i spokojna 
okolica. Idealne pod inwestycję.

Wiatrołap, przedpokój, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, ogródek. Mieszkanie 
w stanie idealnym na kameralnym, 
nowoczesnym osiedlu w zabudowie 
szeregowej z 2013 roku.

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica. Korzystnie 
usytuowane mieszkanie na parterze, 
w centrum. Obecnie wynajmowane. 
Możliwość wydzielenia trzech 
pokoi oraz zaadaptowania na lokal 
usługowy lub kancelarię.

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, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. 
Blok z 1966r. Przytulne mieszkanie. 
Własnościowe z KW. Ekspozycja 
wschodnia. Stan do remontu. 
Ogrzewanie MPEC.

Cena 449.000 zł
tel. 883 999 762

Cena 583.000 zł
tel. 534 534 605 

Cena 299.000 zł
tel. 793 717 771

Cena 180.000 zł 
tel. 534 533 332

Cena 280.000 zł
tel. 731 846 860

Cena 186.000 zł
tel. 533 707 446

Cena 250.000 zł
tel. 600 176 207

Cena 235.000 zł
tel. 12 341 08 01

Cena 179.000 zł
tel. 12 358 88 98

Cena 265.000 zł  
tel. 533 234 727

3-pokojowe – 65,65 m² 
Ruczaj, ul. Grota-Roweckiego

3-pokojowe – 73 m2 
Wola Justowska, 
al. Kasztanowa

3-pokojowe – 54 m2

Krowodrza, ul. Prądnicka

2-pokojowe – 30 m2

Stary Prokocim, 
ul. Nad Potokiem

2-pokojowe – 36 m2

Bronowice, ul. Piastowska

1-pokojowe – 36 m2

Nowa Huta, os. Urocze

2-pokojowe – 43,85 m2

Wieliczka, ul. Modrzewiowa

2-pokojowe – 36,40 m2

Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju

2-pokojowe – 37,54 m2

Wola Duchacka Zachód

2-pokojowe – 35,03 m2 
Śródmieście, ul. Brodowicza
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Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, garderoba, duży balkon, 
możliwość wydzielenia trzeciego 
pokoju. Przestronne i słoneczne. 
W sąsiedztwie Parku Zaczarowanej 
Dorożki.

Przedpokój, oddzielna jasna 
kuchnia, 3 niezależne pokoje, 
łazienka, WC, loggia. Przynależna 
piwnica ok. 5 m2. III piętro. 
Doskonale rozwinięta infrastruktura 
oraz komunikacja.

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

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

3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z WC. Mieszkanie do remontu.
Możliwość dużej negocjacji ceny.
Cicha i spokojna okolica z dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą handlowo-
-usługową.

Jednorodzinny dom, składający 
się z dużego salonu, 4 sypialni, 
kuchni, 2 łazienek, przedpokoju, 
pomieszczenia gospodarczego oraz 
garażu na dwa stanowiska.

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

Salon z aneksem kuchennym, 
osobna sypialnia, łazienka z wanną, 
przedpokój, duży balkon. Mieszkanie 
na II piętrze - nowe budownictwo. 
Ogrzewanie miejskie. Idealne pod 
inwestycję.

Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, łazienka, 
osobne WC, balkon, duża piwnica. 
Przestronne i ustawne pomieszczenia. 
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym. 
Dostępne od zaraz. W okolicy pętli 
tramwajowej.

Przedpokój, 2 niezależne pokoje, 
osobna jasna kuchnia,łazienka 
z WC loggia, piwnica. 
Atrakcyjna cena. 

Cena 430.000 zł
tel. 533 320 218

Cena 259.000 zł
tel. 537 680 002

Cena 325.000 zł
tel. 535 221 232

Cena 330.000 zł
tel. 786 266 502

Cena 255.000 zł
tel. 794 787 777

Cena 745.000 zł
tel. 693 569 250

Cena 325.000  zł
tel.  535 221 232

Cena 289.000 zł
tel. 608 440 793 

Cena 325.000 zł
tel. 570 578 980

Cena 215.000 zł  
tel. 536 960 030

2-pokojowe – 79 m2

Prądnik Czerwony

3-pokojowe – 61,87 m2

Bieżanów, ul. Aleksandry

3-pokojowe – 63 m2

Czyżyny, ul. Wężyka

4-pokojowe – 74 m2

Os. Oświecenia

3-pokojowe – 54 m2

Os. Kazimierzowskie

Dom – 167 m2

Nowa Huta, Kościelniki,
ul. Pysocice

3-pokojowe – 63 m2

Czyżyny, ul. Wężyka

2-pokojowe – 40 m2

Ruczaj, ul. Szuwarowa

2-pokojowe- 54,70 m2

Mały Płaszów, ul. Myśliwska

2-pokojowe – 45 m2

Piaski, ul. Łużycka

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
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2 sypialnie, słoneczny salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki. Przestronna 
nieruchomość w odrestaurowanej Kamienicy zlokalizowanej pomiędzy 
Kazimierzem a Starym Miastem. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie 
technicznym i wizualnym z kominkiem oraz obszernym balkonem.

Nieruchomość składa się 
z 5 przestronnych pomieszczeń 
biurowo-usługowych, zaplecza 
socjalnego oraz 2 toalet. Ogrzewanie 
centralne, klimatyzacja, wewnętrzna 
instalacja przeciwpożarowa, 
alarmowa oraz wideodomofon. 

Duży salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka, duży balkon 
oraz przynależna piwnica. Winda, 
II piętro, ogrzewanie MPEC. Budynek 
w bardzo dobrym stanie posiada 
parking w strefie mieszkańców.

2-pokojowy apartament w sercu 
Kazimierza. Nieruchomość 
w stanie idealnym znajdujące 
w odrestaurowanej, kameralnej 
kamienicy. Ogrzewanie gazowe.

Przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie 
w bloku z cegły w cichej i zielonej 
części Dąbia; idealne pod inwestycję. 

Mieszkanie w doskonałym stanie, 
mieszczące się w powojennej 
kamienicy zlokalizowanej w pobliżu 
Galerii Kazimierz. Dwustronna 
ekspozycja, balkon od podwórka. 
Ogrzewanie gazowe piecem 
dwufunkcyjnym.

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.

Cena 825.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 7.000 zł netto/miesiąc 
tel. 513 084 377

Cena 388.000 zł
tel. 534 534 605

Cena 599.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 325.000 zł do negocjacji 
tel. 12 341 08 01 

Cena 499.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 980.000 zł  
tel. 512-110-802

3-pokojowe – 95 m2 
Kazimierz, ul. Dietla

Lokal użytkowy – 150 m2

Zabłocie, ok. ul. Bolesława 
Limanowskiego

3-pokojowe – 48 m2

Salwator

2-pokojowe – 47 m2

Kazimierz, ul. Kupa

2-pokojowe – 47,24 m2

Dąbie, al. Pokoju

2-pokojowe – 72 m2

Stare Grzegórzki

5-pokojowe – 120 m2

Kraków, Łobzów, 
ul. Łokietka 

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
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Witaj 
w domu
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Zarządzanie nieruchomościami 
Pośrednictwo rynek pierwotny

Ubezpieczenia mieszkań
Doradztwo kredytowe

mail: biuro@prestigespace.pl tel: 662 937 393  adres: Lea 141, Kraków

DĘBNIKI - WYNAJEM

Cena: 3 500 zł  /  830 €
Czteropokojowy apartament o powierzchni 74 m2 przy ul. Dworskiej z pięknym 
widokiem na Wawel. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu podziem-
nym (w cenie).

