
n a j w a ż n i e j s z e  o f e r t y  n i e r u c h o m o Ś c i   |   p r a w o   |   f i n a n s e   |   a k t u a l n o Ś c i

IN
D

EKS 32776X  ISSN
 1231−5745

KRAKOW
SKI  RYNEK  NIERUCHOM

OŚCI   nr  07/2017  22.04–05.05.2017        
w

w
w

.d
w

u
tyg

o
d

n
ik.krn

.p
l

22.04–05.05.2017  Cena 5,90 zł (w tym 23% VAT )Nr 07/2017 (563)DWUTYGODNIK



BIURO SPRZEDAŻY:
UL. STAŃCZYKA / PAWILON

30-126 KRAKÓW

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

9

ZAKOŃCZENIE
BUDOWY

CZERWIEC 2017

STAŃCZYKA

NOWY ETAP

STAŃCZYKA7
BUDOWA W TRAKCIE

REALIZACJI

B R O N OW I C E



    
www.dwutygodnik.krn.pl

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, 

skracania i adiustowania tekstów.  
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Wydawca: KRN media Sp. z o.o. 

ADRES REDAKCJI 
31-159 Kraków, al. Słowackiego 39 

tel. 12 622 71 26, 12 622 71 13 
krn@krn.pl | www.dwutygodnik.krn.pl

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA 

Justyna Gorczyca 

Magdalena Hojniak 

Krzysztof Janowski 

Anna Kapłańska 

Anna Letner  

Michał Mazur  

Karolina Naramek 

Anna Maria Naściszewska 

Paweł Puch 

Marcin Rymarczyk 

Agnieszka Sobczak

REDAKTOR NACzELNY 

Krzysztof Maksiński

REDAKTOR PROWADzĄCA 

Joanna Kus

REDAKTOR TECHNICzNY 

Aleksandra Wojnarowska

DzIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 

Izabela Dudzik 

Agnieszka Roczniak 

Paweł złotnik 

PROJEKT GRAFICzNY 

Lubomir Nikolov 

Aneta Urbańczyk

DRUK  

Drukarnia Skleniarz 

Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 3d

Szanowni Państwo

W aktualnym numerze dwutygodnika opisujemy 
skutki wprowadzonego dwa lata temu Funduszu 
Mieszkań na Wynajem. Odpowiadamy na 
pytania, jaka jest skala i zainteresowanie 
inicjatywą Banku Gospodarstwa Krajowego, 
a także, czy wynajem mieszkania oferowanego 
przez fundusz jest konkurencyjny i opłacalny.

Zachęcam do lektury drugiej części artykułu 
poświęconego problemom osób, które zaciągnęły 
kredyty we frankach. Radca prawny wyjaśnia 
w nim, czym są klauzule waloryzacyjne, 
a także, jak sądy interpretują zapisy dotyczące 
waloryzacji frankowej stosowanej przez banki.

Dużą aktywność krakowskiego rynku 
nieruchomości zaobserwować można 
było m.in. podczas 121. Krakowskiej 
Giełdy Domów i Mieszkań, wielkanocnego 
spotkania deweloperów i kolejnego śniadania 
networkingowego dla pośredników.

„Wiesz jak ulepszyć Kraków? Zrób to!” — pod 
takim hasłem wystartował pierwszy krakowski 
Hacathon miejski. W drugiej połowie marca 
w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła 
się jego finałowa gala. Z relacji Anny Kapłańskiej 
dowiadujemy się m.in. o idei przedsięwzięcia, 
o tym, które z projektów zostały wyróżnione, 
a także, na ile pensów brytyjscy naukowcy 
wycenili wartość… jednego uśmiechu.

Po raz pierwszy ukazuje się w dwutygodniku 
wydzielona część: „Kreator — stylowe 
i funkcjonalne wnętrza”. Powstaje we 
współpracy z architektami na prośbę naszych 
czytelników, którzy deklarują zapotrzebowanie 
na więcej treści poświęconych urządzaniu 
nabytego mieszkania lub domu.

Życzę przyjemnej lektury 
Krzysztof Maksiński

Numer 07/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 14.04.2017 r.        ukazał się 22.04.2017 r. 

07/2017
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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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Apartamenty Danka

10 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2017

Biuro sprzedaży:
Krak Kolor Deweloper sp. z o.o Danka s.k. 
tel. 572 728 330
e-mail: biuro@apartamentydanka.pl
www.apartamentydanka.pl

Apartamenty Danka

Krak Kolor DeweloperDeweloper: 

Zakończenie budowy – jesień 2017
Ostatnie wolne mieszkania

Adres: Kraków, ul. Danka 7; ul. Danka 9 



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  64,85 m2 przykładowe mieszkanie 2  45,07 m2
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W
 Krakowie, w dzielnicy Krowodrza — Prądnik 
Biały, u zbiegu ulic Wincentego Danka i Henryka 
Pachońskiego, powstaje nowa inwestycja 

mieszkaniowa Apartamenty Danka. W ramach inwestycji 
zaprojektowanej przez doświadczony zespół architektów 
z pracowni Projektowej AR-DE STUDIO, powstaną dwa 
7-piętrowe budynki mieszkalne wraz z garażem podziemnym..

Projekt oraz lokalizacja inwestycji zapewni mieszkańcom 
możliwość wygodnego realizowania codziennych potrzeb, 
odpoczynku wśród zieleni i odizolowania się od zgiełku 
miejskiego.

W każdym z budynków znajdzie się 61 wyjątkowo 
funkcjonalnych mieszkań. Mieszkania na parterze posiadać 
będą przynależne ogródki z efektownie zaaranżowaną zielenią. 
Estetyczna, elegancka elewacja budynków z elementami 
kamiennymi, imitacją drewna, częściowo przeszklonymi 
balkonami — to atuty podnoszące prestiż projektu. Pod całą 
powierzchnią działki zaplanowano garaż podziemny, który wraz 
z naziemnymi stanowiskami postojowymi zapewni przyszłym 
mieszkańcom komfortową ilość miejsc parkingowych. Teren 
inwestycji będzie ogrodzony i obsadzony profesjonalnie 
zaprojektowaną roślinnością.

1. hol  . . . . . . . . . . . . 7,77 m2

2. wc . . . . . . . . . . . . . 1,61 m2

3. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 4,80 m2

4. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,93 m2

1.  hol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,17 m2

2. pokój dzienny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,22 m2

3. kuchnia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,15 m2

4. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,40 m2

5. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,13 m2

 balkon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,64 m2

5. kuchnia  . . . . . . . . . 9,07 m2

6. pokój dzienny   .  .  . 18,25 m2

7. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,42 m2

 balkony  . . . . . . . . . 6,17 m2
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Biuro sprzedaży:
tel. 570 430 540, 570 350 390
e-mail: mateusz.kosz@osiedledobraforma.pl
               martyna.rumin@osiedledobraforma.pl
www.osiedledobraforma.pl

Osiedle Dobra Forma

Deweloper: 

Adres: Kraków, ul. Bochenka

Osiedle Dobra Forma

Cracovia Property



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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O
siedle Dobra Forma to inwestycja, która powstała 
z myślą o rodzinie. Dobra Forma jest miejscem 
przyjaznym mieszkańcom dzięki funkcjonalnym, 

rozkładowym mieszkaniom o metrażu od 31 do 81 m2, 
dostosowanym do różnorodnych potrzeb, dużemu parkingowi 
podziemnemu, dogodnej lokalizacji oraz bliskości terenów 
zielonych.

Osiedle usytuowane jest w oddaleniu od głośnego 
centrum miasta, w cichej i spokojnej okolicy, gdzie dominuje 
infrastruktura idealna dla rodzin z dziećmi — szkoły 

i przedszkola, szpitale, sklepy, a także galeria handlowa 
Bonarka. Osiedle oferuje też doskonałe miejsca do wypoczynku 
i aktywnego relaksu wśród okolicznych rozległych połaci zieleni, 
które świetnie nadają się na spacery lub wycieczki rowerowe. 
Ponadto na terenie Dobrej Formy znajduje się otwarty plac 
zabaw z siłownią i boiskiem. 

Najbliższa okolica Osiedla charakteryzuje się rozwiniętym 
węzłem komunikacyjnym, zapewniającym wygodny dojazd 
tramwajem lub autobusem do różnych części Krakowa oraz 
szybki wjazd na obwodnicę.

1.  przedpokój  . . . 6,62 m2

2. pokój   .  .  .  .  .  . 17,44 m2

3. kuchnia  . . . . . . 5,68 m2

4. sypialnia  . . . . . 9,74 m2

5. łazienka   .  .  .  .  . 3,79 m2

 balkon .  .  .  .  .  .  . 8,69 m2

1. przedpokój  . . . 8,79 m2

2. łazienka   .  .  .  .  . 4,26 m2

3. sypialnia  . . . . 10,38 m2

4. sypialnia  . . . . . 9,03 m2

5. pokój   .  .  .  .  .  .  17,29 m2

6. kuchnia  . . . . . . 8,54 m2

7. toaleta   .  .  .  .  .  . 1,85 m2

 balkon .  .  .  .  .  . 13,97 m2

2

2
5

5 6

7

3

34

4

1
1

przykładowe mieszkanie 1   43,27 m2 przykładowe mieszkanie 2   60,14 m2
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AnAliZy Rynku

Fundusz Mieszkań na Wynajem — 
oczekiwania a rzeczywistość

dodatkowo. za 2-pokojowe mieszkanie najemca wniesie odpo-
wiednio 1500 lub 1350 zł plus opłaty. Aktualnie w Krakowie średni 
koszt najmu mieszkania o powierzchni 27 mkw. wynosi ok. 1300 zł, 
a mieszkania o powierzchni 45 mkw. — ok. 1800 zł (na podstawie da-
nych KRN.pl). Średnia stawka oznacza, że na rynku można znaleźć 
zarówno droższe, jak i tańsze lokale. Ceny oferowane przez Fundusz 
nie odbiegają zatem wyraźnie od rynkowych.

Alternatywa dla kredytu hipotecznego
Fundusz Mieszkań na Wynajem przedstawiany był jako rozwią-
zanie dla osób, które nie chcą zdecydować się na kredyt hipotecz-
ny. W praktyce trudno wymagać, by inicjatywa była postrzegana 
w  ten sposób. W  Polsce dużą wagę przykłada się do własności 
prywatnej. Skoro stawka miesięcznego czynszu kształtuje się po-
dobnie do wysokości raty kredytu, wielu ludzi woli spłacać hipo-
tekę, by po kilkudziesięciu latach dojść do własności, niż płacić 
za mieszkanie, które nigdy nie będzie do nich należało. Być może 
sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby spełniła się zapowiedź, że 
czynsze w  mieszkaniach wynajmowanych w  ramach Funduszu 
będą znacznie niższe od rynkowych. Wówczas różnicę można 
by było przeznaczyć na inny cel albo odkładać po to, by w przy-
szłości kupić mieszkanie za gotówkę, ewentualnie wziąć kredyt 
na krótszy okres, dzięki wniesieniu wyższego wkładu własnego.

Polacy bardziej mobilni?
Kolejne założenie Funduszu to poprawienie mobilności Polaków. 
zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkań, które można wyna-
jąć w największych polskich aglomeracjach, faktycznie może uła-
twić wyjazd do innego miasta. Umowy są jednak konstruowane 
w taki sposób, że czas ich trwania mocno wiąże się z wysokością 
miesięcznych opłat. Im dłuższy okres najmu, tym taniej. Skoro 
podpisanie umowy długoterminowej zostaje wynagrodzone niż-
szym czynszem, nie zachęca to Polaków do mobilności. Premio-
wane jest raczej osiedlanie się w jednym miejscu.

Co przyciąga zainteresowanych?
Mimo stosunkowo wysokich cen, Fundusz Mieszkań na Wyna-
jem cieszy się dużym zainteresowaniem. Przyczyny można upa-
trywać w tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego jako instytucja 
kojarzy się z  bezpieczeństwem, którego nie zawsze można się 
spodziewać w  przypadku prywatnego właściciela lokalu. Podpi-
sana umowa, zwłaszcza długoterminowa, stanowi gwarancję, że 
najemca nie będzie musiał opuścić miejsca zamieszkania przed 
upływem określonego terminu, a  stawka czynszu w  tym czasie 
nie wzrośnie. Plusem jest również stosunkowo wysoki standard 
wykończenia lokali. Mimo to, wiele osób wyraża rozczarowanie 
inicjatywą, której zapowiedzi okazały się znacznie atrakcyjniejsze 
niż to, co przyniosła rzeczywistość.

Anna Kapłańska

O
ferta Funduszu Mieszkań na Wynajem została skierowa-
na do osób, których nie stać na kupno mieszkania, a jed-
nocześnie nie mogą lub nie chcą sfinansować zakupu za 

pomocą kredytu hipotecznego. Przyczyną może być brak zdolno-
ści kredytowej lub lęk przed długoterminowym zobowiązaniem. 
z oferty Funduszu mogą skorzystać także ci, którzy nie są zado-
woleni z  dotychczasowych warunków najmu, dyktowanych np. 
przez właścicieli prywatnych. Kolejną grupę beneficjentów sta-
nowią osoby, które decydują się na czasowy wyjazd do innego 
miasta ze względu na pracę lub możliwości edukacyjne. Fundusz 
miał im zapewnić lokale, w których będą mogli zamieszkać w trak-
cie pobytu poza rodzinną miejscowością.

Upowszechnienie najmu
Pierwszym celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności 
mieszkań na wynajem, które dwa lata temu stanowiły jedynie 4 proc. 
rynku, przy średniej europejskiej wynoszącej ok. 20 proc. zachętą 
do tego, by decydować się na taką formę zamieszkania, miał być roz-
wój najmu instytucjonalnego. Można przyjąć, że pierwsze założenie 
zostało zrealizowane. Mieszkania oferowane przez Fundusz znaj-
dują się w największych polskich aglomeracjach i cieszą się zainte-
resowaniem. Jak podaje raport „Popularyzacja najmu, czyli dwa lata 
Funduszu Mieszkań na Wynajem”, opublikowany w połowie marca 
przez Centrum AMRON, w Poznaniu udostępniono 275 mieszkań 
i wszystkie znalazły najemców. W Piasecznie można wynająć jesz-
cze 3 ze 122 lokali, w Krakowie tylko jedno mieszkanie z 45 czeka 
na zainteresowanych. W Warszawie do tej pory wynajęto niecałe 
40 proc. lokali (84 z 229), a we Wrocławiu ponad połowę. Warto 
jednak zaznaczyć, że obecnie mieszkania udostępniane przez Fun-
dusz stanowią niewielki procent wszystkich lokali przeznaczonych 
na wynajem. Według projektu, do końca 2018 r. rynek zasili ogółem 
5,5 tys. mieszkań dostępnych w ramach przedsięwzięcia. Czas po-
każe, czy założenie to uda się zrealizować.

Cena niższa niż rynkowa?
Twórcy projektu podkreślali, że Fundusz Mieszkań na Wynajem jest 
inicjatywą komercyjną, dlatego oferowanych lokali nie można po-
równywać do mieszkań socjalnych czy komunalnych. Jednocześnie 
jednak deklarowali konkurencyjność cenową w stosunku do oferty 
rynkowej. Ten cel trudno uznać za osiągnięty. z jednej strony pomy-
słodawcy inicjatywy wyszli naprzeciw tym, którzy chcą razem wyna-
jąć mieszkanie w celu ograniczenia kosztów. Takie osoby mogą liczyć 
na wspólną weryfikację finansową, która zwiększy szanse na pozy-
tywne rozpatrzenie ich zgłoszenia. z  drugiej jednak strony, staw-
ki czynszu nie są tak niskie, jak zapowiadano. W Krakowie Fundusz 
oferuje mieszkania przy ul. Polonijnej. Jeśli okres najmu wynosi 6–23 
miesięcy, za kawalerkę o  powierzchni ok. 27 mkw. należy zapłacić 
1350 zł, a w przypadku umowy zawartej na dwa lata lub więcej — 
1200 zł. Cena ta nie uwzględnia opłat za media, które trzeba uiścić 

Minęły dwa lata od momentu, gdy ruszył Fundusz Mieszkań na Wynajem. Inicjatywa 
Banku Gospodarstwa Krajowego, realizowana na zasadach komercyjnych, wiązała się 
z dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Czy udało się zrealizować jej założenia?
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WARtO WiedZieć

Polska ogrodzona — osiedla zamknięte 
w przestrzeni miejskiej

Analizując konsekwencje przestrzenne, trudno jest jednoznacznie 
określić skutki takiej formy planowania przestrzennego. Osiedla 
zamknięte to zazwyczaj uporządkowane, spójne architektonicznie 
zespoły budynków, które wyraźnie przedstawiają swoją funkcję. 
Choć z zewnątrz można odnieść wrażenie wyobcowania i  izolacji 
od reszty miasta, w  rzeczywistości mieszkańcy mają własny sys-
tem organizacji, własną przestrzeń wypoczynku, co może wzmac-
niać relacje między samymi lokatorami. Nasuwa się zatem wniosek: 
w skali makro, osiedla zamknięte to enklawy, które mogą negatyw-
nie wpływać na spójność miasta, jednak w  skali mikro stwarzają 
wspólną, jednolitą przestrzeń, która wiąże mieszkańców. Mur za-
tem dzieli z zewnątrz, wewnątrz w pewien sposób może łączyć.

Wejście w życie Ustawy krajobrazowej w 2015 r. sprawiło, że 
większą uwagę poświęcono krajobrazowi miejskiemu. Skupiono 
się nie tylko na reklamach i estetyce budynków, ale także na ogro-

dzeniach. Ustawa stwarza możliwość 
uchwalenia przez gminy uchwał kra-
jobrazowych, które w swoich zapisach 
mogą zawierać obostrzenia dotyczące 
grodzenia osiedli. Wspomniane zjawi-
sko przybiera w Polsce coraz większą 
skalę. Płoty i  ogrodzenia otaczają już 
nie tylko prywatne posesje, ale także 
osiedla, place zabaw, miejsca pracy czy 
przestrzeń publiczną. Miasto poprze-
cinane ogrodzeniami traci swoje walo-
ry estetyczne. Ogrodzenia utrudniają 
dostęp do osiedla osobom z zewnątrz, 
ale także pojazdom uprzywilejowa-
nym w razie konieczności. Ponadto ge-
nerują dodatkowe koszty.

Na szczęście trend grodzenia osiedli zmienia się, nie tylko pod 
wpływem ustawy krajobrazowej, choć wciąż nie brakuje osób, dla 
których to ważny czynnik przy wyborze miejsca zamieszkania. Trud-
no powiedzieć, dlaczego w Polsce dominuje przekonanie o prestiżu 
i bezpieczeństwie osiedli zamkniętych. Możliwe, że to, co niedostęp-
ne, wydaje się lepsze dla osób z zewnątrz. Nie ma także dokładnych 
badań potwierdzających większe bezpieczeństwo tego typu osiedli, 
na których także zdarzają się włamania i kradzieże. To, co ma zapew-
nić bezpieczeństwo, czasami stwarza tylko jego pozory.

Kraków wciąż czeka na uchwałę krajobrazową. Od tego, jak bę-
dzie wyglądał zapis dotyczący grodzenia i parcelacji miasta, zależy 
tworzenie osiedli zamkniętych. Ważna jest w tym zakresie opinia 
samych mieszkańców, którzy również mają swój głos w  proce-
sie uchwałodawczym. Należy mieć jednak nadzieję, że popularne 
ogrodzenia trwale znikną z krajobrazu osiedli i miast.

Magdalena Gąsior 

S
ymbolika muru w  przestrzeni wydaje się być jednoznaczna. 
Miasta od wieków otoczone były murami w  celach obron-
nych, średniowieczne osady posiadały system ogrodzeń czę-

sto nie do pokonania, a życie wewnątrz gwarantowało stabilność 
i bezpieczeństwo. Dawne mury chroniły zespoły osadnicze. Dziś, 
kiedy w urbanistyce dominuje tendencja do rozszerzania granic na 
tereny podmiejskie, tworzenie zamkniętych obszarów ma zupełnie 
inny wymiar. W myśl Nowej Karty Ateńskiej, która określa ład i wi-
zję miast XXI w., przestrzeń miejska podzielona na strefy powinna 
spełniać z góry wyznaczone funkcje. Jedną z najważniejszych jest 
strefa mieszkaniowa.

Wydzielenie części mieszkaniowej jest podstawowym elemen-
tem planowania. Stworzenie przestrzeni komfortu, wypoczynku 
i  bezpieczeństwa stanowi odpowiedź na jedną z  podstawowych 
potrzeb mieszkańców miast. Coraz częściej jednak strefy miesz-
kaniowe w przestrzeni miejskiej prze-
obrażają się w  zamknięte enklawy, 
niekiedy z  własną infrastrukturą, do-
datkowo otoczone ogrodzeniem, któ-
re szczelnie broni mieszkańców przed 
dostępem osób spoza tej strefy. Taka 
parcelacja terenów sprawia, że od-
grodzone osiedla tworzą odrębne 
jednostki, a w efekcie izolują się od po-
zostałych obszarów. Pojęciem, które 
definiuje takie zjawisko, jest gettoizacja.

To zjawisko nie tylko przestrzen-
ne, ale przede wszystkim socjologicz-
ne. Etymologia słowa „getto” sięga 
XVI w., kiedy na terenie Wenecji zo-
stała wyodrębniona żydowska dzielni-
ca mieszkaniowa. W ciągu wieku pojęcie to nabrało pejoratywnego 
znaczenia, ze względu na funkcję, jaką takie miejsca pełniły w cza-
sie II wojny światowej. Współcześnie, mianem getta, określana jest 
forma zamkniętego osiedla mieszkaniowego, otoczonego ogro-
dzeniem, często z dodatkowym monitoringiem. Przejawia się w ten 
sposób chęć zwiększenia bezpieczeństwa, strefy komfortu miesz-
kańców, ale także uzewnętrznia społeczny status. Mur, jaki two-
rzy się wokół miejsca zamieszkania, może być odzwierciedleniem 
bariery w kontaktach społecznych. Większości Polaków doskona-
le znany jest cytat kultowej, rodzimej komedii, w  której zwaśnie-
ni sąsiedzi, żyjący na jednym podwórku podzieleni są pamiętnym 
„płotem”. W  jaki sposób można to odnieść do przestrzeni? Bada-
cze socjologii miasta uważają, iż osiedla zamknięte tworzą grupy 
uprzywilejowane, zaznaczając w ten sposób odrębność, wyższość 
lub dominację. z drugiej strony powinny podnieść poziom bezpie-
czeństwa, odseparować nieakceptowane grupy, a w zamian stwo-
rzyć wspólną przestrzeń mieszkaniową osób o podobnym statusie 
materialnym. Współczesne getta miejskie mają zatem wymiar psy-
chologiczny, społeczny i są uznawane raczej za przejaw dobrobytu. 

Parcelacja przestrzeni miejskiej sprawia, że odgrodzone osiedla tworzą 
odrębne jednostki, a w efekcie izolują się od pozostałych stref miasta. 
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FinAnse

Kredyt frankowy: między świadomym 
ryzykiem a działaniem na szkodę klientów 
(cz. II) 

podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wy-
mienionych w ust. 6.

5. (…)
6. Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu 

walutowego, wyznaczane są z  uwzględnieniem poniższych 
czynników:

 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku 
międzybankowym;

 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym;
 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku 

krajowym;
 4) płynności rynku walutowego;
 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.

• § 7 ust. 1: „Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określo-
na na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Ban-
ku z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”.

• § 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych 
po uprzednim ich przeliczeniu według kursu sprzedaży CHF z ta-
beli kursowej Banku, obowiązującego na dzień spłaty z  godziny 
14:50”.

• § 7.4: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, 
wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego 
niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wy-
płaty środków z  kredytu (…) Saldo zadłużenia z  tytułu kredytu 
wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu sto-
sowanego przy uruchomieniu kredytu”.

§ 9.2: „W  przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w  walucie ob-
cej i  w  dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z  rachun-
ku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży 
zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia robocze-
go poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”.

§ 2 p. 12): „Tabela — tabela kursów walut obcych obowiązująca 
w Banku”.

• § 7 ust. 6: „Kwoty Rat spłaty kredytu indeksowanego do waluty ob-
cej określane są w  walucie obcej, a  spłacane w  PLN, przeliczone 
po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą 
w dniu poprzedzającym dzień spłaty raty określonym w umowie”.

Jeśli w umowie kredytowej znajdują się podobne zapisy doty-
czące przeliczania rat czy wysokości zadłużenia kredytowego, 

W
 poprzedniej części wyjaśnione zostało, czym tak na-
prawdę jest instrument finansowy zwany potocz-
nie kredytem frankowym oraz jakie mechanizmy 

w nim zawarte powodują, że można i należy kwestionować jego 
uczciwość. 

za podstawowy mechanizm stawiający banki na nieuczciwej, 
uprzywilejowanej pozycji uznaje się system przeliczania wysoko-
ści kredytu (oraz rat spłat) — który jest w istocie złotówkowym — 
po kursie waluty obcej (najczęściej franków szwajcarskich). Samo 
wyliczanie wysokości świadczenia na podstawie konkretne-
go miernika wartości (np. wskaźnika inflacji, ceny złota lub ropy, 
czy właśnie kursu waluty obcej) jest przyjętym w polskim prawie 
wyjątkiem od zasady nominalizmu. Jednakże korzystanie przez 
banki z klauzul waloryzacyjnych w sposób dowolny, tj. umożliwia-
jący im kształtowanie kursów jednostronnie, bez oparcia o żadne 
ograniczenia, a jednocześnie narażający kredytobiorców na nie-
ograniczone ryzyka kursowe, stanowi rażące naruszenie intere-
sów konsumenta, o którym mówi art. 385 k.c.

Klauzule waloryzacyjne
Klauzula waloryzacyjna przewiduje określanie wysokości zo-
bowiązania kredytobiorcy (zarazem wysokości kredytu — sal-
da zadłużenia, jak i poszczególnych rat) poprzez odniesienie do 
kursu waluty obcej. Bardzo często klauzule takie w  umowach 
kredytowych są bardzo ogólne. De facto ich enigmatyczność 
jest zabiegiem celowym, gdyż pozwala bankowi sterować wyso-
kością własnego kursu wymiany w dowolny sposób.

Poniżej przedstawione zostaną przykładowe klauzule wa-
loryzacyjne stosowane przez duże banki. Większość z  tych 
klauzul jest już wpisana do specjalnego rejestru klauzul niedo-
zwolonych prowadzonych i wpisywanych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (do 17 kwietnia 2016  r. 
wpisu dokonywano na podstawie prawomocnego wyroku Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie).
• 1. Kredyty waloryzowane mogą być waloryzowane kursem na-

stępujących walut: USD/EUR/CHF/GBP według Tabeli kursowej 
Banku.

2. (…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje 
według kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obo-
wiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.

3. (…)
4. Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących 

w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmia-
nie wysokości kursów, jak również o  częstotliwości zmiany, 

Niniejszy artykuł jest drugim z serii o kredytach frankowych i problemach, 
z jakimi borykają się ich właściciele. Czym są klauzule waloryzacyjne, w jaki 
sposób banki wykorzystują swoją przewagę nad klientami oraz jak sprawy 
frankowiczów rozstrzygają sądy? 
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to z  dużą dozą prawdopodobieństwa zastosowano zapisy 
abuzywne (niedozwolone).

Sądy na pomoc frankowiczom
Frankowicze nie doczekali się żadnego rozwiązania systemo-
wego, które poprawiłoby ich sytuację. Poza tym projektowane 
ustawy do tej pory usuwały jedynie mniejszą część problemów 
i sytuacja finansowa kredytobiorców nie zmieniłaby się w sposób 
znaczący.

Również banki nie wykazują na tym polu dobrej woli. zasła-
niają się uchwaloną w  2011 r. nowelizacją Prawa bankowego, 
powszechnie znanego jako „ustawa antyspreadowa”. Oczywi-
ście ustawa ta nie rozwiązała problemu, gdyż odnosi się głów-
nie do kredytów zaciągniętych po jej wejściu w  życie oraz nie 
usuwa wszelkich wątpliwości co do uczciwego stosowania przez 
banki klauzul waloryzacyjnych. Nie ma też co liczyć na ugodę 
z bankiem. Do tej pory jedynymi, które zostały zawarte, ale nie 
ujrzały światła dziennego ze względu na klauzulę poufności, są 
ugody polegające na tym, że bank zmniejsza w pewnym zakresie 
obciążenie kredytobiorcy, w zamian za to, że klient zaciągnie ko-
lejny kredyt.

Szukając sprawiedliwości, frankowi-
cze od pewnego czasu udają się do są-
dów. Na początku wyroki wydawane były 
bardzo ostrożnie i  zazwyczaj oddalały 
powództwo. Powoli jednak świadomość 
społeczna dotycząca problemu bardzo 
wzrastała, a  pełnomocnicy procesowi 
walczący z  bankami ukazywali w  sposób 
fachowy mechanizmy waloryzacji i jej nie-
uczciwości. Linia orzecznicza zaczęła się 
przełamywać. Trzeba w tym miejscu jed-
nak wskazać, że na dzień dzisiejszy sądy 
nie mają wypracowanej jednolitej linii 
orzeczniczej prokonsumenckiej i wniesie-
nie sprawy do sądu nie musi skończyć się sukcesem dla fran-
kowicza. Niemniej jednak można zauważyć trend, iż z  każdym 
miesiącem coraz więcej sądów przyznaje w wyrokach, że walo-
ryzacja frankowa w  wydaniu banków stanowi rażące narusze-
nie interesów konsumenta i  nie ma dla niej miejsca w  umowie 
kredytowej (traktuje się, jakby zapisy waloryzacyjne nie istniały 
w umowie).

Poniżej przedstawione zostaną krótkie fragmenty uzasad-
nień wyroków sądowych przyznających rację frankowiczom. 

(sygn. akt VI ACa 441/13):„[..] trafnie Sąd pierwszej instancji za-
uważył, iż w  postanowieniu tym wskazano jedynie termin ustalania 
kursu waluty, przyjętego do rozliczeń spłaty rat kapitałowo-odsetko-
wych. Nie został natomiast wskazany sposób ustalania tego kursu. 
Kwestia ta pozostaje nie tylko poza kontrolą, ale przede wszystkim 
poza wiedzą klienta, który do ostatniej chwili nie ma możliwości oceny 
wysokości złotowej swojego zobowiązania na dzień spłaty raty. Taki 
sposób traktowania klienta jest nie tylko sprzeczny z dobrymi obycza-
jami, ale także narusza jego interesy w  sposób rażący, uzależniając 
jego sytuację wyłącznie od arbitralnych decyzji banku”.

(sygn. akt VI C 1713/15): „W ocenie Sądu zawarte w umowie posta-
nowienia dotyczące waloryzacji zadłużenia z tytułu udzielonego kre-
dytu oraz wysokości rat spłat w  oparciu o  miernik w  postaci franka 
szwajcarskiego ustalanego według Tabeli Kursów Walut Obcych (…) 

są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w  rozumieniu art. 
3851 § 1 k.c. i przez to nie wiążą powoda, a strony związane są umo-
wą w pozostałym zakresie.

W  ocenie Sądu abuzywność spornych postanowień umownych 
przejawia się po pierwsze w tym, że klauzule te nie odwoływały się do 
obiektywnych wskaźników, na które żadna ze stron nie miała wpły-
wu, lecz pozwalały wyłącznie bankowi na określenie miernika war-
tości wedle swojej woli. Na mocy spornych postanowień, to pozwany 
bank mógł jednostronnie i arbitralnie, a przy tym w sposób wiążący, 
modyfikować wskaźnik, według którego obliczana była wysokość zo-
bowiązania kredytobiorcy, a tym samym mógł wpływać na wysokość 
świadczenia powoda. Umowa kredytowa nie określała szczegółowe-
go sposobu ustalania kursu CHF, przez co powód był zdany na ar-
bitralne decyzje banku w  tej kwestii. Ponadto o  abuzywności tych 
postanowień świadczy ich nietransparentność. Umowa kredytu nie 
przedstawiała w sposób przejrzysty konkretnych działań mechanizmu 
wymiany waluty obcej, tak by powód był w stanie samodzielnie osza-
cować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające 
dla niego z umowy konsekwencje ekonomiczne. Powód nie znał spo-
sobu, w jaki bank kształtował kurs CHF, zwiększając go bądź zmniej-

szając wedle swego uznania. Umowa nie dawała powodowi żadnego 
instrumentu pozwalającego bronić się przed decyzjami banku w za-
kresie wyznaczanego kursu CHF, czy też weryfikować je. Bank przy 
tym uwzględniał inny kurs CHF przy przeliczaniu wartości wypłaco-
nego kredytu (kurs kupna) i inny przy obliczaniu wartości raty spłaty 
kredytu (kurs sprzedaży). Powód był obciążany dodatkową płatnością 
na rzecz banku, stanowiącą różnicę między kursem kupna i kursem 
sprzedaży CHF (tzw. spread). Mianem spreadu określa się wynagro-
dzenie za wykonanie usługi wymiany waluty. Między stronami nie 
dochodziło do transakcji wymiany walut. Pobieranemu od powoda 
spreadowi nie odpowiadało żadne świadczenie banku. W istocie była 
to prowizja na rzecz banku, której wysokości powód nie mógł oszaco-
wać. Wysokość tej prowizji zależała wyłącznie od banku.

Treść kwestionowanych postanowień umożliwiała bankowi jed-
nostronne kształtowanie sytuacji konsumenta w zakresie wysokości 
jego zobowiązań wobec banku, przez co zakłócona została równo-
waga pomiędzy stronami przedmiotowej umowy. To powodowa-
ło, że postanowienia te były sprzeczne z  dobrymi obyczajami oraz 
w sposób rażący naruszały interesy konsumentów”.