Piotr Zaręba     |     +48 512 711 264     |     piotr@prestigespace.pl

BRONOWICE - WYNAJEM

Cena: 2 000 zł  /  470 €
Dwupokojowy apartament o powierzchni 45 m2 przy ul. Przybyszewskiego. Do mieszka-
nia przynależy miejsce postojowe w garażu podziemnym (w cenie).

Jakub Białka     |     +48 662 936 872     |     jakub@prestigespace.pl

ZABŁOCIE LOFT - WYNAJEM

Cena: 2 200 zł  /  830 €
Do wynajęcia klimatyzowany dwupoziomowy loft w stylu industrialnym o powierzchni 
64 m2 z dużym tarasem przy ulicy Zabłocie.

Piotr Zaręba     |     +48 512 711 264     |     piotr@prestigespace.pl

GRZEGÓRZKI - WYNAJEM

Cena: 2 800 zł  /  660 €
Dwupokojowy apartament o powierzchni 45 m2 przy ul. Masarskiej.

Jakub Białka     |     +48 662 936 872     |     jakub@prestigespace.pl

GRZEGÓRZKI - SPRZEDAŻ WYŁĄCZNOŚĆ!

Cena: 298 898 - 1 000 750 zł  /  71 000 - 230 000 €

Mieszkania do wykończenia. Metraże: 36-80 m2, 2 - 4 pokoje.

+48 662 937 393    |    biuro@prestigespace.pl

PODGÓRZE - SPRZEDAŻ

Cena: 193 280 - 610 306 zł  /  41 000 - 144 000 €

Mieszkania do wykończenia. Metraże: 27-99 m2, 2 - 4 pokoje.

+48 662 937 393    |    biuro@prestigespace.pl
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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

Opatkowice

128 m2, działka 2.6 a,połowa 
bliźniaka, sprzedawany
w stanie developerskim 

Cena: 525 000 zł

  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

Kraków,
ul. Niezapominajek

Mieszkanie 40 m2, 
2-pokojowe z balkonem, 
opcjonalnie garaż
w cenie 40 000 zł 

Cena: 330 000 zł

 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: 570.000 zł
garaż: 20.000 zł

Bronowice - sprzedaż

Mieszkanie 65 m2, 
dwupokojowe.

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

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

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

Cena: 1.900 zł 

Strzelców - wynajem

Do wynajęcia
3-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 59 m2

przy ulicy Strzelców.

Karolina Dutka +48 795 184 427

Cena: 2.200 zł 

Zabłocie - wynajem

Do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 38 m2

w inwestycji Riverside.

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

karolina@aphouse.pl

Cena: 550.000 zł
miejsce parkingowe: 30.000 zł

Masarska - sprzedaż

Mieszkanie 3-pokojowe, 
58m2 + balkon, I piętro.

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

Cena: 2.800 + media* 

Żabiniec - wynajem

Powierzchnia 96 m2, 
wysoki standard

*czynsz najmu –  2200 zł 
  czynsz administracyjny –  600 zł
  media –  gaz oraz prąd

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

Cena: 620.000 zł 

Starowiślna - sprzedaż

Mieszkanie  wykończone 
pod klucz. 
3 pokoje, II piętro
w kamienicy

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

Cena: 6.000 zł 

Żabiniec – wynajem

Na wynajem dom
o powierzchni 220 m2

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

Cena: 41.000 zł 

Św. Tomasza – wynajem

Na wynajem lokal 
handlowy o pow. 340 m2.

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 Zabagło   

 
Mogilska Tower 

idealny wybór dla Ciebie!

Biuro sprzedaży: 
ul. Mogilska 114, Kraków

Mieszkanie: Kraków 
Grzegórzki, ul. Bajeczna

Mieszkanie: Kraków 
Ruczaj, ul. Miłkowskiego

Mieszkanie: Kraków 
Kazimierz, ul. Augustyna Kordeckiego

Mieszkanie: Kraków 
Mistrzejowice, ul. Złotego Wieku

Mieszkanie: Kraków 
Salwator, ul. Syrokomli

Mieszkanie: Kraków 
Olsza II, ul. Młyńska

Cena: 369 000 zł

Cena: 439 000 zł

Cena: 275 000 zł

Cena: 279 000 zł

Cena: 610 000 zł

Cena: 250 000 zł

785 805 959 

785 902 932 

785 805 959

785 806 090 

785 902 932

785 806 090 

7 122 zł/m2

7 455 zł/m2

7 614 zł/m2

4 529 zł/m2

7 617 zł/m2

6 112 zł/m2

pow. 37 m2, 2 pokoje

pow. 58 m2, 2 pokoje

pow. 36 m2, 1 pokój

pow. 61 m2, 3 pokoje

pow. 80 m2, 3 pokoje

pow. 40 m2, 2 pokoje

780 021 806
anna.zabaglo@homebroker.pl
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Prądnik Biały
ul. Radzikowskiego

Prądnik Biały
ul. Radzikowskiego

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. Blich

Salwator
ul. Królowej Jadwigi

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście - 
Kazimierz
al. Berka Joselewicza

Śródmieście - 
Kazimierz
al. Berka Joselewicza

4 piętro
powierzchnia 75 m2

2 piętro
powierzchnia 60 m2

1 piętro
powierzchnia 50 m2

4 piętro
powierzchnia 46,5 m2

2 piętro
powierzchnia 65,32 m2

1 piętro
powierzchnia 43 m2

3 piętro
powierzchnia 52,72 m2

3 piętro
powierzchnia 43,04 m2

Cena: 590 000 zł

Cena: 729 000 zł

Cena: 459 000 zł

Cena: 634 000 zł

Cena: 579 920 zł

Cena: 473 330 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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KROWODRZA, 
UL. KOŁOWA 
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
Tarasy Verona, 2011 r.
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł    
 518-810-080

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

CZYŻYNY, 
UL. SOŁTYSOWSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 
100 m2, przestronne 
Cena: 629.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk   
 514-738-628

DĘBNIKI, UL. GROTA-
ROWECKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
nowoczesne 
Cena: 559.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583

BRONOWICE,  
UL. SMĘTNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
komfortowe, 2012r.
Cena: 516.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek  
 505-110-150

CZYŻYNY, 
UL. MARII DĄBROWSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, 
42 m2, wysoki standard, 2013 r.
Cena: 345.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor      
 500-557-819 

BRACIA-SADURSCY.PL

SALWATOR, UL. PRZEGON
Mieszkanie 3-pokojowe, 65 m2, 
komfortowy apartament, taras 15 m2

Cena: 750.000 zł 

KONTAKT:  Barbara Paszkowska  
 511-272-088

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

PODGóRZE,  
UL. POLONIJNA
Mieszkanie 1-pokojowe, 27 m2, 
wysoki standard, 2015 r.
Cena: 225.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak    
 518-706-518

WIELICZKA, 
DOBRANOWICE
Domy w zabudowie bliźniaczej,  
pow. 131 m2, działka 364 - 598 m2,  
gotowe do odbioru
Ceny: od 379.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   500-673-615
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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 złCena: 250.000 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

Moje atuty to wiedza i doświadczenie. Pracuję w branży jako specjalista 
ds. nieruchomości nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki temu przeprowadzam 
moich Klientów bezpiecznie i pewnie przez wszelkie formalności.
Zdobywałam doświadczenie na przestrzeni wielu lat, również w czasie 
kryzysów, które nie ominęły naszego rynku nieruchomości. 
Zajmuję się nie tylko pośrednictwem w sprzedaży, ale również doradztwem, 
analizą rentowności inwestycji zarówno dla klientów indywidualnych  
jak i firm. 
Chętnie zajmuję się pośrednictwem w kupnie i sprzedaży nieruchomości 
gruntowych. Współpracuję z geodetami, architektami, na bieżąco poszerzam 
swoją wiedzę w zakresie zmieniających przepisów. 