*W  kolejnej części przedstawione zostaną zagadnienia prak-
tyczne, m.in. jakie są konsekwencje wygranej z  bankiem, ile kosz-
tuje typowy spór oraz czy można sprawę poprowadzić bez pomocy 
prawnika.

Krzysztof Janowski
radca prawny

Szukając sprawiedliwości, frankowicze od pewnego czasu 
udają się do sądów. Na początku wyroki wydawane były 
bardzo ostrożnie i zazwyczaj oddalały powództwo. Powoli 
jednak świadomość społeczna dotycząca problemu bardzo 
wzrastała, a pełnomocnicy procesowi walczący z bankami 
ukazywali w sposób fachowy mechanizmy waloryzacji i jej 
nieuczciwości. Linia orzecznicza zaczęła się przełamywać. 
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121. Krakowska Giełda Domów 
i Mieszkań

Na początku bieżącego roku program „Mieszkanie dla Mło-
dych” był czynnikiem wyraźnie stymulującym popyt na nieru-
chomości w największych miastach w Polsce. zauważyć należy, 
że tendencja ta dotyczy niemal wyłącznie rynku pierwotnego. 
ze względu na niskie programowe limity cenowe dla mieszkań 
z tzw. drugiej ręki, znalezienie nieruchomości z dopłatą, w du-
żych miastach okazało się praktycznie niemożliwe. Wyjątek 
stanowi Łódź, gdzie nabywcy mieli do czynienia z odwrotną sy-
tuacją. Wysoka podaż używanych mieszkań zakwalifikowanych 
do programu „MdM” ożywiła ten segment rynku, kosztem pro-

jektów deweloperskich. 
W  przypadku Krakowa, jak zauwa-

żył ekspert REAS, rządowe wsparcie 
zyskało na znaczeniu w  I  kw. bieżące-
go roku. Stało się tak dzięki zbliżeniu 
limitów cenowych do kwot obowiązu-
jących we Wrocławiu czy Trójmieście. 
Udział wniosków o  dofinansowanie 
w  „MdM” w  ogólnej puli transakcji na 
krakowskim rynku, wyniósł 16 proc. 
Biorąc pod uwagę początki funkcjo-
nowania programu w  Krakowie, kiedy 
deweloperom trudno było osiągnąć 
bardzo niskie limity cenowe, aktualny 
wynik jest rekordowy. 

Wraz z  wygaszaniem programu, 
segment najtańszych mieszkań będzie 
się kurczył, co może odbić się na sprze-
daży (w  grupie klientów uzależniają-
cych decyzje zakupowe od rządowego 
wsparcia). Krakowscy deweloperzy 
nie mają jednak tak dużych powodów 
do obaw, jak np. inwestorzy działający 
w  Poznaniu czy Łodzi, gdzie mieszkań 
przygotowywanych z  myślą o  benefi-

cjentach programu było najwięcej w skali całego kraju. Utrud-
nieniem dla budujących w  Krakowie niezmiennie są wysokie 
koszty gruntów, dlatego mimo podobnych limitów cenowych do 
funkcjonujących we Wrocławiu i Gdańsku, lokalne firmy dewe-
loperskie miały ograniczone perspektywy czerpania korzyści 
z rządowego programu. Paradoksalnie dzięki temu sytuacja na 
krakowskim rynku deweloperskim pozostanie stabilna, wbrew 
prognozom dotyczącym pozostałych największych miast w Pol-
sce. zwłaszcza, że wzrasta znaczenie transakcji gotówkowych, 
zarówno wśród kupujących na własne potrzeby, jak i w grupie 
osób dokonujących zakupu w celach inwestycyjnych.

Joanna Kus

K
olejną Krakowską Giełdę Domów i  Mieszkań otworzy-
ła konferencja prasowa, podczas której zaproszeni eks-
perci zaprezentowali wyniki badań rynku nieruchomości 

mieszkaniowych i komercyjnych, ze szczególnym uwzględnie-
niem Krakowa. Kazimierz Kirejczyk z  firmy doradczej REAS 
zwrócił uwagę na tendencje rynkowe odnotowywane pod ko-
niec ubiegłego roku i po pierwszym kwartale 2017 r. Od stycz-
nia obserwuje się kontynuację trendu wzrostowego, który 
przypadł na rok 2016 — rekordowy pod względem sprzedaży 
mieszkań deweloperskich. Pewna zmiana dotyczy liczby lokali 

wprowadzonych na rynek w minionym kwartale. Była ona nie-
znacznie mniejsza niż w ostatnich trzech miesiącach ubiegłe-
go roku. Wynik jest jednak zbliżony do ubiegłorocznej średniej 
kwartalnej, dlatego nie powinno to spowodować znaczącego 
obniżenia podaży. Niepokojące są natomiast dane dotyczące 
liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W ofercie obejmu-
jącej 7 największych rynków w Polsce, zaledwie 13 proc. sta-
nowią gotowe lokale. Wiedząc, że tylko część potencjalnych 
nabywców jest skłonna dokonać zakupu na etapie „dziury 
w  ziemi”, można spodziewać się osłabienia popytu. Aby obni-
żyć to ryzyko, deweloperzy powinni dążyć do bezpiecznego 
poziomu 20–25 proc.

Jednym z najistotniejszych tematów dyskutowanych na 121. Krakowskiej Giełdzie 
Domów i Mieszkań było wygaszanie programu „Mieszkanie dla Młodych” 
i przewidywane skutki zmniejszenia oferty najtańszych nieruchomości. Jakie 
jeszcze czynniki wpłyną na wyniki sprzedaży inwestycji deweloperskich?

fot. Krzysztof Maksiński
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RelAcje

Spotkanie wielkanocne 
deweloperów
Deweloperzy i architekci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Budowniczych 
Domów i Mieszkań spotkali się 11 kwietnia w restauracji Szara Gęś 
na Rynku Głównym. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także 
przedstawicieli miasta.

P
rzedświąteczne spotkanie stowarzyszonych w SBDiM 
firm to coroczna tradycja. Tegoroczne zostało rozpoczęte 
przez dyrektor biura SBDiM Lucynę Płonkę oraz prezesa 

Marka Bolka, którzy przywitali gości honorowych i członków 
stowarzyszenia, życząc im jednocześnie wszelkiej pomyślności 
w czasie świątecznym.
(fot. po lewej)

Wśród gości znaleźli się m.in.:  
Elżbieta Koterba — zastępca Prezydenta Miasta 
Krakowa, Paweł Stańczyk — Sekretarz Miasta 
Krakowa, Grzegorz Stawowy – Przewodniczący Komisji 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
RMK, Małgorzata Boryczko — Dyrektor Państwowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Miosław Chrapusta 
— Dyrektor Wydziału Prawnego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Jerzy Marcinko — Wiceprezes 
zarządu MPEC, Witold Warzecha — Członek zarządu 
MPEC, Andrzej Tombiński — Konsul Honorowy Austrii 
w Krakowie, Janusz Kahl — Konsul Honorowy krajów 
skandynawskich w Krakowie, dr Jacek Furga —  
Prezes AMRON, Marian Bryksy — Prezes Małopolskiego 
związku Pracodawców, Jacek Kolibski — Prezes 
Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Piotr Krochmal 
— Prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, 
Wiesław Rychlik — Prezes Emmerson Lumico,  
prof. Andrzej Wyżykowski, Jan Bulsza.
(fot. po lewej)

Krzysztof Maksiński

Elżbieta Koterba, wiceprezydent ds. rozwoju miasta nie szczędziła 
ciepłych słów pod adresem SBDiM. Wiceprezydent była pod 

wrażeniem działań deweloperów: — Nadchodzące święta są 
wyjątkowym czasem, czasem nadziei, w którym patrzymy w przyszłość 

pozytywnie. Stowarzyszenie może dobrze myśleć o przyszłości, gdyż 
ma szczególne powody ku temu. Pani prezydent miała na myśli 

pozytywne recenzje i entuzjastyczny odbiór przez mieszkańców 
akcji nasadzenia drzew, którą SBDiM zainicjował w ostatnim 
czasie przy skrzyżowaniu ulic Bronowickiej i Armii Krajowej . 

(fot. po prawej)



Z kRAkOWA

Miasto innowacji

W
 sobotę, 18 marca uczestnicy zebrali się w Krakowskim 
Parku Technologicznym, gdzie pracowali nad swoimi 
projektami. W poniedziałek wieczorem odbyła się gala 

finalistów. Twórcy dziesięciu najlepszych pomysłów zaprezento-
wali je w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. O przyszłości miasta 
powinna decydować młodzież. My — jako starsze pokolenie — jesteśmy 
przyzwyczajeni do utartych szlaków. Państwo macie świeże spojrzenie 
i będziecie „użytkownikami” tego miasta za 10 czy 20 lat — powiedział 
prezydent miasta, Jacek Majchrowski, na początku gali.

ścian wygłuszających. W  ten sposób mieszkańcy zyskaliby prze-
strzeń służącą relaksowi i wyciszeniu. Pomysłodawcy projektu pod-
kreślili również jego aspekt zdrowotny i turystyczny, a także powrót 
do historycznych korzeni miasta założonego na wodzie.

Kolejne wyróżnienie przyznano grupie, która za cel obrała so-
bie wywoływanie uśmiechu na twarzach mieszkańców. Uśmiech 
nic nie kosztuje, a jednak ma jakąś wartość. Brytyjscy naukowcy osza-
cowali ją na 1/3 pensa, bo jesteśmy zdrowsi, bo łatwiej nam się ze sobą 
komunikuje, bo bardziej się lubimy, bo jesteśmy wydajniejsi w pracy — 
mówią członkowie zespołu, którzy na podstawie aktualnego kursu 
funta obliczyli, że gdyby wszyscy mieszkańcy Krakowa uśmiechnę-
li się trzy razy dziennie, każdego dnia generowaliby zysk wartości 
49 tys. zł, co w skali roku daje 17 mln zł. Pomysłodawcy proponują, 
by wykorzystać już istniejące nośniki do prezentowania pozytyw-
nych przekazów, które mogłyby dotrzeć do wszystkich krakowian 
oraz turystów. Jednym z pomysłów jest umieszczenie zabawnych 
napisów na środkach komunikacji miejskiej. Przykładowo, pasaże-
rowie zbyt długo czekający na autobus mogliby przeczytać napis 
Przepraszam za spóźnienie, umieszczony z  przodu pojazdu. z  tyłu 
znajdowałoby się zdanie Nie płacz, kiedy odjadę.

Hackathon to „burza mózgów”, której celem jest rozwiązanie 
konkretnego problemu w  określonym czasie. Najczęściej kojarzy 
się ze środowiskiem programistów. KrakHack wyróżnia się spośród 
innych hackathonów innowacyjnym podejściem: nie ograniczamy się 
do pomysłów technologicznych. Stawiamy też na rozwiązania społecz-
ne. Chcemy, aby w  wydarzeniu mógł wziąć udział każdy, kto ma po-
mysł i chęć do pracy — mówi Jacek Woźniak, wicedyrektor Wydziału 
Rozwoju Miasta, odpowiedzialny za wdrożenie Strategii Rozwoju 
Krakowa 2030. Piotr Woźny z  Ministerstwa Cyfryzacji porównał 
formę hackathonu do charakterystycznej dla Polaków szarży ułań-
skiej, wymagającej wspólnego działania w  imię konkretnego celu. 
Jadwiga Emilewicz (Ministerstwo Rozwoju) wyraziła życzenie, by 
inne miasta wzięły przykład z  Krakowa, tworząc własne strategie 
rozwoju.

KrakHack to pierwszy w  Polsce hackathon, zorganizowany 
jako pomoc w tworzeniu miejskiej strategii rozwoju. Kraków sta-
je się pierwszym polskim miastem, które, przygotowując strategię na 
kolejne lata, organizuje nie tylko zakrojone na szeroką skalę badania, 
warsztaty, konsultacje i  kampanie, ale pyta też mieszkańców o  kon-
kretne rozwiązania podczas hackathonu — zauważa Woźniak.

Można się spodziewać, że z  biegiem czasu taka forma pra-
cy będzie zyskiwała na znaczeniu jako narzędzie rozwiązywania 
problemów z  różnych dziedzin, nie tylko bezpośrednio związa-
nych z  branżą informatyczną. Nowe technologie coraz bardziej 
przenikają do wielu sfer życia, a  jednocześnie dzięki formie tzw. 
burzy mózgów wiele osób zyskuje możliwość wypowiedzenia się 
w  ważnych dla siebie kwestiach. Hackathony dotyczące spraw 
publicznych pokazują, że poszczególni mieszkańcy mogą mieć re-
alny wpływ na kształtowanie miejsca, w którym żyją.

Anna Kapłańska

Podczas 24-godzinnego maratonu młodzi ludzie mogli przyczynić się do tworzenia 
Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Prawie 150 osób zebranych wokół 37 projektów 
wzięło udział w KrakHacku — hackathonie zorganizowanym przez Urząd Miasta.

za najlepszą ideę, jury pod przewodnictwem wiceprezydent 
Elżbiety Koterby uznało projekt KRKbot. Stworzyliśmy inteligent-
nego asystenta dla miasta Krakowa — mówią członkowie zespołu. 
Opracowali oni system oparty na sztucznej inteligencji i analizie 
języka naturalnego, który umożliwia sprawną komunikację z pro-
gramem. Bot podpowiada, jak w prosty sposób załatwić skompli-
kowane sprawy urzędowe. Informuje o kolejnych krokach, które 
należy wykonać, pomaga wypełnić wniosek i wysłać go do odpo-
wiedniej instytucji. Dzięki temu użytkownik oszczędza czas, jaki 
musiałby poświęcić na wyszukanie określonych informacji w wie-
lu źródłach, np. na licznych portalach internetowych. Unika tak-
że konieczności stania w kolejkach. Bot rozwiązuje również inne 
dylematy. To mogą być pytania tak prozaiczne, jak gdzie jest najbliż-
sza apteka, gdzie możemy postawić samochód albo gdzie jest naj-
bliższa stacja tankowania elektrycznego — wymieniają członkowie 
zespołu. Nie wykluczają również możliwości stworzenia innych 
wersji językowych. Nagroda, jaką otrzymali twórcy pomysłu, to 
10 tys. zł, przekazane przez Bank PKO BP.

Wyróżniono dwa projekty. Pierwszym jest „Kraków zdrój”, pro-
mujący wykorzystanie źródeł artezyjskich znajdujących się na te-
renie miasta. Członkowie zespołu zaproponowali, by wokół tych 
miejsc utworzyć obszary zielone, wydzielone za pomocą specjalnych 
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Prezydent Jacek Majchrowski i zwycięski zespół KRKbot, który wygrał 10 tys. zł,  
fot. materiały prasowe



Z kRAkOWA

Otwarte Mieszkania po raz pierwszy 
w Krakowie

F
estiwal Otwarte Mieszkania to unikalna możliwość zoba-
czenia w rzeczywistości niezwykłych, oryginalnych i często 
niedostępnych na co dzień wnętrz, a także okazja do pozna-

nia ich właścicieli czy projektantów.
Idea projektu narodziła się w  Warszawie, gdzie wydarzenie 

odbywa się od czterech lat, a jego organizatorzy odnoszą na tym 
polu kolejne sukcesy. Pozytywny odbiór przedsięwzięcia w stoli-
cy oraz brak podobnej inicjatywy w ofercie kulturalnej Krakowa 
były impulsem do powołania Stowarzyszenia „Otwarte Mieszka-
nia” i rozpoczęcia prac nad pierwszą krakowską edycją Festiwalu 
Otwarte Mieszkania.

Celem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowa-
nym krakowskich mieszkań, domów, pracowni artystycznych, cie-
kawie zaprojektowanych lokali użytkowych. Podczas dwóch dni 
trwania Festiwalu będzie można zobaczyć wnętrza o  wysokich 

walorach architektonicznych, estetycznych czy historycznych 
(także w kontekście historii osobistych). Festiwal odkrywa w nie-
typowy sposób krakowską architekturę oraz losy pojedynczych 
mieszkańców miasta.

z  doświadczeń związanych z  warszawskimi edycjami wyda-
rzenia wynika, że zwiedzane wnętrza stanowią cenną inspirację 
dla osób zajmujących się sztukami wizualnymi. Bezpośrednie do-
świadczenie danej przestrzeni wywiera intensywniejszy wpływ 
na odbiorcę niż zobaczenie jej wizualnego przedstawienia. Po-
nadto dzięki spotkaniom z architektami oraz znawcami krakow-
skiej urbanistyki Festiwal odgrywa rolę edukacyjną w dziedzinie 
architektury, a  także stanowi okazję do nawiązania kontaktów 
branżowych.