W swojej pracy wykazuję się dbałością o Klienta.

Dla osób które chcą sprzedać swoją nieruchomość oraz dla osób które 
poszukują właściwej nieruchomości, oferuję:
 znajomość przepisów, praktyczną wiedzę wiedzę rynku,
 doświadczenie i zaangażowanie,
 aktywną, kompleksową strategię marketingową,
 bezpieczeństwo transakcji.

Nigdy nie jestem zbyt zajęta aby 
odpowiedzieć na Twoje pytania. 
Znajdź chwilę na spotkanie ze mną.

Agnieszka Nowakowska
503 005 679
anowakowska@plan-a.net.pl 

Anna Wszołek
awszolek@plan-a.net.pl
531 255 155

Moją pasją są ludzie i ich potrzeby.  
Klienci cenią mnie za zaufanie, jakim można mnie obdarzyć i za skuteczność w osiąganiu celów. 

  Jeśli:
  poszukujesz mieszkania lub domu w rejonie centralnych dzielnic Krakowa,  

na Woli Justowskiej, Bronowicach lub w podkrakowskich miejscowościach  
od strony północno-zachodniej. Te rejony znam i czuję.

 masz do sprzedaży trudną nieruchomość, która wymaga analizy,  
przemyślenia strategii marketingowej lub działań mających na celu  

podniesienie jej atrakcyjności dla klientów. Umówi się na spotkanie, zdecyduj, czy odpowiada Ci 
współpraca właśnie ze mną. Zamiast mnożyć umowy z wieloma agencjami, postaw na Plan A!

Pobieram wynagrodzenie z jednej strony — od klienta,  który zleca mi zadanie.  
Jakie to daje korzyści?

 przy negocjacjach łatwiej mi uzyskać zadowalającą cenę dla mojego Klienta,
  mogę swobodnie współpracować  

z innymi agencjami, 
 mogę współpracować również z osobami,  

które unikają pośredników.  
Od strony, która nie jest formalnie moim 

klientem —  nie wymagam podpisywania 
żadnych umów ze mną.  To otwiera wiele 

możliwości i pozytywnie przekłada się na 
szybkość pracy. Rekomenduję i preferuję 
współpracę na wyłączność, ponieważ 

jest najbardziej efektywna dla obydwu 
stron. Zapraszam do kontaktu!

POLECAM OFERTY:
Mieszkania na sprzedaż  
ul. Kremerowska:
• 128  m2 – 4 pokoje, taras 12 m2

 Cena: 1 070 000 zł
• 84,5 m2 – 3 pokoje, taras 18 m2

 Cena: 798 000 zł
Istnieje możliwość połączenia 
dwóch mieszkań w jeden 
apartament.

POLECAM OFERTĘ:

Działka komercyjna  
przy ul. Grota Roweckiego:
Powierzchnia 750 m2

Cena 749 000 zł
Wydane warunki zabudowy.
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Ponad 80 nowych inwestycji deweloperskich

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

31-048 Kraków

biuro@gik24.com
www.gik24.com

Rząska

Cena: 680 000
Metraż: 300 m2

5 pokoi

     503-164-511

ul. Szyszko-Bohusza

Bolechowice Mogilany

ul. Słomczyńskiego ul. Wielicka

ul. Słowackiego ul. Mieczykowa

Śledziejowice ul. Przegon

Cena: 1 400 000
Metraż: 240 m2

6 pokoi

     606-716-557

Cena: 950 000
Metraż: 215 m2

5 pokoi

     506-770-003

Cena: 750 000
Metraż: 65 m2

3 pokoje

    
     513-143-877

Cena: 299 000
Metraż: 75 m2

4 pokoje

     506-770-003

Cena: 335 000
Metraż: 52 m2

2 pokoje

     513-143-877

Cena: 750 000
Metraż: 100 m2

3 pokoje

     606-719-557

Cena: 419 000
Metraż: 67 m2

3 pokoje 

     503-164-511

Cena: 298 000
Metraż: 48 m2

2 pokoje

     606-719-557

Cena: 1 790 000
Metraż: 320 m2

6 pokoi

     606-716-557
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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. SZLACHTOWSKIEGO

KASZÓW

UL. LUDWINOWSKA

UL. KANTORA

UL. ZWIERZYNIECKA

UL. WĘGIERSKA

UL. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO

UL. LINDEGO

UL. ŚW. KINGI

UL. STAŃCZYKA

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

DOM – SPRZEDAŻ

APARTAMENT – SPRZEDAŻ

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

LOKAL GASTRONOMICZNY
– WYNAJEM

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

MIESZKANIE – WYNAJEM

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

LOKAL HANDLOWO- 
-USŁUGOWY – WYNAJEM

MIESZKANIE – SPRZEDAŻ

POWIERZCHNIA: 76 m2

CENA: 725 000 zł

POWIERZCHNIA: 340 m2

CENA: 11 980 000 zł

POWIERZCHNIA: 179 m2

CENA: 1 650 000 zł

POWIERZCHNIA: 25 m2

CENA: 287 000 zł

POWIERZCHNIA: 101 m2

CENA: 11 000 zł

POWIERZCHNIA: 34 m2

CENA: 389 000 zł

POWIERZCHNIA: 81 m2

CENA: 3 600 zł

POWIERZCHNIA: 25 m2

CENA: 287 000 zł

POWIERZCHNIA: 78 m2

CENA: 3 500 zł

POWIERZCHNIA: 50 m2

CENA: 443 000 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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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

1 225 000 ul. Szlak 28,0 0/3 500 715 217 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

2 380 000 ul. Bocheńska 41,0 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 490 000 ul. św. Filipa 61,3 2/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 566 000 ul. Bosacka 63,6 1/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 590 000 ul. Długa 80,0 2/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 760 000 ul. Rakowicka 57,0 3/8 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 785 000 al. Słowackiego 108,5 3/5 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

GRZEGÓRZKI

1 310 000 ul. Grzegórzecka 35,0 4/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 449 000 ul. Przy Rondzie 67,0 2/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 363 000 ul. Widok 54,0 0/5 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 460 000 ul. Grzegórzecka 63,8 3/4 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

3 480 000 ul. Mogilska 63,9 8/10 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 490 000 ul. Sądowa 67,7 0/10 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

PRĄDNIK CZERWONY

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

1 195 000 ul. Bosaków 27,4 8/9 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

1 205 000 ul. Pszona 22,8 0/3 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 239 000 ul. Żwirki i Wigury 31,7 0/1 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 250 000 ul. Dobrego Pasterza 38,4 3/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 258 000 ul. Ułanów 34,7 1/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 259 000 ul. Ostatnia 35,9 1/14 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 319 000 ul. Marchołta 54,8 1/6 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 320 000 ul. Promienistych 45,5 6/10 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 345 000 ul. Strzelców 52,5 2/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 399 000 ul. Lublańska 71,7 0/4 509 907 533 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

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

6 628 000 ul. Pszona 106,0 3/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

PRĄDNIK BIAŁY

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

1 262 000 Prądnik Biały 27,0 5/5 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 220 000 ul. Różyckiego 37,0 3/10 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 245 000 ul. Białoprądnicka 33,7 1/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 258 000 ul. Murarska 29,0 3/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 265 000 os. Mozarta 34,5 1/5 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 280 240 rej. al. 29 Listopada 45,2 10/10 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy 

2 285 000 ul. Siewna 52,2 3/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 340 000 ul. Konecznego 63,4 4/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 348 000 ul. Starego Dębu 54,5 1/3 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 285 000 Prądnik Biały 57,0 2/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 335 000 ul. Różyckiego 43,6 7/10 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 460 000 ul. Huculska 60,0 0/2 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 745 000 ul. Starego Wiarusa 95,2 1/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

KROWODRZA

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

2 389 000 ul. Łobzowska 48,7 5/6 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 317 000 ul. Władysława Łokietka 48,5 9/10 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 435 000 ul. Zakątek 56,0 10/10 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

3 750 000 al. Słowackiego 100,0 3/5 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

4 419 000
ul. Krowoderskich 
Zuchów

64,5 3/4 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy 

4 439 000 ul. Lea 52,0 3/5 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

BRONOWICE

1 190 000 ul. Na Błonie 25,0 4/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 340 000 ul. Starego Dębu 48,0 1/2 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 450 000 ul. Stańczyka 57,0 2/10 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

3 430 000 ul. Lea 51,0 4/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 560 000 ul. Armii Krajowej 69,7 2/11 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 690 000 ul. Lea 79,0 2/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

ZWIERZYNIEC

1 380 000 ul. Królowej Jadwigi 41,5 1/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 480 000 ul. Królowej Jadwigi 58,1 1/3 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 569 000 ul. Za Skłonem 69,0 0/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 1 280 000 ul. Emaus 123,0 0/2 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

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

DĘBNIKI

1 179 000 ul. Pod Dębami 26,0 2/2 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 249 000 ul. Gwieździsta 35,0 1/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 239 000 ul. Obozowa 36,2 0/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 288 320 rej. ul. Kobierzyńskiej 42,4 1/4 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy 

2 290 235 rej. ul. Zbrojarzy 52,8 3/5 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy 

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

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

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

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

3 300 000 ul. Obozowa 46,0 1/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 300 000 rej. ul. Przemiarki 49,5 3/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy 

3 365 542 rej. ul. Jugowickiej 57,4 0/2 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy 

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

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

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

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 450 000 ul. Chmieleniec 72,0 1/4 500 557 819 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

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

3 559 000 ul. Grota Roweckiego 60,0 2/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

SWOSZOWICE

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

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

2 299 000 ul. Borkowska 37,8 0/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 331 000 ul. Mieczykowa 50,7 3/3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 233 637 Opatkowice 49,7 2/3 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy 

3 380 000 ul. Petrażyckiego 60,4 0/3 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANÓW–PROKOCIM

1 168 000 ul. Jerzmanowskiego 25,2 11/11 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

1 185 000 ul. Kurczaba 33,0 2/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 187 000 ul. Facimiech 28,8 3/10 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 285 000 ul. Jerzmanowskiego 41,6 1/3 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 188 000 ul. Agatowa 37,0 2/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 198 842 Os. Złocień 40,6 4/4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy 

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

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

2 240 000 ul. Jerzmanowskiego 39,6 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 275 000 ul. Duża Góra 51,1 5/10 510 131 177 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

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

PODGÓRZE

1 194 000 ul. Halszki 34,0 0/11 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

1 205 000 ul. Dauna 32,8 4/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 251 999 ul. Józefińska 29,2 3/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 220 000 ul. Łużycka 46,8 0/10 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

2 257 500 ul. Rydlówka 32,6 2/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 269 000 ul. Sarmacka 64,6 1/1 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 299 000 ul. Wielicka 48,3 0/6 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 299 000 ul. Mitery 50,5 5/5 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 396 482 rej. ul. Wadowickiej 52,3 5/6 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy 

2 419 000 ul. św. Kingi 39,6 1/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 305 000 ul. Bojki 61,6 0/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 325 000 ul. Łużycka 60,6 3/10 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 330 000 ul. Serbska 57,1 4/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

3 340 000 ul. Wysłouchów 62,0 1/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 340 000 ul. Stojałowskiego 62,0 3/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 399 000 ul. Turka 69,0 3/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 464 000 ul. Rydlówka 66,0 1/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 499 000 ul. Roi 71,0 3/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

4 345 000 ul. Sas-Zubrzyckiego 76,3 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

4 360 000 ul. Stojałowskiego 85,0 1/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

4 405 000 ul. Lipska 76,0 4/5 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

4 535 000 ul. Filipowicza 90,0 3/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

CZYŻYNY

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

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

MISTRZEJOWICE

1 225 000 os. Bohaterów Września 36,2 2/5 505 110 150 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

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

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

4 465 000 os. Oświecenia 90,0 3/4 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŃCZYCE

2 245 000 os. Strusia 43,3 8/10 508 155 775 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

2 220 000 os. Na Wzgórzach 40,3 1/3 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

NOWA HUTA

1 188 000 os. Spółdzielcze 31,7 1/3 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 249 000 os. Urocze 49,7 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 250 000 os. Centrum B 44,5 4/5 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 275 000 os. Kolorowe 55,1 0/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 278 000 os. Stalowe 44,7 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

2 295 000 ul. Padniewskiego 49,0 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy 

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

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

339 000 rej. Wieliczki 86,1 do wykończ. 4,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 

349 900 Zielonki 110,0 do wykończ. --- 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy 

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

365 000 Zabawa 165,0 do wykończ. 8,3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

375 000 Wielka Wieś 114,0 do wykończ. 1,9 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy 

380 000
Wieliczka, rej.  
ul. Piłsudskiego

99,9 do wykończ. 1,5 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 

399 000 Dobranowice 131 do wykończ. 6,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 

420 000 Koźmice Małe 124,0 do wykończ. 1,2 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

425 000
Brzezie,  
ul. Szlachecka

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

427 000 Modlnica 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. 5,3 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy 

430 000
Brzezie,  
ul. Jurajska

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

435 000 Dobranowice 131,0 do wykończ. 3,9 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 

440 000 Burów 250,0 do wykończ. 7,0 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

460 000 rej. Wieliczki 170,8 do wykończ. 3,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 
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SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

469 000
Niepołomice, 
Zagórze

125,4 do wykończ. 10,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 

470 000
Wieliczka,  
rej. ul. Wygoda

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

470 000
Wieliczka,  
rej. ul. Wygoda

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

474 000
Gaj,  
rej. ul. Zadziele

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

490 000
Kraków,  
ul. Myślenicka

80,0 do zamieszk. 5,4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

497 000
Wielka Wieś, 
Tomaszowice

105,0 do wykończ. 2,6 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy 

499 000
Michałowice,  
rej. ul. Granicznej

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

499 000
Kraków, rej.  
ul. Ważewskiego

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

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

530 000
Wieliczka,  
rej. ul. Nowej

136,0 do wykończ. 2,2 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 

540 000 Zabierzów 146,0 do wykończ. 3,5 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy 

540 000 Poręba Żegoty 130,0 do zamieszk. 21,3 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

545 000
Kraków,  
rej. ul. Łokietka

116,0 do wykończ. 2,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy 

550 000
Kraków,  
ul. Bieżanowska

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

560 000
Kraków,  
rej. ul. Wrony

167,0 do wykończ. 6,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy 

575 000
Giebułtów/  
Wielka Wieś

112,0 do wykończ. 3,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy 

580 000
Kraków, 
Swoszowice

126,0 do wykończ. 3,0 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy 

590 000
Kraków, 
Opatkowice

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

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

595 000
Wieliczka, 
Grabówki

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

599 000
Kraków,  
rej. ul. Siewnej

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

615 000 Bibice 163,0 do wykończ. 6,4 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy 

679 000
Kraków,  
rej. ul. Kosocickiej

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

679 000
Kraków,  
rej. ul. Kosocickiej

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

698 000 Wieliczka 258,0 do wykończ. 8,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy 