 Poprzez zachęcanie mieszkańców miasta do otwierania swo-
ich prywatnych przestrzeni, a także organizowane w nich spotka-
nia, projekt „Otwarte Mieszkania” przyczynia się do budowania 
postawy większej otwartości i  zaufania, a  także do tworzenia 
pola spotkania i dialogu pomiędzy ludźmi. Otwarcie swojej pry-
watnej strefy mieszkalnej stanowi wyraz społecznego zaufania. 
Tym większy, jeśli zaprasza się do niej osoby nieznajome. Wierzy-
my, że Festiwal stanowi zachętę do przyjmowania postawy więk-
szej otwartości na siebie nawzajem wśród mieszkańców miasta, 
która, jak mamy nadzieję, pozostanie w uczestnikach także po za-
kończeniu wydarzenia.

Justyna Piwowarczuk

W weekend 13-14 maja 2017 r. odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Otwarte Mieszkania 
w Krakowie. Nowa propozycja wśród lokalnych wydarzeń kulturalnych skierowana jest 
szczególnie do miłośników architektury, designu, a nade wszystko naszego miasta. 
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Mieszkanie udostępnione do zwiedzania, fot. Adrianna Stańczak
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WARtO WiedZieć

5 kroków do skutecznej promocji 
nieruchomości

W
brew pozorom nie jest to łatwa branża, a konkurencja w niej coraz większa.  
Jak się wybić? Jak przekonać odbiorców o atrakcyjności oferty? Jak zamienić 
potencjalnych klientów w realnych nabywców?

Marketing nieruchomości nie należy do tematów często omawianych przez 
specjalistów branży kreatywnej. Większość deweloperów powiela utarte schematy, 
drukując podobne billboardy i foldery reklamowe. Tymczasem, promocja inwestycji 
mieszkaniowych nie musi być nudna. Warto korzystać z dobrodziejstw nowego 
marketingu, szczegółowo planując strategię działań reklamowych. Jak krok po 
kroku skutecznie promować inwestycje na rynku nieruchomości?

PRZEMYŚL 
I SPISZ STRATEGIĘ 11

Po pierwsze: przemyśl i spisz strategię
zacznijmy od analizy danych. Należy poznać nie tylko lokalny rynek 
i konkurencję, ale także grupę docelową, do której skierujemy działa-
nia reklamowe. Czy są to głównie rodziny z dziećmi, single, a może in-
westorzy kupujący lokal pod wynajem? Czym wyróżnia się inwestycja? 
Mieszkania mają nietypowy układ? W budynku stosowane są innowa-
cyjne rozwiązania? Warto dogłębnie przeanalizować te punkty i wypisać 
wszystkie atuty, na których możemy oprzeć komunikację. zwłaszcza, je-
śli lokalizacja nie jest jedną z zalet danego projektu deweloperskiego.

Strategia to dokładnie skonstruowany plan działania — tłuma-
czy Anna Gumowska, CEO w  Prime Time PR. Należy poświę-
cić temu zadaniu dużo czasu i wysiłku. Nie zapominajmy o nazwie 
inwestycji i  jej logo, które powinno wyglądać oryginalnie i zwracać 
uwagę, ale nie może być oderwane od kontekstu. Najlepiej, jeżeli na-
wiązuje do charakterystycznej cechy okolicy albo jest zaskakującym, 
niestandardowym połączeniem słów. Ludzie docenią kreatywność 
— dodaje.

Po drugie: stwórz spójne materiały reklamowe
Kupujemy oczami, a wzrok to jeden z naszych najważniejszych zmy-
słów. Dlatego to, w jaki sposób zaprezentujemy produkt, może ode-
grać kluczową rolę w procesie jego sprzedaży. Każda inwestycja ma 
swoją lokalizację, wygląd, cenę, co sprawia, że trafia do konkretnej gru-
py docelowej. Sukces materiałów wizualnych (od logo i wizytówki, po 
stronę www i outdoor) leży w tym, w jakim stopniu celnie trafimy pro-
jektem i komunikatami w gusta naszych potencjalnych klientów.

Minimalizm i konsekwencja to dobry sposób na budowanie rozpo-
znawalności — podkreśla Inga Chłódek, Content&Graphic Ma-
nager w Prime Time PR. Projekty graficzne powinny komunikować 

STWÓRZ 
SPÓJNE MATERIAŁY REKLAMOWE 22

charakter inwestycji, a elementy identyfikacji, takie jak kolor, font, styl 
zdjęć oraz styl tekstów reklamowych muszą być ze sobą spójne. Cha-
os nie budzi zaufania, a przeszkadza tylko w budowaniu jednoznacz-
nego wizerunku. W efekcie firma/inwestycja nie jest zapamiętywana 
przez potencjalnych klientów lub, co gorsza: budzi skojarzenia z kon-
kurencją — dodaje.

Warto również zastanowić się, jak przedstawić daną inwesty-
cję na billboardzie, a jak w folderze, gdzie mamy znacznie więcej 
miejsca. Równie istotne są projekty przeznaczone do sieci, które 
rządzą się swoimi prawami.
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Po trzecie: skorzystaj z dobrodziejstw social media
Internet to potężne medium. Większość informacji szukamy w sieci, 
tam także czytamy opinie innych użytkowników. Działania na porta-
lach społecznościowych stwarzają okazję dotarcia do większej liczby 
osób, a także przybliżają markę. Co więcej, portale, takie jak Facebo-
ok, dają możliwość przeprowadzenia badania na temat docelowej 
grupy odbiorców. Możemy do tego używać różnych narzędzi, np. Fa-
cebook Audience Insights.

z kolei dzięki statystykom naszego fanpage’a widzimy, kto najczę-
ściej do nas zagląda. Przy tworzeniu odpowiednich reklam, pomocne 
okaże się narzędzie targetowania, które dokładnie precyzuje, kto ma 
zobaczyć promowane treści. Ustawienia dotyczą lokalizacji, wieku, 

a  także zainteresowań. Obecnie reklamy z  Facebooka wyświetla-
ją się także na Instagramie, co daje nam szansę pozyskania jeszcze 
większej liczby potencjalnych klientów. Fanpage może także przekie-
rować ruch na oficjalną stronę firmy.

Dbajmy o  użytkownika, publikujmy regularnie wartościowe treści, nie-
koniecznie związane z  ofertą — mówi Patrycja Grzybowska, PR&Con-
tent Manager w Prime Time PR. Materiały reklamowe i posty na kanałach 
społecznościowych powinny przede wszystkim odwoływać się do emocji. 
W przypadku branży nieruchomości będą to uczucia, które towarzyszą nam 
na co dzień, związane z miejscem, w którym mieszkamy. Poczucie bezpieczeń-
stwa, chwile relaksu, wspólne gotowanie czy zabawy z dziećmi — dodaje.

333333333333SKORZYSTAJ 
Z DOBRODZIEJSTW SOCIAL MEDIA 33

Po czwarte: dbaj o wzmianki i publikacje w mediach
Obecność w  mediach, w  tym również w  prasie, jest ważna dla 
budowania wiarygodności marki. Nawiążmy kontakt z  redak-
cjami mediów branżowych, zarówno tradycyjnych, jak i  inter-
netowych. Informujmy o  naszych działaniach, rozpoczęciu 
budowy, dniach otwartych czy oddaniu budynku do użytko-
wania. Mediom służyć możemy również jako ekspert, odpo-
wiadając na ich pytania, np. w sprawie przepisów prawnych czy 
kwestii finansowania.

Kluczowe jest dopasowanie treści do jej odbiorców — wyja-
śnia Patrycja Grzybowska. Przeanalizujmy więc, jakich infor-
macji najczęściej szukają w  sieci nasi klienci i  odpowiadajmy na 
zapytania. Twórzmy unikalne treści, a nie takie, które zostały już 
wiele razy powielone. Starajmy się także komentować zmiany 
i  trendy w  branży. Pamiętajmy o  tym, że wysunięte tezy warto 
poprzeć twardymi danymi statystycznymi. Zwiększy to wiary-
godność firmy — dodaje.

444DBAJ 
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Po piąte: myśl niesztampowo!
Marketing nieruchomości może powinien zaskakiwać. Film za-
miast zdjęć? Magnes na lodówkę zamiast długopisu z  logo? 
A może reklama przed seansem w kinie zamiast spotu w radiu? 
Ulotki i  foldery reklamowe mają wszyscy, warto zatem pomy-
śleć o innym nośniku informacji o inwestycji.

Równie istotne jest nieszablonowe przedstawienie produk-
tu, jakim jest mieszkanie czy osiedle. Wizualizacja budynku 
i zdjęcie szczęśliwej rodziny to niejedyny sposób, w jaki można 
zainteresować inwestycją.

Myśląc o promocji nieruchomości, trzeba zadać sobie pytanie, co 
tak naprawdę sprzedajemy. Mieszkanie to przecież nie metry kwadra-
towe w bloku z windą i garażem podziemnym, na które klient zadłu-
ża się najczęściej na kilkadziesiąt lat — twierdzi Anna Gumowska. 
Dla jednych to poczucie bezpieczeństwa, inwestycja w przyszłość, dla 
drugich ucieczka przed mieszkaniem z teściową. To również styl życia 
— aktywnego w centrum miasta, spokojnego na jego obrzeżach, a nie-
kiedy wystawnego w prestiżowej lokalizacji – dodaje.

Prime Time PR

MYŚL 
NIESZTAMPOWO! 55
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ARchitektuRA

Światowa nowoczesność z rodzimej 
pracowni

P
odstawowym założeniem, jakie powinno przyświecać projek-
tom z zakresu architektury mieszkaniowej, jest rola, do której 
te obiekty są powoływane. Satysfakcja użytkowników zale-

żeć będzie od dwóch wyznaczników — funkcjonalności i  użytko-
wości, a ich spoiwem winna być estetyka, podążająca za aktualnie 
obowiązującym tendencjami. zamysł twórczy powinien biec torem 
wyznaczanym przez nowoczesność, nawiązującą do wypracowa-
nych w przeszłości tradycji, które dobrze będą adaptowały się na 
współczesnym gruncie. 

Sztuka w zgodzie z funkcjonalnością 
Epoka modernizmu rozsmakowała się w prostych, aczkolwiek nie-
banalnych rozwiązaniach i  minimalistycznych formach. Kubiczne 
bryły porządkowane zasadą asymetrii stwarzają odpowiednie wa-
runki, by rozkład mieszczących się w nich pomieszczeń zapewniał 
wygodę użytkowania. zastosowanie odpowiednich dysproporcji 
to szansa na urozmaicenie zrównoważonego tonu geometrycz-
nych kształtów, a prostotę przełamują oryginalne detale architek-
toniczne lub materiały wykończeniowe. 

Projekt architektoniczny jest jak opowieść. Jego historia roz-
poczyna się w momencie, gdy pojawi się w określonym kontekście 
wśród aktorów — przyszłych mieszkańców, dla których będzie sce-
ną życia. Koncepcja na jego wykonanie rodzi się ze splotu oczekiwań 
klientów oraz otoczenia, w jakim się pojawi. To one inspirują archi-
tekta i stają się siłą napędową architektonicznego aktu twórczego — 
nie wystarczy bowiem nakreślić prototypowy obiekt. Prawdziwym 
wyzwaniem jest wkomponowanie go w tkankę najbliższej okolicy, by 
harmonijnie wchodził w interakcje z przestrzenią, w której się znaj-
dzie, a jednocześnie zaspokoił potrzeby użytkowników. 

zmęczeni ciężką architekturą zatłoczonych miast, niejedno-
krotnie chaotyczną i  tworzoną jak gdyby bez określonego po-
rządku, na ulokowanie swojego domu szukamy miejsc będących 
przeciwwagą dla aglomeracji. Konkurencją dla niknących w urbani-
stycznej gęstwinie budynków są projekty ulokowane z dala od miej-
skiego zgiełku. Pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa się, gdy myślimy 
o oazie spokoju i wytchnienia, to przyroda.

Nowoczesność wpisana w naturę
Podwarszawski Izabelin, stanowiący część Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, swoimi walorami przyrodniczymi bardzo szybko 
zaczął przyciągać stołeczne elity, lokujące tutaj posiadłości. So-
snowy bór i  piaszczysta równina stworzyły prawdziwą enklawę 
mazowieckiej przyrody. Takie właśnie otoczenie stało się osnową 
dla Betonowej Rezydencji, której projekt powstał w znanym kra-
kowskim Biurze Architektonicznym Barycz i  Saramowicz. Archi-
tekci udowodnili, że architektura potrafi wykraczać poza schematy, 
w których chcielibyśmy ją zamknąć. Ten oryginalny obiekt pokazu-
je, że kontrastujące ze sobą zestawienia, odbiegające od utartych 

skojarzeń, sprawdzają się w  nowoczesnym budownictwie. Kiedy 
wyobrażamy sobie dom na obrzeżach, otoczony lasem, widzimy 
mały, drewniany budynek. Myśląc o mieście, zobaczymy wieżowce, 
murowane kamienice lub ponure betonowe bloki wielkiej płyty. Pa-
trząc na Betonową Rezydencję w Izabelinie, dostrzeżemy, że natu-
ra może iść w parze z tym, co nowoczesne. 

Na działce położonej przy ul. Langiewicza w Izabelinie miał po-
wstać dom, który odpowie na potrzeby małżeństwa z trojgiem dzie-
ci, pozostającego w częstych kontaktach towarzyskich z przyjaciółmi 
i rodziną. Opracowując projekt należało zatem uwzględnić nie tylko 
przestrzenie użytku codziennego, ale także liczne pomieszczenia do-
datkowe, tj. pokoje gościnne i dla opiekunki oraz lokale magazynowe 
czy pomocnicze. Oprócz tego pojawiło się zapotrzebowanie na stre-
fy pracy i rekreacji. Stworzenie rozwiązań, które pozwoliłyby spełnić 
wszystkie oczekiwania zamawiających oraz zawrzeć je w atrakcyjnej 
bryle, nie należy do najprostszych zadań. Punkt odniesienia stanowi-
ły tutaj potrzeby klientów, natomiast sceneria, w jakiej miała stanąć 
rezydencja, wytyczała ścieżkę inspiracjom, motywowanym moderni-
stycznym stylem. Niezwykłość Izabelina poniekąd wymusiła wyko-
rzystanie jego potencjału, co odzwierciedliło się w nurcie, zgodnie 
z  którym stworzono Betonową Rezydencję. Skryta wśród monu-
mentalnych sosen, wpisała się w  nurt dyskrecji charakterystyczny 
dla architektury introwertycznej, którą reprezentuje. W tym wypad-
ku konieczne było odstąpienie od jednego z podstawowych wytycz-
nych modernizmu, jakim jest wyjście na zewnątrz i poprzez negację 
zassanie przestrzeni w  głąb. zabieg ten mógł zostać zastosowany 
dzięki patio, tak popularnemu w krajach śródziemnomorskich. O ile 
w tamtejszej kulturze jego rola polega na ochronie przed słońcem, 
o  tyle w  przypadku rezydencji w  Izabelinie dziedziniec skutecznie 
skupia całą aktywność mieszkańców wewnątrz zabudowy. Dzięki 
temu sprawia ona wrażenie jeszcze bardziej intymnej, nastawionej 
na zachowanie prywatności.

Piaszczysta równina porośnięta monumentalnym sosnowym sta-
rodrzewiem i unoszący się w powietrzu zapach natury tworzą nie-
powtarzalną aurę Izabelina, stanowiącego przeciwwagę dla gwarnej 
i tłocznej stolicy. Rafałowi Baryczowi i Pawłowi Saramowiczowi, au-
torom projektu Betonowej Rezydencji, zależało na tym, by budynek 
pełnił rolę architektonicznego odbicia, odzwierciedlającego ducha 
miejsca. Otaczająca inwestycję przyroda nie tylko inspirowała, ale 
również wytyczała paradygmat twórczy, co widać m.in. w zastoso-
wanych materiałach. Idealnym tworzywem okazał się beton licowy. 
Przywodzący na myśl jego związki z  ziemią, nawiązujący do faktu-
ry i barwy kamienia, za sprawą odcisku desek szalunkowych został 
przystosowany do nowego zadania. Nietypowy wzór elewacji oraz 
odpowiednie dostosowanie kolorystyki do scenerii budynku sprawi-
ło, że imitująca korę drzew fasada wchodzi w harmonijny dialog ze 
swoim tłem. Oryginalne wykorzystanie betonu architektonicznego 
nie tylko nadało artyzm całej bryle, ale przede wszystkim nawiązało 

Polskie budownictwo mieszkaniowe coraz częściej wykorzystuje rozwiązania 
wypracowane przez światową architekturę, a przenosąc je na rodzimy grunt — 
dodaje nowe wartości. Betonowa Rezydencja w Izabelinie projektu Rafała Barycza 
i Pawła Saramowicza stanowi tego najlepszy przykład. 
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do pierwotnego zastosowania jego archetypu — kamienia, wyko-
rzystywanego do wznoszenia murów obronnych. Jego wyrazisty 
charakter konotuje poczucie bezpieczeństwa i  zakreśla kontury 
przestrzeni osadzonej na formie kwadratu. Wydzielone strefy domu 
przenikają się wzajemnie, a atrium i otoczenie tworzą spójną tkan-
kę. Liczne przeszklenia umożliwiają przepływ izabelińskiego tła do 
wnętrza rezydencji, a jednocześnie pozostaje ona odseparowana od 
otoczenia, skupiona na swoim centrum. Introwertyczny charakter 
willi dodatkowo podkreśla zamknięty front — przednia ściana obiek-
tu zwykle najbardziej „otwarta” tutaj ma jedynie 2 okna szczelinowe, 
wejście oraz wjazd do garaży. 

Użytkowość kluczem do aranżacji
z racji tego, że użytkowe przeznaczenie budynku wymagało rezy-
gnacji z ozdobnej formy architektonicznej, szkieletem rezydencji, 
na którym została ona osadzona, stał się kwadrat. Geometrycz-
ny, prosty kształt umożliwił funkcjonalne zorganizowanie prze-
strzeni i  dostosowanie poszczególnych pomieszczeń do potrzeb, 
jakie mają zaspokajać, a  tym samym pozwolił uniknąć zbędnych 
rozgałęzień. 

W  domu wyraźnie zarysowuje się podział na określone stre-
fy przeznaczone do konkretnych form aktywności domowej. Sek-
tor dzienny dzieli się na część kuchenno-jadalnianą oraz wysokie 
na 2 poziomy pokoje z  aneksem kominkowym i  pomieszczeniem 
multimedialnym. Swoją szatą salon koresponduje z  patio, nato-
miast jadalnia posiada letni odpowiednik pod pergolą. Projektu-
jąc tak rozległe powierzchnie, architekci mieli świadomość, że im 
większy dom, tym większe zapotrzebowanie na pokoje pomocni-
cze. Dlatego pomiędzy centrum dziennym a  trzystanowiskowym 
garażem wygospodarowano bawialnię z odrębnym wejściem i ła-
zienką, dzięki czemu może ona pełnić funkcję pokoju gościnnego. 
Sąsiaduje on z pomieszczeniem dla opiekunki oraz sekcją technicz-
no-gospodarczą, mieszczącą m.in. pralnię, kotłownię czy magazyn 
na sprzęt ogrodniczy. W przestrzeni prywatnej wydzielono sypial-
nie wraz z łazienkami i garderobami — osobne dla rodziców i dzieci. 
Wschodnia strona tej części rezydencji połączona jest z drewnia-
nym przestronnym tarasem. Wiodące na piętro schody, prowa-
dzą do strefy pracy, gdzie mieści się gabinet i  biblioteka; oraz do 
pomieszczeń rekreacyjnych z  tenisem stołowym, sauną i  sprzę-
tem do fitnessu. Przynależny do nich taras dzięki drugim, niezależ-
nym schodom, łączy się z patio. Atrium stanowi serce zabudowy. 

Mieszczący się tam ogród przyciąga uwagę, usytuowaną w nim li-
nearną niecką sadzawki. Przemyślane rozwiązania umożliwiły po-
łączenie tej wyjątkowej części willi z każdą sekcją. Co więcej, relacji 
przestrzennych nie zaburzają przegrody budowlane, a o zmieniają-
cym się wnętrzu informują zastosowane zabiegi architektoniczne. 
Dzięki temu przestrzeń jest płynna, spójna, umożliwiająca prze-
niknięcie natury w głąb domu, aż do jego centralnego punktu, czy-
li patio. 

Grę z otoczeniem prowadzą również elementy architektonicz-
ne wykorzystane do aranżacji. Odpowiednia obróbka, jakiej został 
poddany beton sprawiła, że można było wprowadzić go do wnę-
trza rezydencji. Wykorzystany m.in. do wykonania kominka i obu-
dowy ścian, przywołał nieco surowy klimat, odsyłający do obrazu 
ziemi, przyrody, ale także obronności. Drewniana okładzina swo-
im stylowym przejściem kolorystycznym od barwy ciemnego dębu 
mocca po głęboki brąz, nadaje elegancję, świadczy o wytworności, 
a jednocześnie mapą skojarzeń wiedzie do porastającego wokół iza-
belińskiego lasu sosnowego. związki z  naturą widać także w  skó-
rzanej powłoce mebli, korespondującej z  przyjętą przez Barycza 
i  Saramowicza estetyką. Nie brakuje w  niej modernistycznych in-
spiracji, bazujących na twórczości czołowych przedstawicieli stylu 
międzynarodowego — Ludwiga Mies van der Rohe i Le Corbusiera. 
Artystyczną równowagę wnętrz osiągnięto dzięki wprowadzeniu 
w niektórych pomieszczeniach białego marmuru i kubicznych form. 

Oryginalność projektu w  połączeniu z  prostotą przejawiającą 
się zarówno w wykorzystanych materiałach, jak i geometrycznym 
planie, dała niebanalny efekt. Rezydencja z betonu licowego w Iza-
belinie niejednokrotnie zestawiana była ze światowymi dziełami 
futurystycznej kolebki. Wskazać tu można klasyki, takie jak japoń-
ski dom C-2 w Yamamoshi autorstwa Curiosity z 2006 r., czy willę 
w Vals Szwajcarii projektu SeARCH i Christian Müller Architects 
z 2008 r. 

Usadowiona w  sosnowym starodrzewiu Kampinoskiego Par-
ku Narodowego posiadłość, zaprojektowana przez Rafała Barycza 
i Pawła Saramowicza, przypomina twierdzę, w której autorzy trady-
cję i odwołania do natury zamknęli w modernistycznych klamrach. 

Magdalena Hojniak 

Bibliografia:
Rafał Barycz, Współczesna willa w Polsce, Builder, Warszawa 2017

(w przygotowaniu) 

fot. z archiwum Biura Architektonicznego Barycz i Saramowicz



Z kraju

„Mieszkanie dla Młodych” wstrzymane 
Przewidywany limit środków na dopłaty do wkładu własnego kredytów 
hipotecznych został już przekroczony. BGK ogłosił wstrzymanie przyj-
mowania wniosków o rządowe wsparcie w nabyciu pierwszego miesz-
kania przez młodych ludzi. Z komunikatu opublikowanego przez opera-
tora programu wynika, że suma, o jaką wnioskowali potencjalni benefi-
cjenci, z datą wypłaty na 2018 r., przekroczyła już ustawowo określony 
próg. Zgodnie z przepisami, jeżeli zarezerwowana przez kredytobiorców 
kwota osiągnie 50 proc. przeznaczonych na dopłaty środków w danym 
roku kalendarzowym, instytucja zaprzestaje przyjmowania wniosków. 
O przyznanie rządowej pomocy ponownie będzie można się starać od 
stycznia 2018 r.
W 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci beneficjentom ga-
snącego już programu  łącznie 762 mln zł, które staną się częścią mini-
malnego wymaganego wkładu własnego, obowiązującego podczas za-
ciągania kredytu hipotecznego. W tym roku zainteresowani dopłatami 
zarezerwowali już 381 mln zł, przekraczając w ten sposób możliwy limit. 

Nowe prawo pozwoli na rozwój rynku mieszkaniowego  
Zdaniem Związku Banków Polskich ustawa o kredytach hipotecznych może przynieść rozwój 
polskiemu rynkowi mieszkaniowemu. Relacje pomiędzy klientami a bankiem będą regulować 
nowe przepisy, które zostały przygotowane na potrzeby umów zawieranych przy zaciąganiu 
kredytu hipotecznego. Dotychczas określało to Prawo bankowe, Kodeks cywilny oraz usta-
wy o kredycie konsumenckim czy rekomendacje KNF.
Jak przekonuje Związek, nowa ustawa zwiększy poziom transparentności i wprowadzi pożą-
dane procedury. Do najważniejszych regulacji należeć będzie m.in. ujednolicenie informacji 
udzielanych klientom banków oraz objęcie obowiązkiem spełniania określonych wymogów 
pośredników. Nie bez znaczenia pozostaje również warunkowane przez nową ustawę ogra-
niczenie walutowe, w myśl którego walutą hipoteki będzie ta stanowiąca większość przycho-
dów kredytobiorcy.
Nowość, jaką wprowadza nowa ustawa o kredytach hipotecznych, dotyczy wypowiedzenia 
umowy kredytowej – klient będzie mógł samodzielnie sprzedać nieruchomość, jeżeli utraci 
płynność finansową, co jest znacznie korzystniejsze niż w przypadku tradycyjnego procesu 
egzekucyjnego. Wśród obowiązków spoczywających na instytucjach kredytujących znajdzie 
się także wymóg informowania o wszelkich zmianach zachodzących w czasie trwania umowy 
i zasadach wcześniejszej spłaty.

W Polsce nie będzie Zielonej Stolicy 
Europy 
Wśród finalistów, którzy powalczą o tytuł Zielonej Stoli-
cy Europy 2019 r., nie będzie polskiego miasta. Zgłoszo-
ny do konkursu Wrocław nie przeszedł do kolejnego etapu. 
O wyróżnienie konkurować będą Gandawa, Lahti, Lizbona, 
Oslo oraz Tallin. Władze Wrocławia zapowiedziały jednak, 
że miasto spróbuje swoich sił w kolejnych latach.  Prezy-
dent miasta Rafał Dutkiewicz podkreśla, że ośrodki, którym 
udało się zdobyć tytuł w poprzednich edycjach, starały się 
o niego kilkakrotnie. Jego zdaniem to atmosfera panująca 
w związku z działaniami na rzecz jakości życia we Wrocła-
wiu i osiągnięte efekty są najistotniejsze. Jak dodaje, Wro-
cław chce być miastem Zielonej Kultury i nim będzie.
Powołany w ostatnim czasie wrocławski Departament 
Zrównoważonego Rozwoju podejmie różnego rodzaju 
działania prośrodowiskowe, wpływające na jakość życia. 
W planach miasta znalazło się również powołanie Ogrod-
nika Miejskiego, który zajmie się wytyczaniem prioryte-
tów, zgodnie z jakimi będzie rozwijała się architektura 
krajobrazu.
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Z Krakowa

Renowacja schodów w Podgórzu 
Ogłoszono zwycięzcę konkursu na koncepcję przebu-
dowy zniszczonych schodów w Podgórzu. Obiekt znaj-
duje się przy ul. Śliskiej. Łączy ul. Kalwaryjską z ul. Za-
moyskiego. Spośród 39 zgłoszonych projektów wybrano 
odważną pracę wrocławskiego zespołu Arch_it. Projekt 
wyróżnia się czerwonym kolorem schodów, który w za-
myśle autorów ma przypominać kolor cegły. Jednym 
z decydujących czynników przy wyborze koncepcji by-
ło zastosowanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych. 
Zwycięski projekt zakłada powstanie windy wraz z plat-
formą. Nowe schody mają stać się miejscem spotkań 
mieszkańców dzielnicy oraz charakterystycznym punk-
tem miasta. Realizacja projektu rozpocznie się w przy-
szłym roku. Łącznie na przebudowę schodów przezna-
czono kwotę 1,25 mln zł, która została zarezerwowana 
w Wieloletnim Planie Finansowym.

Park linearny na Ruczaju
Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował wstępną koncepcję par-
ku, który ma powstać na Ruczaju. Obiekt znajdzie się na te-
renie gminnych działek wzdłuż ul. Grota-Roweckiego na od-
cinku od ul. Rostworowskiego do ul. Zachodniej. Nowa prze-
strzeń publiczna zajmie łącznie ok. 1 ha powierzchni. Ze 
względu na wymiary działki: 570 m długości i 18 m szeroko-
ści, będzie to pierwszy tzw. park linearny w Krakowie. We-
dług planów Zarządu Zieleni Miejskiej, w ramach terenu re-
kreacyjnego powstanie m.in. boisko do minigolfa, strefa dla 
psów, plac zabaw, siłownia, stoły do ping-ponga oraz strefa 
relaksu z hamakami. Ponadto w parku znajdzie się miejsce dla 
około 100 drzew. Park na Ruczaju będzie realizowany w for-
mule „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że po zaakceptowa-
niu przez mieszkańców ostatecznej koncepcji, Zarząd Zieleni 
Miejskiej ogłosi przetarg. Koszt inwestycji szacowany jest na 
ok. 1,3 mln zł. 

Nowy gmach Archiwum Narodowego
Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie zosta-
nie wybudowana na działce przylegającej do Cmentarza 
Rakowickiego, na terenach powojskowych między ul. Ra-
kowicką i ul. Wita Stwosza. Nowy gmach o powierzch-
ni użytkowej 14 tys. mkw. będzie największym tego ty-
pu budynkiem w Polsce. Siedziba Archiwum Narodowe-
go skupi w jednym miejscu zbiory rozmieszczone w kilku 
dotychczasowych lokalizacjach. Nowy obiekt będzie się 
składał z dwóch segmentów: magazynowego i biurowe-
go. W budynku przewidziano także miejsce na czytelnię, 
sale konferencyjne oraz powierzchnie wystawowe i prze-
znaczone do prowadzenia sesji naukowych. Wykonawcą 
inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, jest szwedz-
ka firma Skanska, która wartość robót budowlanych wy-
ceniła na 72 mln zł. Przewidywany czas realizacji to okres 
2017–2019 r. Koszt inwestycji, łącznie z przeprowadzką, 
szacowany jest na ok. 110 mln zł. Budowa zostanie sfi-
nansowana z budżetu państwa ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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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 4,2415

chf 3,9720

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 ** –0,3320

libor chf –0,7296

libor eur *** –0,3593

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)                                          161,16

tabela nr 071/A/NBP/2017 z dnia 11.04.2017

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

(dane na dzień 11.04.2017 [Euribor], 
04.04.2017 [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



Perły z sieci
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Sheraton Huzhou Hot Spring Resort

W chińskim mieście Huzhou, niedaleko Szanghaju powstał 
ekskluzywny hotel, który swoim kształtem przypomina literę ,,O”. 
Zlokalizowany nad brzegiem jeziora Tai Hu obiekt należy do sieci 
hoteli Sheraton. 
Konstrukcja licząca 27 pięter składa się z 3 budynków, z których 
dwa łączą się ze sobą na wysokości 100 m. Trzeci, niższy znajduje 
się obok. Między wszystkimi częściami kompleksu można 
przemieszczać się pod ziemią. Nietypowy wygląd budynku 
wymagał zastosowania specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. 
Do budowy wież wykorzystano rdzenie żelbetowych rur, które 
są lekkie oraz odporne na trzęsienia ziemi. Fasadę pokryto 
aluminiowymi pasami oraz dużymi taflami szkła. Hotel oferuje 
321 przestronnych pokoi, bogate zaplecze rekreacyjne, w tym 
łaźnię parową, sauny i basen do hydroterapii. Wieżowiec został 
zaprojektowany przez chińskiego architekta Ma Yansonga. Ceny 
noclegu w hotelu zaczynają się od 400 dolarów.

Heydar Aliyev Centre

Centrum kultury im. Heydara Aliyeva w Baku jest narodowym 
symbolem Azerbejdżanu i pełni funkcję głównego obiektu 
kulturalnego w tym kraju. Projekt nowoczesnego budynku 
został przygotowany przez architektów z pracowni Zahy Hadid. 
Obiekt pełni funkcję kulturalnego centrum miasta, gdzie można 
poznać tradycyjną oraz współczesną kulturę azerską. Z zewnątrz 
bryłę budynku stanowi owalna, pofałdowana struktura, która 
wyróżnia się na tle monumentalnych, sowieckich budowli.  
Biały dach płynnie przechodzi w ściany połączone 
z nawierzchnią placu. Konstrukcja budynku składa się 
z dwóch głównych części: żelbetowego trzonu zawierającego 
pomieszczenia centrum oraz niezależnej, samonośnej elewacji. 
Całość utrzymana jest w jasnych barwach. W budynku znajdują 
się muzeum, biblioteka i centrum konferencyjne, jednak 
największą atrakcję stanowi sala koncertowa mieszcząca 
tysiąc osób, w której wykorzystano elementy z białego dębu 
amerykańskiego. Projekt został wyróżniony nagrodą Design 
Museum’s Design of the Year Award 2014.

Freedom Tower

Freedom Tower to jeden z 4 wieżowców w Nowym Jorku, 
będący częścią nowego kompleksu, powstałego w miejscu 
zniszczonych podczas zamachu z 2001 r. biurowców 
World Trade Center. Obiekt jest dziełem współpracy 
pracowni architektonicznej Skidmore, Owings and 
Merrill z architektami Danielem Libeskindem i Davidem 
Childsem. Konstrukcję budynku stanowi szklana wieża 
o charakterystycznych ściętych kantach. Freedom 
Tower jest najwyższym wieżowcem w Nowym Jorku, 
pod względem wysokości prześcignął dotychczasowego 
rekordzistę — Empire State Building. Wysokość budowli 
wynosi 541 m i nie jest ona przypadkowa. Po przeliczeniu 
na stopy uzyskujemy wynik 1776 stóp, który symbolizuję 
datę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych. 