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

799 000 Rząska 166,0 do zamieszk. 6,4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DOMY

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

799 000
Zielonki,  
ul. Do Cegielni

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

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

919 000
Kraków,  
ul. Rdzawa

250,0 do zamieszk. 3,0 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

980 000
Kraków,  
ul. Łokietka

225,0 do zamieszk. 5,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

1 049 000 Kraków, ul. Hoża 170,0 do zamieszk.      --- 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

1 099 000
Rząska,  
ul. Krzyżowa

150,0 do zamieszk. 8,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

120 000 Śledziejowice bud. 5,6 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

280 000 Kraków bud. 3,7 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

455 000 Kraków bud. 7,6 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

1 450 000
Niepołomice,  
ul. Brzeska

inwestyc. 71,1 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

1 480 000
Kraków,  
ul. Ptaszyckiego

inwestyc. 15,3 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2 980 000
Kraków,  
ul. Kalwaryjska

bud. 9,9 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – KOMERCYJNE

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

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

340 543
Kraków,  
rej. ul. Wadowickiej

biur., usług., 
handl. 60,4 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy 

550 000
Nowy Sącz,  
ul. Jesionowa

biur., handl., 
usług., magazyn., 

produkc.
3272,0 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

890 001 Balice, ul. Wrzosowa
biur., handl., 

usług., magazyn., 
produkc.

287,0 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

PRĄDNIK CZERWONY

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

PRĄDNIK BIAŁY

1 1200 ul. Słomczyńskiego 39,0 3/4 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2 1400 ul. Podkowińskiego 46,0 2/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy
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WYNAJEM – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 1550 ul. Żabiniec 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 ul. Żabiniec 44,0 6/6 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy 

KROWODRZA

2 1200 ul. Racławicka 36,0 4/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 1600 ul. Lea 38,0 1/2 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 1600 ul. Wrocławska 39,0 3/5 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

3 1900 ul. Mazowiecka 57,0 1/3 518 706 518 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 1800 ul. Rogalskiego 42,0 2/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy 

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

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

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

DĘBNIKI

2 1600 ul. Zamkowa 50,0 3/3 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

SWOSZOWICE

4 2350 ul. Dębskiego 63,0 2/3 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

PODGÓRZE

1 1200 ul. Mały Płaszów 32,0 3/3 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2 1550 ul. Saska 40,0 2/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

2 2000 ul. Kalwaryjska 50,0 2/4 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

3 1800 ul. Włoska 52,1 1/5 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 3700 ul. Solna 65,0 4/4 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

1 800 ul. Kisielewskiego 37,5 0 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

NOWA HUTA

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

2 1590 os. Słoneczne 48,0 2/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – DOMY 

Cena Miejscowość,  
nazwa ulicy Rodzaj Stan Pow. 

(a) Tel. Nazwa biura

6800 Kraków, ul. Rzepichy 240,0 do zamieszk. 10,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

7500 Kraków, ul. Emaus 300,0 do zamieszk. --- 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

WYNAJEM – KOMERCYJNE

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

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

1200 Kraków, al. Pokoju biur. 24,0 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

1500 Kraków, ul. Grzegórzecka biur., usług. 30,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy 

1600 Kraków, Krowodrza Górka biur. 13,5 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy 

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

2000 Kraków, ul. Konarskiego biur., handl., 
usług. 53,0 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

2200 Kraków, ul. Lea
biur., handl., 

usług., 
gastronom.

55,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy 

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

3000 Kraków, ul. Nowohucka biur., handl., 
usług. 102,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

3400
Kraków, rej. ul. 
Wadowickiej

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

3500 Kraków, Prądnik Biały
biur., handl., 

usług., 
magazyn.

80,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy 

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

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

3900 Kraków, ul. Zaleskiego handl., usług. 97,0 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

4000 Kraków, ul. Mikołajska biur. 110,0 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

5000 Kraków, ul. Retoryka biur. 98,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy 

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

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

17 000 Kraków, ul. Conrada biur., handl., 
usług. 340,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy 

24 780 Kraków, ul. Wysłouchów
biur., handl., 

usług., 
magazyn.

708,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy 
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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 miej-
sca parkingowe, blisko przystanki tramwajowe 
i autobusowe. Oferujemy pomoc w załatwieniu 
spraw formalnych, łącznie z podpisaniem umo-
wy u notariusza. Przy bezpośredniej sprzedaży 
możliwość negocjacji ceny.

Cena 225.000 zł
Tel: 786-867-584

e-mail: grimbo1@wp.pl

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

Cena 195.000 zł
Tel. 510-211-576

Kraków, ul. Bronowicka
37 m2, 2-pokojowe, VI piętro. Mieszkanie przy 
ulicy Bronowickiej w  10-piętrowym budynku. 
Słoneczne, ciepłe, ściany odmalowane, plasti-
kowe okna, parkiet. 2 pokoje, kuchnia wyposa-
żona 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 pie-
chotą 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 za-
mkniętym osiedlu, w którym znajduje się tylko je-
den niski blok. 3 pokoje, salon z kuchnią, łazienka. 
Do mieszkania przynależy piwnica (10 m2). Dobre 
nasłonecznienie, ogrzewanie gazowe (nowy piec 
dwufunkcyjny). Możliwość wykupienia garażu 
(ok. 18 m2) w cenie 30.000 zł. Oferta skierowana 
do osób prywatnych.

Cena 450 000 zł
Tel. 668-448-986

e-mail: mkolcz@gmail.com 

Kraków, ul. Kapelanka
71 m2, 3-pokojowe, II piętro. W  skład lokalu 
wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
garderoba i przedpokój. Do mieszkania przynale-
ży piwnica. Wszystkie pokoje oraz łazienka mają 
okna od strony południowo-zachodniej. Podłogi 
wyłożone są dębowym parkietem. Osiedle ciche 
i bezpieczne, w pobliżu parku (Skałki Twardow-
skiego). Około 150–200 m do najbliższych przy-
stanków komunikacji miejskiej. W bliskiej okolicy 
sklepy, punkty usługowe, szkoły oraz budynki 
użyteczności publicznej. Możliwość wynajmu 
miejsc garażowych. Księga wolna od obciążeń, 
pierwszy właściciel. Opłata miesięczna na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej wynosi ok. 550 zł.

Cena 650.000 zł
Tel. 510-113-246

Kraków, ul. Kasprowicza
49 m2, 2-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie do re-
montu adaptacyjnego, zlokalizowane w jedno-

piętrowej, przedwojennej kamienicy na Osiedlu 
Oficerskim, w pobliżu ronda Mogilskiego. Lokal 
składa się z trzech pomieszczeń i przedpokoju. 
Preferowane ogrzewanie gazowe piecem dwu 
funkcyjnym. Przestronność i  odpowiednie do-
świetlenie pomieszczeń sprawia, że lokal może 
pełnić funkcję biura czy kancelarii prawniczej. 
Mieszkanie własnościowe hipoteczne z udziałem 
w kamienicy 12,5%. Można zaadaptować strych, 
zlokalizowany nad mieszkaniem, tworząc dodat-
kową kondygnację. Z  trzech stron domu teren 
zielony. Spokojne osiedle o  niskiej zabudowie 
w prestiżowym otoczeniu. Pośredników proszę 
o  kontakt tylko z  zainteresowanym klientem, 
prowizja do uzgodnienia.

Cena 325.000 zł
Tel. 602-755-904

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 
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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. Kuźnicy Kołłątajowskiej
31,3 m2, 1-pokojowe, V piętro. Mieszkanie składa 
się z pokoju, aneksu kuchennego, łazienki, gar-
deroby oraz balkonu. Lokal w pełni wyposażony 
w nowe sprzęty AGD na gwarancji (min. pralka, 
lodówka, zmywarka). Nowoczesne, energoosz-
czędne i  funkcjonalne. Pod blokiem znajduje 
się ogólnodostępny parking, istnieje również 
możliwość dokupienia indywidualnych miejsc 
postojowych. W okolicy znajduje się przystanek 
MPK, sklepy, siłownia, przedszkole oraz inne 
budynki użyteczności publicznej. Blok na gwa-
rancji – rękojmi dewelopera. Opłaty administra-
cyjne wynoszą 210,98 zł. Mieszkanie z wyłączną 
własnością, posiada założoną odrębną Księgę 
Wieczystą z wykupionym wieczystym udziałem 
we własności gruntu, podatek od nieruchomości 
za rok 2016 wynosi 40,07 zł. Możliwe tańsze 
kupno bez pośrednictwa, dostępna jest pełna 
dokumentacja potrzebna do umowy w  Kance-
larii Notarialnej. Brak jakichkolwiek obciążeń, do 
kupna od zaraz.

Cena 239. 000 zł
Tel. 517-115-248

Kraków, ul. Lilli Wenedy
54 m2, 3-pokojowe, VII piętro.
Mieszkanie po remoncie do zamieszkania od 
zaraz, 3-pokojowe z  łazienką i  WC osobno. 
Pokoje ok. 10  m2, 10  m2, 19m2, duża loggia 
ok. 8 m2.  Wymienione okna, drzwi zewnętrzne 
i wewnętrzne, 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 (powierzchnia: 
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 prysznicowa, umywalka, in-
stalacja z odpływem do podłączenia małej pralki) 
oraz tarasu (10 m2) i małego balkonu. Mieszkanie 
wyposażone jest w system alarmowy, videodo-
mofon, system kontroli dostępu i system TV do-
zorowej. Instalacje elektryczne (EIB – inteligentny 
dom) są podłączone do centralnego komputera 
i  umożliwiają sterowanie każdym punktem 
świetlnym z dowolnego włącznika w dowolnym 
pomieszczeniu. Obiekt jest ogrodzony i monitoro-
wany, 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-usługo-
wa, komunikacja miejska, sklepy, markety, restau-
racje, przedszkole, szkoły itd. Cena obejmuje 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 ocieplony, klatki 
schodowe codziennie sprzątane. Sprawnie działa-

jąca spółdzielnia. Mieszkanie z KW, bez zadłużeń. 
Składa się z: dużego salonu (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 pły-
ta kuchenna, można wstawić zmywarkę. W łazien-
ce 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 widać panora-
mę Krakowa, Babią Górę, szczyty Tatr. W okolicy 
sporo miejsc postojowych oraz parking tylko dla 
mieszkańców. Niski czynsz – 270 zł (ponad 100 
zł to zaliczka na ogrzewanie z  sieci miejskiej). 
Media opomiarowane. W okolicy wiele punktów 
handlowo-usługowych i  rekreacyjnych. Bardzo 
dobra komunikacja z centrum miasta, przystanki 
autobusowe pod samym blokiem. Mieszkanie 
wolne od zaraz. Sprzedaż bez pośredników.

Cena 297.500 zł
Tel. 537-378-414

lukasz.sprzedam.mieszkanie@gmail.com

Kraków, ul. Murarska
29 m2, 2-pokojowe, III piętro. Atrakcyjne mieszka-
nie 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. 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, os. Na Lotnisku
19,6 m2, 1-pokojowe, V piętro. Mieszkanie w bu-
dynku przy ulicy Broniewskiego i Urbanowicza. 
Składa się z  łazienki oraz pokoju z  aneksem 
kuchennym. Do lokalu przynależy także bal-
kon. Okna plastikowe, wychodzące na wschód. 
Mieszkanie jest w stanie deweloperskim, podłą-
czone są do niego nowe instalacje, wyposażone 
jest także w drzwi antywłamaniowe. Na ścia-
nach tynk gipsowy, wylewki. Lokal ogrzewany 
jest z sieci miejskiej (MPEC). Kupujący nie płaci 
podatku PCC (2%). Cesja praw od dewelopera. 
Termin oddania inwestycji to IV kw. 2017 roku. 
Istnieje możliwość wykończenia mieszkania.

Cena 149.000 zł
Tel. 534-990-992

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. Oko-
lica cicha i spokojna. Mieszkanie odświeżone, 
ogrzewanie MPC. Bardzo dobre połączenie 
z centrum i resztą miasta (przystanki autobuso-
we i tramwajowe). 15 min do Rynku Głównego, 
5 min do dworca na Płaszowie oraz CH Bonarka. 
Czynsz administracyjny (woda zimna, ciepła, 
ogrzewanie, śmieci, opłata za monitoring, 
internet itp.) wynosi ok. 400 zł (przy 3–4 oso-
bach). 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, komór-
ka lokatorska w cenie mieszkania.

Cena 210.000 zł
Tel. 781-031-755

e-mail: stanislaw.h@plusnet.pl

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

Cena 300.000 zł
Tel. 669-018-805

Kraków, ul. Zalesie
60 m2, 3 pokoje, I  piętro. Mieszkanie znajduje 
się na I piętrze III-piętrowego bloku z 2007 roku. 
Obiekt kameralny, 21 mieszkań, jedna klatka, brak 
windy. Mieszkanie składa się z  2  pokoi (każdy 
ok. 10m2), salonu (17 m2), częściowo zamkniętej 

kuchni z jadalnią (ok. 10 m2), 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

Kraków, ul. Zdunów
56 m2, 2-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie zloka-
lizowane w dzielnicy Borek Fałęcki – Łagiewniki. 
Składa się z  salonu, oddzielnej i  zamkniętej 
kuchni, sypialni, łazienki, przedpokoju oraz 
balkonu/loggi. Ogrzewanie własne z kotłowni, 
w mieszkaniu nie ma gazu. Blok oddany na prze-
łomie 2012/2013 r., stan lokalu bardzo dobry, 
nie wymaga wkładu finansowego. Mieszkanie 
jest nowocześnie wykończone, w  wysokim 
standardzie, z częściowym wyposażeniem. Na 
terenie osiedla znajduje się parking podziemny, 
garaże oraz miejsca postojowe przed blokiem. 
Ekspozycja mieszkania to wschód-zachód. Osie-
dle jest częściowo zamknięte, za budynkiem 
znajduje się przestrzeń z placem zabaw i altaną 
dla mieszkańców. W pobliżu sklep, 2 przedszko-
la, przystanki autobusowe oraz tramwajowe. 
Spokojna okolica, dużo zieleni, las Borkowski, 
park oraz Zakrzówek w  odległości ok 1,5 km. 
Czynsz wynosi ok 420 zł, do tego dochodzi koszt 
energii elektrycznej.

Cena 348.000 zł
Tel. 502-328-567

KUPNO – MIESZKANIE

Kupię
Kupię mieszkanie w Krakowie, 40–45 m2, I piętro, 
ogrzewanie i ciepła woda MPEC, koniecznie sa-
modzielny garaż w budynku lub obok.

Tel. 664-252-533

Kraków, Swoszowice,  
ul. Drużbackiej
171 m2, stan surowy zamknięty, częściowo podpiwniczony. Ściany 
zewnętrzne z pustaka ceramicznego Porotherm, dach dwuspadowy kryty 
dachówką ceramiczną Braas, rynny PCV, okna PCV. PIWNICA (45 m2): 
pomieszczenie gospodarcze, komunikacja; PARTER (86 m2): wiatrołap, hol, 
jasna kuchnia otwarta na salon z wyjściem do ogrodu, gabinet z wyjściem 
do ogrodu, garderoba, kotłownia, łazienka; PIĘTRO (46 m2):  
3 pokoje, w tym z dwóch pokoi wyjście na balkon, łazienka, hol.