ARAnżAcje WnętRZ

Meble dla kreatywnych

N
asz kraj należy do światowych liderów w  dziedzinie pro-
dukcji i eksportu mebli. Według raportu branżowego opu-
blikowanego przez PKO BP w październiku 2016 r.: Polska 

jest 4. światowym eksporterem mebli (za Chinami, Niemcami i Wło-
chami); sytuuje się w  grupie 6 największych światowych producen-
tów mebli (za Chinami, USA, Niemcami, Włochami i Indiami). Oprócz 
tradycyjnych modeli, również w naszym kraju coraz bardziej po-
pularne stają się niestandardowe rozwiązania.

W  ostatnim czasie można zauważyć swego rodzaju modę na 
ekologiczny styl życia — podkreśla się wagę zdrowego odżywa-
nia, odchodzi od stosowania detergentów, a publiczne dyskusje na 
temat ochrony środowiska naturalnego nie należą do rzadkości. 
Trend ten odzwierciedlają również tendencje w aranżacji wnętrz. 
Promowane są naturalne materiały i stonowane kolory ziemi. Do 
łask wraca rękodzieło, a na znaczeniu zyskuje upcykling, czyli wyko-
rzystanie starych produktów w taki sposób, by nowo wytworzone 
przedmioty miały wyższą wartość niż surowiec, z którego zostały 
wykonane. W nurt ten dobrze wpisują 
się meble z palet.

W trosce o naturę
zastosowanie palet może być znacz-
nie szersze niż pierwotnie zakładano. 
Już nie tylko służą one przedstawicie-
lom branży transportowej, ale z powo-
dzeniem mogą stać się tworzywem do 
produkcji przedmiotów codziennego 
użytku, np. mebli. Na rynku pojawiły 
się zrobione z palet łóżka, stoły, szafy 
i szafki, krzesła i fotele, a także dodat-
ki, takie jak ozdobne zegary, wiesza-
ki, donice czy różne oryginalne formy 
dekoracji. W mieszkaniach z niewielką liczbą pomieszczeń, zwłasz-
cza w jednopokojowych kawalerkach, odpowiednio przygotowane 
palety mogą pełnić funkcję ścianek, wydzielających poszczególne 
strefy, np. część sypialną, przeznaczoną do pracy czy spożywania 
posiłków. Naturalny wygląd surowca i jego prostota dobrze skom-
ponują się z  oszczędnym wystrojem wnętrz minimalistycznych 
i  skandynawskich. Prosta forma sprawdzi się również w  loftach 
oraz w  mieszkaniach urządzonych w  stylu vintage. Palety nadają 
się także do wykonania mebli ogrodowych albo na balkon. Dobrze 
harmonizują z dodatkami zrobionymi ze skrzynek na owoce. z uwa-
gi na lekkość umożliwiającą stosunkowo łatwy transport, elemen-
ty takiego umeblowania cieszą się zainteresowaniem wśród osób 
organizujących różnego typu wydarzenia, zwłaszcza w  plenerze. 
Wykorzystując stare platformy, chronimy naturalny surowiec przed 
wyrzuceniem, jednocześnie zmniejszając zużycie materiałów trady-
cyjnie stosowanych do produkcji podobnych przedmiotów.

Możliwość samodzielnego wykonania
zaletą mebli z palet jest stosunkowo niewielki koszt wykonania. 
Cena nowych, najbardziej popularnych tzw. europalet mieści się 
w granicach 30-40 zł, jednak do powtórnego wykorzystania nadają 

się również platformy używane, dostępne w jeszcze niższych ce-
nach, a  nawet za darmo. Proste meble można zrobić samemu, 
wystarczy znać podstawy obróbki drewna. Blogi wnętrzarskie 
obfitują w instrukcje, w jaki sposób należy postępować, by osią-
gnąć zamierzony efekt. Podstawą jest dokładne wyczyszcze-
nie palety, usunięcie wszelkich nierówności, a zwłaszcza drzazg.  
Do tego celu najlepiej posłuży szlifierka lub papier ścierny. Ten 
etap pracy jest ważny nie tylko ze względu na estetykę, ale i bez-
pieczeństwo oraz komfort użytkowników.

Następnie warto zaimpregnować drewno, zwłaszcza jeśli wy-
konane z  niego meble będą stały na świeżym powietrzu. Palety 
można pomalować na dowolny kolor, dopasowując go do pozo-
stałych elementów wyposażenia. Niepowtarzalny efekt uzyska-
my, stosując bezbarwny lakier, który podkreśli naturalne słoje. 
Kolejny krok to połączenie palet lub ich elementów w odpowiedni 
kształt. W przypadku stolika kawowego wystarczy położyć jedną 
platformę na drugiej i trwale przymocować je do siebie. Trudniej-

sze będzie wykonanie fotela albo 
biurka — taką pracę warto wcześniej 
przemyśleć i  zaprojektować. Całości 
dopełnią dodatkowe detale, np. kół-
ka ułatwiające przesuwanie mebla, 
szkło zdobiące stolik albo wygodne 
poduszki, będące wykończeniem ze-
stawu wypoczynkowego.

Domy z palet
Palety stanowią inspirację nie tylko 
dla producentów mebli i  projektan-
tów wnętrz. Materiał ten wykorzy-
stują również architekci — zarówno 
ci poszukujący nowych środków wy-

razu pozwalających na tworzenie nietypowych konstrukcji, jak 
i  ci, którzy doceniają dostępność budulca oraz jego niską cenę. 
Przykładem może być projekt stworzony przez I-Beam Design. 
Niewielki dom, jaki powstał w nowojorskiej pracowni, na naszej 
szerokości geograficznej może służyć jako domek letniskowy. 
Jednak głównym celem, dla którego został zrealizowany, jest 
możliwość tworzenia przejściowych schronień dla osób, które 
utraciły swoje domy lub musiały opuścić dotychczasowe miej-
sce zamieszkania ze względu na klęski żywiołowe albo konflikty 
zbrojne.

Unikatowy element wystroju
Meble z  palet to ekologiczna i  stosunkowo tania alternatywa 
dla tradycyjnego wyposażenia wnętrz. Wykonywane ręcznie, 
według własnego projektu, zaspokoją indywidualne potrzeby 
użytkowników. Można zrobić je samodzielnie lub zdać się na spe-
cjalistów — istnieją profesjonalne firmy, zajmujące się produkowa-
niem tego typu mebli, również na zamówienie. I choć specyficzny 
klimat, jaki tworzą, ma zarówno entuzjastów, jak i krytyków, nie 
można odmówić im waloru oryginalności.

Anna Kapłańska

Praktyczne, ekologiczne, unikatowe, a jednocześnie tanie — meble z palet zyskują coraz 
więcej zwolenników, zarówno wśród użytkowników, jak i projektantów wnętrz.
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Czy potrzebny mi projektant? 
Nowe mieszkanie? Remont? Niekończące się wycieczki po salonach wyposażenia 
wnętrz. Wszystko wygląda wspaniale, ekipa już czeka, a decyzji wciąż brak?

U
rządzaniu mieszkania czy domu zawsze towarzyszą emo-
cje. Najczęściej pozytywne, związane z nowym miejscem, 
perspektywami, chęcią mieszkania „po swojemu”. Ry-

nek atakuje nas ogromną liczbą materiałów, artykułów, wzorów. 
Gdzie nie spojrzeć — „inspiracja”. Już po pierwszej wizycie w salo-
nie wyposażenia wnętrz dostajemy białej gorączki.

Trwa boom deweloperski. Bardzo wiele mieszkań kupuje-
my, sprzedajemy czy nawet wynajmujemy. zakup nieruchomości 
jest ważną i trudną decyzją. Jeszcze trudniejsze okaże się dopro-
wadzenie takiej inwestycji do stanu użytkowego. Już na samym 
początku naszej przygody powinniśmy podjąć istotne decyzje 
dotyczące finalnego efektu, jaki chcemy uzyskać. W  dalszych 
etapach będzie ich tylko więcej. zmiany deweloperskie, układy 
funkcjonalne, wybór ekipy remontowej, dobór materiałów, wy-
posażenie, oświetlenie, a do tego codzienne wizyty na budowie. 
Kto teraz ma do tego głowę i przede wszystkim czas? 

Architekt wnętrz — kto to taki?
zawód projektanta dotyczy dziedziny kształtowania przestrzeni 
wewnętrznej. Kształcenie przyszłych architektów wnętrz odby-
wa się na uczelniach wyższych, plastycznych oraz politechnikach. 
Są to osoby, które posiadają nie tylko wiedzę techniczną, ale tak-
że zmysł artystyczny i wrażliwość estetyczną. zawód ten w ciągu 
ostatnich lat zyskał na popularności. Ogromna liczba możliwo-
ści materiałowych, rozwiązań budowlanych i naturalna potrzeba 
piękna, przyczyniły się do sprowadzenia projektanta z  poziomu 
zawodu elitarnego, przeznaczonego dla najbogatszych, do profe-
sji zaufania publicznego. Obecnie z usług architektów wnętrz ko-
rzysta większość inwestorów.

Głównym zadaniem projektanta jest wykonanie projektu aran-
żacji przestrzeni, który stanowi podstawę pracy ekipy remontowej 
i  jednocześnie staje się narzędziem komunikacji między inwesto-
rem a wykonawcą. z czego więc składa się taki projekt? Pierwszym 
etapem opracowania jest zaplanowanie układu funkcjonalnego 
z  dokładnym zapoznaniem się ze zwyczajami, zainteresowania-
mi i preferencjami klienta. Często ten etap pracy wykonywany jest 

wspólnie z  inwestorem, bo przecież każdy z  nas jest inny, a  prze-
strzeń, w  której żyjemy, powinna być dopasowana bezpośrednio 
do naszych potrzeb. Na tej bazie powstaje koncepcja projektowa, 
czyli główna wizja całości. W  dobie digitalizacji wielu projektan-
tów wykorzystuje fotorealistyczne wizualizacje, które są bardzo 
pomocnym narzędziem przy dalszej współpracy. Na ich podsta-
wie jesteśmy w stanie przedstawić inwestorowi przyszłe materiały, 
układ pomieszczeń, kolorystykę, a nawet konkretne elementy wy-
posażenia. Po licznych konsultacjach i akceptacji ostatecznych de-
cyzji, rozpoczynamy sporządzanie projektu wykonawczego. Jest to 
najtrudniejszy i najbardziej pracochłonny składnik całości opraco-
wania. To w  tym miejscu powstaje dokumentacja dla wykonawcy 
i  branżystów. Obecnie większość profesjonalnych ekip remonto-
wych wymaga tego rodzaju opracowań do przeprowadzenia jakich-
kolwiek prac, ponieważ dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych 
nieporozumień na drodze inwestor-wykonawca i przede wszystkim 
zaplanować kosztorysy oraz przebieg całego przedsięwzięcia.

Nie taki diabeł straszny, jak go malują
Na rynku krąży wiele mitów na temat współpracy z projektanta-
mi. Będzie drogo, długo i ostatecznie nie tak, jak chcemy. Ale czy 
to prawda?

proj.: Małgorzata Musiał

proj.: Małgorzata Musiałproj.: Małgorzata Musiał
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Mit nr 1: Przestrzeń dopasowana 
nie do nas, a do projektanta. 
Często boimy się, że architekt na-
rzuci nam swoją wizję, całkowicie 
niezgodną z  naszymi potrzebami. 
Dlatego tak ważne jest pierwsze 
spotkanie, czyli wywiad środowi-
skowy. Wybór odpowiedniego pro-
jektanta to połowa sukcesu. 

Poszukajmy w  sieci, przeanali-
zujmy portfolia lub porozmawiajmy 
ze znajomymi, którzy z takiej usługi 
już korzystali, być może znają kogoś 
godnego polecenia. Warto umó-
wić się z dwoma, trzema biurami na 
pierwsze spotkanie — to zazwyczaj 
nic nie kosztuje. Już na wstępnej 
rozmowie możemy stwierdzić, czy 
znaleźliśmy kogoś, z  kim nadajemy 
na tych samych falach. 

Dobór projektantów pod względem osobowości zapewni 
przyjazny i  miły przebieg współpracy oraz zaowocuje udanym 
efektem końcowym.

Mit nr 2: będzie drogo.
Jak już zostało wspomniane, na pierwszym spotkaniu określamy 
warunki współpracy. Przed podpisaniem umowy otrzymujemy 
wstępną wycenę usługi. Oferty na rynku są dość zróżnicowane, 
każdy projekt wyceniany jest indywidualnie i w zależności od na-
szych potrzeb. 

Przy wykonywaniu remontu, wykończenia, do najistotniej-
szych parametrów należy budżet, dlatego warto skorzystać z po-
mocy przy sporządzeniu kosztorysu i planu działań. Współpraca 
z  projektantem pozwoli nam na oszczędności sięgające nawet 
20–30 proc. całości funduszy. Dzięki konsultacji z  architektem 
wnętrz przed etapem realizacji, jesteśmy w stanie podjąć decyzje, 
które uchronią nas przed ewentualnymi nadwyżkami czy brakami 
materiałowymi, nieodpowiednim wyposażeniem, a  nawet kosz-
townymi poprawkami budowlanymi.

Mit nr 3: będzie długo.
W tym miejscu należy zdecydowanie obalić to stwierdzenie, gdyż 
podstawowym atutem współpracy z projektantem są setki zaosz-
czędzonych godzin. Przy gruntownym wykończeniu nowej inwe-
stycji, oprócz wieczorów spędzonych na planowaniu remontu, 
kilometrów przechodzonych po salonach wyposażenia wnętrz, 
tracimy czas na rozwiązywanie problemów na budowie, które 
występują na każdym etapie realizacji. Najczęściej nie wystarczą 
wolne popołudnia po pracy, wówczas zmuszeni jesteśmy do wy-
korzystania urlopu na czas remontu. Czy nie lepiej byłoby to ko-
muś powierzyć, komuś kto się na tym zna?

Kiedy potrzebujesz projektanta
Współpraca z projektantem zalecana jest każdej grupie inwesto-
rów. Czy to przy całkowitym wykończeniu mieszkania, remoncie, 
czy nawet drobnej metamorfozie. Każdy z nas jest inny. zazwy-
czaj większość ludzi posiada preferencje stylowe, wizję tego, jak 
chciałaby mieszkać, ale często brakuje nam wyobraźni do zwizu-
alizowania pomysłu, lub czasu na jego realizację. Jest to pierwsza 

grupa, do której adresowana jest usługa projektowa. Specjalista 
pomoże obrać odpowiedni kierunek, zebrać wszystko w  całość 
i zrealizować nasze plany. 

Kolejną grupą inwestorów są osoby, które mają dokładnie 
sprecyzowane wyobrażenie całości, ale brakuje im wiedzy tech-
nicznej i czasu do wcielenia swoich pomysłów w życie. W takim 
przypadku, rozsądnie będzie podjąć współpracę z projektantem 
wyłącznie na etapie sporządzania dokumentacji wykonawczej 
i  ewentualnego prowadzenia nadzoru autorskiego. Trzecia gru-
pa to osoby, które posiadają mniejszą wyobraźnię przestrzenną, 
w związku z czym planowanie mieszkania staje się dla nich bardzo 
trudnym zadaniem. Dla tego typu klientów praca z projektantem 
od samego początku inwestycji wydaje się czymś niezbędnym. 

zawód architekta wnętrz jest w  dzisiejszych czasach bar-
dzo pomocną specjalizacją. Ogrom materiałów i możliwości, jaki 
daje nam współczesny rynek, potrafi przytłoczyć każdego. Chęć 
wykorzystania przestrzeni mieszkalnej w  sposób funkcjonal-
ny i  spersonalizowany jest konieczna do zachowania harmonii. 
W obecnym pędzie życia, kiedy nie mamy chwili dla siebie, uświa-
damiamy sobie, jak ważna jest dla nas przestrzeń, w której żyjemy.

Rynek biur architektonicznych stale się powiększa. Nie ma 
większego problemu ze znalezieniem projektanta, który sprosta 
wszystkim naszym oczekiwaniom i pomoże w realizacji wymarzo-
nego „M2”. Tak naprawdę sukces zależy w dużej mierze od nas sa-
mych, naszego podejścia do tematu, wiedzy oraz rozeznania na 
rynku.

Klaudia Siudak buKadesign pracownia projektowa, 
Małgorzata Musiał 
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Czerń we wnętrzu

C
zarny kolor nacechowany jest w naszej kulturze w pewien 
sposób negatywnie – kojarzy się głównie z żałobą, przygnę-
bieniem i  smutkiem. Jest kolorem konserwatywnym, szla-

chetnym i bezpośrednim, który doskonale współgra z niemal każdą 
inną barwą. Czerń można nazwać barwą wielu znaczeń, gdyż prak-
tycznie w każdej kulturze ma inne, często odległe nacechowanie. 
W Chinach to kolor szczęścia, w starożytnym Egipcie był jednym 
z symboli życia, w kulturze europejskiej funkcjonuje jako kolor ża-
łoby, ale również kojarzony jest z luksusem, wyrafinowaniem, no-
woczesnością, spokojem i opanowaniem.

Czerń dla wielu osób jest ulubioną barwą, szczególnie biorąc 
pod uwagę ubiór czy akcesoria. Kolor ten wybieramy ze względu na 
jego ponadczasowość, ponieważ sprawdza się praktycznie w każ-
dych okolicznościach. Co sądzicie o czarnym we wnętrzu? Tutaj od-
powiedź nie będzie już tak oczywista, gdyż większość zapytanych 
osób odpowie, że czerń na ścianie czy meblu wydaje im się przy-
gnębiająca, smutna, zbyt ekstrawagancka i dodatkowo trudna do 
utrzymania w czystości. Ale czy rzeczywiście tak jest?

Czarny kolor z rozwagą
Oczywiście z założenia ciemnie kolory stosujemy raczej w dużych, 
dobrze doświetlonych pomieszczeniach, z racji właściwości optycz-
nie zmniejszających przestrzenie poprzez pochłanianie światła. 
Nie jest to jednak do końca prawda, gdyż jeden mocniejszy akcent 
zastosowany umiejętnie nie powinien powodować takiego wraże-
nia, a wręcz zadziałać zbawiennie, tworząc wyjątkowy, oryginalny 
kontrast. Dużych plam czerni unikajmy raczej w  małych, wąskich 
wnętrzach bez okien, gdyż podkreślą ich mankamenty. Ciemna 
barwa świetnie współgra z  dodatkami w  intensywnych kolorach: 

soczystą zielenią, intensywną żółcią, ognistą czerwienią. Przeważ-
nie drobne akcenty potrafią stworzyć klimat wnętrza, podbić jego 
walory estetyczne, wyrazić indywidualność właściciela.

Czarny w formie praktycznej farby tablicowej
Ciekawym rozwiązaniem okaże się także użycie czarnej farby ta-
blicowej, na której możemy zapisywać listę zakupów, wiadomości 
dla współlokatorów czy inne ważne informacje. Podręczny notat-
nik sprawdza się szczególnie w kuchni (np. gdy gotujemy z przepisu 
zapisanego na dużym formacie) czy w pokoju dziecka, które może 
artystycznie się wyszaleć bez konieczności ponownego malowania 
ścian. W połączeniu z farbą magnesową powstanie przydatne miej-
sce do komunikacji pomiędzy domownikami oraz przestrzeń służą-
ca jako domowy kalendarz.

Ponadczasowość czerni
Czerń sprawdzi się nie tylko w  nowoczesnych wnętrzach, ale tak-
że tych klasycznych, z klimatem. Czarne, matowe płaszczyzny ścian 
zestawione z  kryształowymi lub miedzianymi lampami, sztukaterią 
i drewnianą podłogą ułożoną w modną ostatnio jodełkę, to kompo-
zycja idealna, będąca zawsze na topie. Czerń pasuje w zasadzie do 
wszystkiego, a jej duet z bielą uchodzi za ponadczasową klasykę, po 
którą często ostatnio sięgamy podczas projektowania swoich wnętrz.

Czarny jako dodatek
Użycie koloru czarnego w postaci materiałów, takich jak zasłony, 
abażury lamp czy rolety, może wywołać ciekawy efekt przy prze-
puszczeniu światła przez tkaninę. Warto jednak zawsze sprawdzić 
tego typu rozwiązania, ponieważ czasami z pożądanej czerni może-
my uzyskać np. kolor bordowy. Ciekawie wyglądają również struk-
turalne płytki lub czarna cegła, które po podświetleniu np. taśmą 
LED tworzą w pomieszczeniu wyjątkową głębię i klimat. Czerń mo-
żemy przełamać ciepłym drewnem, dekoracyjnymi roślinami czy 
oryginalnymi, szklanymi dodatkami, które ocieplą wnętrze i  do-
dadzą mu wyrafinowania. Taka mieszanka jest skazana na sukces, 
a  osobom o  mocnych nerwach polecam wykorzystanie czarnego 
koloru nawet na podłodze lub suficie. 

Bez nadmiernego połysku 
Gdy zdecydujemy się pokryć czernią jedną ze ścian lub część su-
fitu, miejmy na uwadze wykończenie farby. Nie eksperymentujmy 
z połyskiem, który spowoduje we wnętrzu zbędny chaos poprzez 
mało estetyczne odbicie światła. Mat będzie w tym przypadku ide-
alnym rozwiązaniem, dodającym głębi i elegancji. Czerń w połysku 
pozostawmy na poczet szaf, stolików czy innych mebli, gdzie reflek-
sy przeważnie są jak najbardziej słuszne. 

Czy czarny jest więc kolorem dla odważnych? Być może tak, ale 
zachęcam wszystkich do zabawy z tą barwą, czy to w dużych płasz-
czyznach ścian, lekkiej lamperii z farby ceramicznej w przedpokoju, 
czy delikatnym akcencie w postaci lampy podłogowej. Czernią ope-
rujmy racjonalnie i z umiarem w obrębie maksymalnie jednej po-
wierzchni, aby zbytnio nie przeładować wnętrza. Skoro tak chętnie 
wybieramy ten kolor w codziennym życiu, warto skorzystać z jego 
szerokich możliwości również w  projektowaniu przestrzeni, a  fi-
nalne efekty mogą przejść nasze najśmielsze oczekiwania. 

Artur Brzuchacz, projektant wnętrz
www.arch-tecture.pl

wiz. Artur Brzuchacz

wiz. Artur Brzuchacz
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XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Domy

Sandomierz

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 40–43.
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Al. Solidarności

Igołomska

Inwestycja biorąca udział w plebiscycie  
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

78
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska ) III kw. 2017 26–112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska 4–5
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 49

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

3 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment III okład-
ka, 1

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 55

5 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 8, 49

6 Bajeczna Apartamenty (ul. Bajeczna) III kw. 2017 29–92 6550–6900 ATAL 47

7 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 2 – zrealizowany,  
bud. 3 – zrealizowany 57–128 7300–8700 Inter-Bud 44

8 Lema (ul. Lema) II kw. 2017 29–79 od 5600 Wawel Service 64

9 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – zrealizowany 36–97 8600–11 100 Inter-Bud 44

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

12 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 51
13 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 9, 10–11
14 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 61
15 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment III okładka, 1
16 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 64
17 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 45
18 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 30–80 5990–7300 Start 62
19 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 49
20 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 61
21 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) I kw. 2017 31–65 b.d. Tętnowski 48
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 60
11 Zbożowa 2A Apartamenty (ul. Zbożowa) III kwartał 2018 3–91 7500 ATAL 46

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw. 

Zwierzyniec   Średnia cena: 8520 zł/mkw. 

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

25 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany, Bohomolca 7 – 
wrzesień/październik 2017 36–99 5200–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 51

26 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 67
27 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 67
28 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 64
29 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 66

30 Reduta (ul. Reduta) bud. A, B – zrealizowany,  
bud. C – czerwiec 2018 31–75 5400–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 51

31 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 53
32 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 54
33 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 33–85 5630–7304 Dom-Bud M. Szaflarski 9, 51

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 56

24 Kamienica Retmana (ul. Satchowicza 5) I kw. 2018 30–190 11 500–13 900 SOLART Stachowicza 5 IV okładka

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

37 Kwartet Bieżanowski  
(ul. Aleksandry) zrealizowana 42–55 5484–5795 IMS Budownictwo 52

38 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 50

39 Start City  
(ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–60 5764–6851 Start 62

40 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 8
41 Wielicka Garden (ul. Wielicka) I etap – IV kw. 2017, II etap – IV kw. 2018 41–94 od 6200 ATAL 9
42 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 67

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
34 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – IV kw. 2016, II etap – II kw. 2018 27–110 6050–9100 Henniger Investment 3

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

36 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment III okładka, 1
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
56 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 64
57 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 67
58 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment III okładka, 1
59 Lemon House (rej. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) Iv kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 66
60 Pasaż Podgórski, III etap (ul. Zabłocie) wrzesień 2018 28–63 6750–8760 IMS Budownictwo 52

Dębniki     Średnia cena: 6736 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 5641 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 7190 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
61 ul. Cieślewskiego 7a w realizacji 29–65 5900–7200 Janex 57
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 50

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.

51 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–52 5100–5590 Krakoin 53
52 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5000–6300 Start 62
53 Halszki 28 A (ul. Halszki 28 A) zrealizowana 30–78 4999–6800 Wawel Service 64

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

55 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 29–79 5700–7900 Start 62

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
43 Apartamenty Wiśniewskiego (ul. Wiśniewskiego) III kw. 2018 30–82 od 6250 Wawel Service 64
44 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 63
45 ul. Małysiaka III kw. 2018 23–90 5000–5700 Proins 50
46 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 42–98 6400–6900 Inter-Bud 45
47 Osiedle Piltza (ul. Piltza) II kw. 2017 29–81 b.d. KG Group 8
48 Słomiana 14 (ul. Słomiana) IV kw. 2017 46–57 8800–9000 PM Development 65
49 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 54
50 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 54



43Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2017

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

67 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–59 5400–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 51

68 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 29–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 51

69 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 64

70 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 45

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Swoszowice   Średnia cena: 5302 zł/mkw. 

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

64 City View Kraków (ul. Orszańska) II kw. 2017 130 2873–3316 MWM Investments 9

65 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 64

66 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 od 5800 Awim 9

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2

Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904   

•	Więckowice	592	•	Wieliczka	20988		•	Zabierzów	ok.	6000		•	Zielonki	4423
Odległość od centrum Krakowa: 
	 •	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2	km	•	Niepołomice	25,9 km  

•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km		•	Zielonki	7,6 km
Linie aglomeracyjne: 
	 •	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  

•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6		•	Zielonki	4

Nowa Huta   Średnia cena: 5506 zł/mkw. 

Okolice Krakowa  

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

71 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 33–59 5500–6300 Proins 50

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

72 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 59

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

74 Modern Residence (Bolechowice) IV kw. 2017 174 b.d. Excellent Development 9

75 Osiedle Kameralne (Wieliczka, ul. Sowińskiego) kwiecień 2017 131 3567–3718 COMPLEX 63

76 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 58

77 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa) zrealizowana 82 5478 Maxus 9

78 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 59

79 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 8, 59

80 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 59

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 19
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ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków
Tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33

biuro@tetnowski.pl, www.tetnowski.pl

NOWA INWESTYCJA 

WWW.PRADNICKA65.PL



49Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2017

rynek pierwotny



50 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2017

rynek pierwotny

®

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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reklama

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

Polska mapa biurowców — Kraków

Liczba nowoczesnych biurowców wzrasta we wszystkich mia-
stach Polski. Spacerując wiosną po mieście, możemy podziwiać 
nie tylko budzącą się do życia roślinność, ale także swoisty 

„rozkwit” obiektów biurowych. Przedstawiamy niektóre z krakow-
skich inwestycji oferujących nowoczesną powierzchnię biurową.

Bronowice Business Center 9
Bronowice Business Center to kompleks składający się z  3 no-
woczesnych budynków biurowo-usługowych klasy A  o  łącznej 
powierzchni ponad 26 tys. mkw. Znajduje się on przy ul. Jasno-
górskiej, w  północno-zachodniej części Krakowa. Jedną z  czę-
ści tego kompleksu stanowi inwestycja Bronowice Business 
Center 9. Ten 5-kondygnacyjny biurowiec oferuje 12  tys.  mkw. 
powierzchni klasy A. Do zalet obiektu należy lokalizacja (ul. Ja-
snogórska stanowi ważny element sieci komunikacyjnej Krako-
wa), a  także wysokie i  przestronne pomieszczenia o  znacznym 
potencjale aranżacyjnym i dostępie do dużej ilości światła dzien-
nego. Biurowiec cechuje się także nowoczesną architekturą. Jego 
forma jest prosta i jednorodna z wyraźnie zaakcentowanymi wej-
ściami. Obiekt realizuje spółka MIX Biura.

Szukasz biura w Krakowie? Oto obiekty znajdujące się w stolicy Małopolski, 
które oferują nowoczesną powierzchnię biurową.

Green Office Center
W  ubiegłym roku przy ul. Walerego Sławka zakończyła się bu-
dowa biurowca Green Office Center. Obiekt powstał w pobliżu 
kompleksu Bonarka for Business. Ten należący do Grupy Havre 
budynek oferuje 4670 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Ma 
on 7 kondygnacji naziemnych i  jedną podziemną, w  której znaj-
duje się garaż. Typowa wielkość piętra wynosi 676 mkw. po-
wierzchni użytkowej zaprojektowanej w  systemie open space, 
z  możliwością przystosowania jej do dowolnej aranżacji, w  za-
leżności od potrzeb klienta. Green Office Center wyróżnia się 
przeszkloną elewacją w formie aluminiowych, pionowych „żyle-
tek”, która nawiązuje do funkcjonalnego modernizmu. Za projekt 
obiektu odpowiada Biuro Projektowe INDO. Biurowiec nie tyl-
ko posiada ciekawą architekturę, ale również zostały w  nim za-
stosowane liczne rozwiązania zgodne z  ideą zrównoważonego 
budownictwa.

Kalwaryjska 33
W bieżącym roku do użytku zostanie oddany budynek biurowo-
-usługowy Kalwaryjska 33. Obiekt znajduje się w jednej z mocno 
rozwijających się dzielnic Krakowa — Podgórzu. Biurowiec zaofe-
ruje ok. 3550 mkw. całkowitej powierzchni najmu. Będzie składał 
się on z 5 naziemnych kondygnacji i jednej podziemnej. Biurowiec 
powstał w miejscu, w którym niegdyś znajdował się sklep ogrod-
niczy. Przeszłość działki zainspirowała twórców projektu inwe-
stycji Kalwaryjska 33 do tego, by motywem przewodnim uczynić 
zieleń. Centralnym punktem budynku będzie drzewo rozpoście-
rające się przez wszystkie kondygnacje obiektu. Roślin nie za-
braknie także na każdym z pięter biurowca (pojawią się np. kwiaty 
w donicach czy atrium z żywo zieloną ścianą).

Moon Office
W  centrum Krakowa, przy rondzie Grunwaldzkim znajduje się 
biurowiec Moon Office. Nieruchomość powstaje zgodnie z ideą 
zrównoważonego budownictwa. Zastosowane będą w niej eko-
logiczne i  oszczędne rozwiązania eksploatacyjne. Obiekt zaofe-
ruje także stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych 
i  hybrydowych oraz miejsca postojowe i  szereg udogodnień 
dla rowerzystów. Potwierdzeniem wysokiej jakości budynku 
jest certyfikat LEED Platinum. Każde piętro biurowca zaoferu-
je powierzchnię od 900 do 1123 mkw., co pozwoli najemcom na 
dowolność w  zakresie dalszych podziałów, aranżacji wnętrzar-
skich czy rozwiązań funkcjonalnych. Elementem wyróżniającym 
obiekt, a jednocześnie estetycznym zwieńczeniem całości będzie 
pokryty naturalną roślinnością dach.

Lobos Office
W  dzielnicy Czyżyny znajduje się budynek biurowy Lobos Of-
fice. Jego lokalizacja ułatwia dotarcie do istotnych biznesowo 
miejsc na mapie Krakowa. Rozbudowaną infrastrukturę drogową 
Czyżyn tworzą m.in. przebudowana ul. Mogilska i al. Jana Paw-
ła II (łatwiejszy dojazd do Dworca Głównego), nowoczesne ron-
do Czyżyńskie z  dworcem autobusowym oraz linia szybkiego 

CHB14

CHB14
Już wkrótce na przyjęcie najemców gotowy będzie biurowiec 
CHB14. Budynek ten powstaje w dynamicznie rozwijającej się czę-
ści Krakowa, tj. przy ul. Christo Botewa 14. Lokalizacja stanowi je-
den z  atutów obiektu, ponieważ umożliwia ona sprawny dojazd 
z różnych rejonów miasta, zarówno własnymi środkami transportu, 
jak i komunikacją miejską. Biurowiec znajduje się blisko węzła Bieża-
nów na autostradzie A4, co zapewnia świetne połączenie komuni-
kacyjne z Polską południową. CHB14 na piętrach od 1 do 5 oferuje 
najemcom łącznie ok. 4213 mkw. powierzchni biurowej. Z kolei na 
parterze budynku, poza reprezentacyjnym lobby, znajduje się po-
wierzchnia do wynajęcia z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny 
oraz punkt handlowo-usługowy. Do dyspozycji najemców przezna-
czony jest też wielostanowiskowy podziemny garaż.
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tramwaju, a  także 8 linii tramwajowych i  11 autobusowych czy 
nowa ścieżka rowerowa. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 
8 tys. mkw. Biurowiec jest zgodny z wymogami certyfikatu LEED 
na poziomie Platinum. Budynek został zaprojektowany jako układ 
otwartych powierzchni, które będą aranżowane do wymogów 
przyszłych użytkowników, co pozwala na elastyczne kształtowa-
nie powierzchni reprezentacyjnej, rekreacyjnej czy przeznaczo-
nej do pracy indywidualnej lub zespołowej. Lobos Office oferuje 
najemcom różne udogodnienia i zaawansowane technologicznie 
środowisko infrastrukturalne (jak chociażby własna stacja trafo 
z agregatem prądotwórczym).