Cena 415.000 zł                                     664-252-533
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SPRZEDAŻ – DOMY

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

Cena 479.000 zł
Tel. 518-395-730

e-mail: jtatar@poczta.onet.eu

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

Cena 850.000 zł
Tel. 698-944-190

e-mail: jkqba@interia.pl

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

Cena 750.000 zł
Tel. 881-200-503

e-mail: kili@onet.pl

Kraków, ul. Gipsowa 
481 m2, działka 6,3 a, 9-pokojowy, do wykończe-
nia. Na poziomie piwnic ulokowano: kotłownię 
gazową z automatycznie regulowanym piecem 
kondensacyjnym, pomieszczenie techniczne 
przyłączy, piwnicę na wino, warsztat domowy, 
schowek, klatkę schodową, oraz duże pomiesz-
czenie rekreacyjne z  basenem (niecka o  wym. 
700 × 350 × 150 cm), WC, natrysk i  saunę. Ist-
nieje możliwość likwidacji niecki i przebudowy 

pomieszczenia np. na niezależne mieszkanie. 
Na poziomie parteru zlokalizowano: pokój z ko-
minkiem, salon, jadalnię, kuchnię, hol, klatkę 
schodową, WC i garderobę. Na piętrze znajdują 
się dwie łazienki, trzy sypialnie, pokój gościnny, 
garderoba, balkon oraz niezabudowany strych. 
Dach pokryto dachówką Braas. W budynku za-
montowano okna PCV, chronione od zewnątrz 
roletami. Drzwi wejściowe antywłamaniowe. 

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

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

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

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

Cena 1.100.000 zł
Tel. 601-460-298

e-mil: zielonki.widokowa@gmail.com

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI, GRUNTY

Chorągwica
10 a, budowlana, jest w  kształcie prostokąta 
o wymiarach 37 × 27 m. Działka objęta aktualnym 
planem zagospodarowania przestrzennego – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka 
z widokiem na Pogórze Wielickie, położona w pięk-
nej okolicy z dużą ilością zieleni. Wjazd na działkę 
od strony zachodniej. W sąsiedztwie nowe domy 
jednorodzinne. Prąd, woda, gaz i kanalizacja na 
sąsiedniej działce lub drodze dojazdowej. Droga 
dojazdowa posiada oświetlenie uliczne. 800 m 
do przychodni lekarskiej, 300 m do przystanku 
komunikacji miejskiej obsługiwanego przez Koleje 
Małopolskie(autobus nr D1 do centrum Wieliczki 
i do Dworca Kolejowego).

Cena 99.000 zł
Tel. 662-983-257 

Jerzmianowice-Przeginia, Czubrowice
2 działki rolne o  pow. 3,2 ha i  1 ha. Równe, 
niezalewowe, niezadrzewione, brak pomników 

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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przyrody, wyznaczone granice. Dojazd drogą 
gminną, utwardzoną. Czysta hipoteka, 1 właści-
cel. Możliwość zakupu działek osobno.

Cena 185.000 zł
Tel. 606-626-477

e-mail: ehomer@wp.pl

Kraków, ul. Borowego
12,54 a, działka na Woli Justowskiej o  wy-
miarach: 25,6 × 49 m. Ukształtowanie te-
renu płaskie, dojazd dobry. Uzbrojenie te-
renu w  media: sieć wodna i  kanalizacyj-
na w  drodze, gazowa na terenie działki. 
Brak planu zagospodarowania przestrzennego 
na tym terenie, właściciel nie występował 
o WZ.

Cena 1.400.000 zł
Tel. 605-071-813

Kraków, rej. ul. Starzyńskiego
30 a, rolna, prąd. Działka rolna o  szerokości 
25 m z dostępem do drogi publicznej, płaska, 
widokowa, bez planu zagospodarowania 
przestrzennego. 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 sąsiedztwie 
domów jednorodzinnych. Asfaltowa droga dojaz-
dowa, przyłącze energetyczne, wodociągowe, 
gazowe, kanalizacja, ogrodzenie.

Cena 2.000.000 zł
Tel. 698-955-978

Krasieniec Stary
56 arów, z tego 18 arów to działka budowlana. 
Wymiary: około 19 m x 300 m. Dojazd do działki 
drogą asfaltową. Woda i  prąd przy działce. 
W  razie dodatkowych pytań proszę o  kontakt 
telefoniczny. 

Cena 190.000 zl
Tel. 793-238-815 

Okocim, ul. Leszczynowa
0,24 ha, budowlana, 2kilometry od centrum miasta 
Brzesko, do zjazdu z autostrady A4 w Brzesku tylko 
5 kilometrów. Działka z pięknym widokiem, lekko 
nachylona, prostokątna o wymiarach około 25 m 
x 90 m z warunkami zabudowy (WZ) na budowę 
domu mieszkalnego. Media: prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja w granicy działki lub na sąsiedniej działce. 
Istnieje możliwość kupienia innej działki budowla-
nej w tym rejonie również z warunkami zabudowy 
na budowę domu mieszkalnego - jednorodzinnego 
która ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej 
o powierzchni 0,08 ha w cenie 40.000 zł. 

Cena 60.000 zł
Tel. 511-955-932

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 częścio-
wo zabudowanej. Sprzedaż bez pośredników.

Cena 220.000 zł
Tel. 602-851-250

Rzuchowa
12a, budowlana, prostokąt 20 m x 60 m. Dojazd 
do działki - droga asfaltowa. Wszystkie media. 
Odległość do Tarnowa 8 km. Istnieje możliwość 
sprzedaży działki w  tej lokalizacji, lecz o  innej 
powierzchni, tj.: np. ok. 22 ary (cena ok. 165 000 
zł), 10 arów (75 000 zł), 8 arów (60 000).

Cena 88.0000 zł 
Tel. 693-262-292

e-mail: budowlane_dzialki@poczta.fm

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

Cena 492.000 zł
Tel. 602-637-451 

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

Cena 330.000 zł
Tel. 507-583-387

e-mail: mariawo@poczta.onet.pl

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

Cena 265.000 zł 
Tel. 663-131-453

e-mail: timesquere200@gmail.com 

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

Zakopane, ul. Cyrhla
Atrakcyjny drewniany dom, położony w cichej okolicy z czystym 
powietrzem i z pięknym widokiem na Tatry. Dom o powierzchni 
178 m2, (po kapitalnym remoncie: wymiana min. systemów 
grzewczych, instalacji elektrycznej, okien i drzwi) na działce 900 m2, 
gotowy do zamieszkania. Dojazd drogą asfaltową. 

Cena 800.000 zł                                     697-700-969
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Cena 780.000 zł
Tel. 694-414-423 

e-mail: kancelaria@efficis.pl 

Wieliczka, ul. Mietniowska
26 a, działka położona przy granicy admini-
stracyjnej Wieliczki i  Lednicy Górnej. W  planie 
zagospodarowania w  połowie budowlana, 
w połowie „zieleń nieurządzona”. Media: woda, 
prąd, gaz. W sąsiedztwie domy jednorodzinne, 
dojazd asfaltową i wewnętrzną. Z działki widok 
na Puszczę Niepołomicką.

Cena 148.000 zł
Tel. 691-522-935 

Wiśniowa
17 a, działka leśna, położona między Wiśniową 
a  Kasiną Wielką. Ładna okolica, lokalizacja nad 
strumykiem.

Cena: 17.000 zł
Tel. 506-512-672

SPRZEDAŻ – INNE

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

Cena 16.500 zł
Tel. 608-406-020

e-mail: spoxinvestor@gmail.com 

WYNAJEM – MIESZKANIA

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

Cena 1600 zł
Tel. 504-622-945

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

Cena 1900 zł
Tel. 784-096-057

e-mail: rodan@onet.pl 

Kraków, ul. Balicka
54 m2, 2-pokojowe, parter. 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, taras częściowo 
zadaszony, wysoki parter, możliwość wy-
najęcia garażu. Doskonale zlokalizowane, 
dobry dojazd, w  pobliżu pętla tramwajowa 
i  autobusowa. Blisko przedszkole, szkoła, 
poczta, przychodnia i  pawilony handlowe. 
Cena wynajmu: 2000 zł/msc. + czynsz ok. 300 
zł + media (c.o., prąd i woda)

Cena 2000 zł
Tel. 605-553-309

e-mail: b@dobre-studio.pl

Kraków, ul. Chłodna
45 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie w kamie-
nicy z niezależną kuchnią i  łazienką. Słoneczne 
(od strony południowej), wyposażone w pralkę, 
kuchenkę elektryczną i  lodówkę, w pełni ume-
blowane, po malowaniu i wymianie okien. Loka-
lizacja obok parku, do przystanku tramwajowego 
150 m, do centrum handlowego Zakopianka 
5  min piechotą. Miejsca parkingowe na ulicy 
przed kamienicą. Do mieszkania przynależy ko-
mórka lokatorska. Opłaty: 1000 zł + media (prąd, 
woda) według liczników. Kaucja w  wysokości 
miesięcznego czynszu.

Cena 1000 zł
Tel. 607-768-626 

Kraków, ul. Fieldorfa-Nila
53 m2, 2-pokojowe, VII piętro. Mieszkanie składa 
się z 2 oddzielnych pokoi, oddzielnej jasnej 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 rozłożenia 
kaucji na raty.

Cena 950 zł
Tel. 692-578-065

e-mail: najem@rynekdebnicki.pl 

Kraków, ul. Masarska
47 m2, 2-pokojowe, III piętro. Luksusowe, klimaty-
zowane mieszkanie w centrum Krakowa. Składa 
się z  salonu z  aneksem kuchennym (18,5 m2), 
sypialni (13,1 m2), łazienki (5,2 m2), przedpokoju 
(10,3 m2) i  tarasu (ok.10 m2). Zaprojektowane 
i  wykończone w  nowoczesnym stylu, w  pełni 
wyposażone (m. in. nowy sprzęt AGD), do chwili 
obecnej nie zamieszkiwane. W salonie i sypialni 

Łęki, 8 km od Myślenic,  
2 km od Jeziora Dobczyckiego
135 m2, budynek jest położony w cichym i malowniczym miejscu, dojazd 
od drogi asfaltowej droga gminną, ok. 400 m. Wejście od strony rozległego 
lasu, piękny widok z tarasu. Podjazd i taras wyłożony kostką Nostalit, woda 
własna ze studni głębinowej, przydomowa oczyszczalnia Sotralentz.

Cena 330.000 zł                                     791-122-696
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okna dwuskrzydłowe na wysokość ściany, rolety 
i zasłony wykonane przez pracownię artystyczną, 
dębowe panele. Taras oświetlany, wyposażony 
w  ławę i  fotele ogrodowe. Teren monitorowa-
ny, 24-godzinna ochrona. Galeria Kazimierz 
ok. 200 m od budynku. Czynsz ok. 450 zł, dodat-
kowo 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. Mieszkanie w pełni 
wyposażone i  umeblowane. Ogrzewanie tanie 
z  MPC. Pierwszy wynajem po generalnym re-
moncie. Idealne dla rodziny, osób pracujących 
lub studentów. Dodatkowo komórka lokatorska. 
Przystanek autobusowy 50 metrów, tramwa-
jowy 10 min. Cena wynajmu: 1500 zł + czynsz 
administracyjny 200 zł i  media indywidualne 
opomiarowane.

Cena 1500 zł
Tel. 784-444-366,  

e-mail:imkossowska@gmail.com

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

Cena 1350 zł 
Tel. 501-322-856 

e-mail: krzysztof.tulik@gmail.com  

Kraków, ul. Zachodnia
79 m2, 3-pokojowe, V piętro. Jasne mieszkanie na 
os. Europejskim z tarasem. Kompletnie wyposa-
żona kuchnia i łazienka (pralka, zmywarka, kabina 
prysznicowa, podstawowe meble), ogrzewanie 
podłogowe, teren monitorowany i  ogrodzony 
z możliwością parkowania. Mieszkanie właściwie 
nie było zamieszkane od roku budowy (2007 r.). 

Oferta dla osób niepalących i bez zwierząt. Cena 
wynajmu 2500 zł + zużycie prądu i wody.

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

KOMERCYJNE – SPRZEDAŻ

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

Cena do negocjacji
Tel. 511-388-486

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

Cena 657.688 zł  
do negocjacji

Tel. 662-160-491

Lokale komercyjne
Kraków, ul. Lubelska, 165 m2, 202 m2. 2 lokale 
w centrum Krakowa. Lofty Lubelska to adaptacja 
budynku na prestiżowe apartamenty i lokale ko-
mercyjne. Na parterze budynku lokale komercyjne 
z bezpośrednim dostępem z chodnika i olbrzy-
mimi przeszklonymi witrynami. Przeznaczenie 
pod gabinety lekarskie, gabinety urody, sklepy 
sieciowe, restauracje, kawiarnie, powierzchnie biu-
rowe. Każdy lokal ma możliwość wyeksponowania 
reklamy nad wejściem. Lokale są ogrzewane z sieci 
MPEC (indywidualne liczniki). 

Cena 10.500 zł/m2. 
Telefon: 604549189 

KOMERCYJNE – WYNAJEM

Lokal
Kraków, ul. św. Agnieszki, 200 m2. Lokal partero-
wy z wejściem bezpośrednio z ulicy i od strony 
dziedzińca. Lokal do remontu z możliwością roz-
liczenia części nakładów. Ogrzewanie centralne 

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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— 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 toaletę. 
W sąsiedztwie banki, sklep zoologiczny, ubezpie-
czenia. Możliwość negocjacji ceny najmu.

Cena 1800 zł
Tel. 794-641-681; e-mail: lokal.sloneczna@o2.pl

KUPNO – DZIAŁKI, GRUNTY

Wieliczka
8–20 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

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
22 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



114 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2017
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

07–21.04.2017  nr 06/2017

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





Biuro sprzedaży:
pn-pt godz. 9:00 - 17:00

Kraków, ul. Bochenka

(obok szpitala św. Rafała)

Kontakt:
+48 570 350 390 / martyna.rumin@osiedledobraforma.pl

+48 570 430 540 / mateusz.kosz@osiedledobraforma.pl

Mieszkania
i zielona
przestrzeń

Biuro sprzedaży:
pn-pt godz. 9:00 - 17:00
Kraków, ul. Bochenka
(obok szpitala św. Rafała)

Kontakt:
+48 570 350 390 / martyna.rumin@osiedledobraforma.pl
+48 570 430 540 / mateusz.kosz@osiedledobraforma.pl
www.osiedledobraforma.pl

2-pokojowe
już od 186 tys. zł 

3-pokojowe
już od 258 tys. zł

II ETAP
JUŻ W SPRZEDAŻY

system wpłat
20/80