Unity Centre
Krakowianie wypatrują także przebudowy szpecącego wizeru-
nek miasta „Szkieletora”. Do końca 2019 r. obiekt zamieni się 
w Unity Tower, a w jego otoczeniu zostaną wybudowane 4 inne 
budynki. Powstające przy rondzie Mogilskim Unity Centre sta-
nie się największym w  mieście wielofunkcyjnym centrum biz-
nesowym. Kompleks będzie złożony z  5 budynków o  różnych 
funkcjach i  zróżnicowanej skali zabudowy (3 biurowce, hotel 
i  apartamentowiec). Łączna powierzchnia najmu Unity Cen-
tre wyniesie 46 tys. mkw. Najbardziej wyróżniającym się ele-
mentem kompleksu będzie obiekt Unity Tower, który zastąpi 
niedokończoną konstrukcję budynku Naczelnej Organizacji 
Technicznej, popularnie zwaną „Szkieletorem”. Obiekt wraz 
z  gruntem został zakupiony w  2005 r. przez spółkę Treimorfa 
Project Sp. z o.o.

Park Club
Na skraju krakowskich Błoń, przy al. 3 Maja powstaje obiekt ko-
mercyjno-apartamentowy Park Club. Zaoferuje on ok.  19  tys. 
mkw. powierzchni całkowitej, w  tym ponad 6 tys.  mkw. prze-
strzeni biurowej klasy A+ usytuowanej na czterech poziomach. 
Parter budynku zostanie przeznaczony na przestrzeń komercyj-
ną z towarzyszącą częścią gastronomiczną. Budynek zwieńczo-
ny będzie dwiema kondygnacjami mieszczącymi apartamenty. 
Park Club jest zatem przykładem obiektu mixed-use. Inwestycja 
wyróżnia się lokalizacją przy terenach zielonych. Park Club znaj-
duje się na skraju krakowskich Błoń w pobliżu miejskiego parku 
z widokiem na Las Wolski i Kopiec Kościuszki. Zadrzewiona jest 
także prowadząca do obiektu al. 3 Maja. Park Club będzie po-
siadał wiszący taras pokryty kompozycją roślinności, tworzą-
cy „zielone podium”. Inwestycja już wkrótce zostanie oddana do 
użytkowania.

Rynek biurowy w  stolicy Małopolski ciągle się rozwija. Nic 
więc dziwnego, że przedstawione powyżej zostały tylko niektóre 
z  krakowskich biurowców oferujących nowoczesną powierzch-
nię biurową. Są one jednak dobrym przykładem tego, jak wyso-
kiej jakości obiekty powstają w tym mieście.

Wszystkim, którzy chcą dokładniej poznać tutejszy rynek 
biurowy oraz plany deweloperów, polecamy najnowszy raport 
„Polski rynek biurowy. Inwestycje, Architektura, Produkty”, przy-
gotowany przez portal e-biurowce.pl.

Justyna Gorczyca
e-biurowce.pl
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w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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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

WHITE
CUBE

Do wynajęcia pozostało
I i II piętro

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



rynek 
wtórny
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AnAlizy Rynku

Porównanie stawek najmu w polskich 
miastach

P
rzeciętna kwota, jaką należy zapłacić za wynajęcie kawa-
lerki na terenie województwa śląskiego, wynosi 813 zł 
(bez opłat i zaliczek na media), a mieszkania 2-pokojowe-

go 957 zł. Podczas gdy średnia ogólnopolska dla najmu lokalu 
1-pokojowego kształtuje się na poziomie 945 zł, a 2-pokojowe-
go 1307 zł. Stawki te są odpowiednio o 16 i 37 proc. wyższe niż 
na Śląsku.

nabytej przez Mzuri Investments dla jednej ze spółek inwe-
stowania grupowego — ponad trzydziestometrowa kawalerka 
kosztowała jedynie 19,9  tys.  zł. Dodatkowym aspektem, który 
przyciąga inwestorów do województwa śląskiego jest fakt, iż 
odsetek pustostanów kształtuje się tam na bardzo niskim po-
ziomie. Według danych Mzuri wynosi on aktualnie 3,2  proc., 
natomiast średnia ogólnopolska zbliża się do progu ok. 4 proc. 
W praktyce oznacza to, że na Śląsku mieszkania z przeznacze-
niem na wynajem nie mają najemców przez krótszy okres niż 
dwa tygodnie w skali roku.

Okazuje się jednak, że nie trzeba dysponować dużym kapi-
tałem, żeby inwestować w  nieruchomości i  czerpać z  tego po-
nadprzeciętne zyski. Dzięki inwestycjom grupowym, wpłacając 
kwotę 10 tys. zł, można liczyć na 6 do ponad 10 proc. zysku 
w skali roku. Ta forma lokowania kapitału polega na objęciu przez 
inwestora udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Taka spółka ma konkretną strategię inwestowania, np.: zakup ka-
mienicy w celu przeprowadzenia remontu i sprzedania mieszkań 
przeznaczonych na wynajem bądź zakup pojedynczych mieszkań 
w celu wyremontowania i czerpania zysku z najmu.

Jak podkreślają eksperci, na Śląsku większą niż przeciętnie 
w Polsce grupę najemców stanowią młodzi, pracujący ludzie — 
to ok. 85 proc. wszystkich osób wynajmujących nieruchomo-
ści. Wśród nich dominują single — ok. 60 proc. tej grupy. Pary 
stanowią ok. 40 proc. pracujących najemców. Studenci two-
rzą grupę liczącą jedynie ok. 10–15 proc. osób wynajmujących 
mieszkania na Śląsku, wobec średniej ogólnopolskiej na pozio-
mie ok.  30–35  proc. Natomiast tylko 3 proc. najemców to ob-
cokrajowcy, podczas gdy przeciętna wartość tego wskaźnika 
w  Polsce kształtuje się na poziomie niemal dwukrotnie wyż-
szym (5,5 proc.). 

Artur Kaźmierczak, Mzuri

Średnie stawki najmu mieszkań 1- i 2-pokojowych w Krakowie kształtują się na 
poziomie odpowiednio 1108 i 1499 zł. Na tle największych rynków nieruchomości 
wyróżnia się Śląsk. Ceny najmu kawalerek i mieszkań 2-pokojowych są w tym 
regionie jednymi z najniższych w kraju. 

Grupa Mzuri działa na rynku od 1998 r. W skład Grupy 
wchodzi Mzuri — największa w Polsce firma specjalizująca 
się w zarządzaniu najmem mieszkań, domów i lokali 
użytkowych; Mzuri Investments, która kompleksowo 
wspiera swoich klientów w inwestowaniu w nieruchomości 
na wynajem oraz Mzuri CFI — crowdfundingowe 
spółki celowe realizujące projekty inwestycyjne. Mzuri 
zarządza już 2,5 tys. mieszkań, obsługuje 2 tys. klientów, 
a zarządzany majątek przekracza wartość 635 mln zł. 
Mzuri Investments pomogło kilkuset klientom nabyć 
ponad 600 mieszkań.

Jak wynika z szacunków Mzuri, zarówno w przypadku kawa-
lerek, jak i mieszkań 2-pokojowych najdroższe ceny (bez opłat 
do administracji i zaliczek na media) odnotowuje się w Gdańsku 
(1066 zł za wynajem kawalerki, 1385 zł za wynajem mieszkania 
2-pokojowego), Poznaniu (adekwatnie 1095 i  1218 zł), Krako-
wie (1108 i 1499 zł), Wrocławiu (1187 i 1476 zł) oraz Warszawie 
(1235 zł za wynajem kawalerki, 1602 zł za wynajem mieszkania 
2-pokojowego). Oznacza to, że najem kawalerki w  Warszawie 
jest o 52 proc. droższy niż na Śląsku, a mieszkania 2-pokojowe-
go aż o 67 proc. Z dużych miast jedynie w Łodzi najem kawalerki 
jest nieznacznie tańszy (768 zł — 6 proc. poniżej przeciętnego 
czynszu w województwie śląskim), ale najem mieszkania 2-po-
kojowego jest już o 2 proc. droższy (974 zł).

Ceny nieruchomości na Śląsku są również jednymi z najniż-
szych w kraju, co sprawia, że stopy zwrotu w przypadku zaku-
pu mieszkania na wynajem należą do najwyższych. Aby zakupić 
pojedynczy lokal na wynajem, należy dysponować kwotą rzędu 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taka inwestycja daje zwrot od 
ok. 6 do nawet 9 proc. w skali roku (po uwzględnieniu wszyst-
kich kosztów i miesiąca pustostanu). Podczas gdy czynsze są na 
Śląsku niższe od warszawskich o ok. 1/3, to ceny nieruchomości 
bywają niższe o  połowę lub więcej. Kusi to wielu inwestorów, 
którzy wiedzą, iż region ten dynamicznie się rozwija i  z  per-
spektywy mieszkaniowej jest obszarem z  dużym potencjałem. 
Ze Śląska pochodzi też rekord cenowy nieruchomości najtaniej 
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RelAcje

Nowości w pracy pośredników 

C
ykl krakowskich śniadań biz-
nesowych stanowi dowód na 
to, że branża pośrednictwa po-

trzebuje nowych narzędzi rozwoju. 
Spotkania networkingowe dla pośred-
ników stały się już tradycją na lokalnym 
rynku. Ich celem jest wymiana do-
świadczeń, nawiązanie relacji bizneso-
wych oraz prezentacja innowacyjnych 
narzędzi, które będą rzeczywistym 
wsparciem w pracy pośredników. 

Wnioski z kwietniowego 
spotkania
W  ramach kwietniowego spotka-
nia, Katarzyna Czerwiak z  Grupa.
Pro wprowadziła uczestników w  za-
gadnienie wykorzystywania grafik 
w  działaniach z  zakresu pośrednic-
twa. Zdaniem prelegentki, przy-
datnym narzędziem do tworzenia 
prostych materiałów graficznych jest 
oprogramowanie „Canva”. Jednym 
z  punktów programu spotkania była 
prezentacja tego narzędzia i omówie-
nie jego praktycznego zastosowania 
w pracy pośredników. 

Obecni na śniadaniu branżowym 
wzięli również udział w  dyskusji pod 
hasłem „Przyziemie — potencjalna 
mina czy dobra inwestycja?”. Temat 
przybliżyli zainteresowanym eksper-
ci: Szymon Sypniowski z Mzuri Investments oraz Krzysztof Kozioł 
i Wojciech Wychowaniec z SunStreet Investment.

Podczas spotkania poruszono ponadto kwestię możliwości 
współpracy z  deweloperami. Jakie perspektywy dla pośredni-
ków wynikają z tego rodzaju zaangażowania? Czy warto nawiązać 
współpracę z firmami deweloperskimi i w jakim zakresie? Na tego 
typu pytania odpowiadał w ramach swojej prezentacji — Mariusz 
Pokrzywa z Doctor Q BUD. 

Szkolenia podniosą standardy pracy pośredników
Warto przypomnieć, że comiesięczne networkingowe śniadania 
branżowe zainicjowała Dominika Dąbrowska, związana z  dzie-
dziną home stagingu (jako prowadząca projekt Sceny Domo-
we) oraz pośrednictwem — jako agent nieruchomości działający 
w biurze RE/MAX Prestige. 

Organizatorzy cyklicznych wydarzeń przeznaczonych dla 
pośredników, rzeczoznawców, firm zajmujących się odbiorem 
technicznym oraz przedstawicieli innych specjalizacji związa-
nych z rynkiem nieruchomości, realizują harmonogram przyjęty 
na 2017 r. Do tej pory, podczas śniadań branżowych omówio-
no m.in. temat pracy nad przygotowaniem jednolitego systemu 
wymiany ofert nieruchomościowych, który obejmie Małopol-
skę. Istotnym punktem programu dotychczasowych i kolejnych 
spotkań są profesjonalne szkolenia, np. poświęcone technikom 
wyceny nieruchomości. 

W  tym roku odbędzie się łącznie kilkanaście warsztatów te-
matycznych, dzięki którym pośrednicy będą mogli podnieść swo-
je kwalifikacje zawodowe i  standardy pracy. Kolejne śniadanie 
networkingowe przewidziano na 11 maja. 

Joanna Kus

Od ponad roku w Krakowie odbywają się comiesięczne śniadania networkingowe 
dla osób działających w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  
W tego rodzaju wydarzeniach bierze udział ok. 50 pośredników.  
Podczas ostatniego spotkania przeanalizowano m.in. możliwości współpracy 
z deweloperami oraz perspektywy inwestowania w przyziemia.

fot. Krzysztof Maksiński
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2-pokojowe – 47 m2

Kraków Nowa Huta, 
os. Słoneczne
Mieszkanie zlokalizowane na drugim 
piętrze w odnowionym bloku z cegły. 
Nieruchomość składa się z dwóch 
dużych niezależnych pokoi oraz jasnej 
kuchni! Spokojna okolica z doskonałą 
infrastrukturą. Cena do negocjacji!

 
Cena 295.000 zł do negocjacji
tel 731 090 606

3-pokojowe – 68 m2

Kraków, Łobzów, 
ul. Kijowska
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 
68m2 w idealnym stanie. Niezależna, 
jasna kuchnia z pomieszczeniem 
gospodarczym. Salon z tarasem 
wychodzącym na zachód. Mieszkanie 
położone na I piętrze budynku z windą. 
Miejsce parkingowe za szlabanem

Cena 450.000 zł
tel. 512 110 802

3-pokojowe – 52,5m2

Prądnik Biały, 
ul. Pachońskiego
Słoneczne, ciepłe mieszkanie, 3 niezależ-
ne pokoje, osobna kuchnia oraz balkon. 
Mieszkanie w bardzo dobrym standar-
dzie. Dwustronna ekspozycja. Mieszka-
nie doskonałe dla rodziny i pod wynajem.

 
Cena 290.000 zł
tel. 537 978 098

Działka – 3,5 a
Łagiewniki
Działka budowlana objęta planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
z przeznaczeniem pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową. Dogodna lokaliza-
cja, dojazd drogą asfaltową, w pobliżu 
przystanek autobusowy. Nieruchomość 
położona 6 km od centrum Krakowa.

 
Cena 139.400 zł
tel. 513 084 377

2-pokojowe – 37 m2

KURDWANÓW, 
ul. Wysłouchów
Przedpokój, salon z aneksem, 
sypialnia, łazienka z WC, balkon. 
Drugie piętro, stan bardzo dobry. 
Kameralny blok z cegły. Możliwość 
dokupienia miejsca postojowego.

 
Cena 249.000 zł
tel. 504 051 600

5-pokojowe – 87m²
Żabiniec, ul. Reja
I poziom: przedpokój, salon z anek-
sem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka 
z WC, balkon, II poziom: przedpokój, 
łazienka z WC, 2 sypialnie. Duże 
możliwości aranżacyjne. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Atrakcyjna 
cena. Korzystne usytuowanie bloku.

 
Cena 415.000 zł
tel. 696 496 500

2-pokojowe – 44 m2

OS. PODWAWELSKIE, 
ul. Komandosów
 

Przedpokój, 2 osobne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Ustawne pokoje, idealne na inwestycję.

 
Cena 295.000 zł
tel. 604 163 263

2-pokojowe – 46 m2

Stare Grzegórzki, 
al. Daszyńskiego
Mieszkanie po gruntownym remon-
cie w bloku z cegły. Nieruchomość 
składa się z dwóch osobnych pokoi, 
kuchni, łazienki z WC oraz przyna-
leżnej piwnicy. Ogrzewanie miejskie.

 
Cena 373.000 zł
tel. 512 110 804

3-pokojowe - 65 m2

OLSZA, ul. Żwirki i Wigury
Przedpokój, dwie sypialnie, salon, 
jasna kuchnia, łazienka, toaleta, 
loggia, piwnica. Mieszkanie do wej-
ścia. Ogrzewanie z MPEC. Dogodna 
komunikacja autobusowa. Słoneczne 
mieszkanie z widokiem na Stare Miasto.

 
 
Cena 435.000 zł
tel. 12 412 00 72

Działka – 12,13 a
Borek Fałęcki, ul. Zawiła
Działka budowlana objęta planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Zakopiańska-Zawiła”, jako 
obszar zabudowy o niskiej intensyw-
ności „MN”. W sąsiedztwie zabudowa 
jednorodzinna. Działka jest ogrodzona, 
płaska. Bardzo dobry dojazd do ul. Za-
kopiańskiej, a także do obwodnicy. 

Cena 420.000 zł
tel. 883 999 762
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3-pokojowe – 52 m2

Krowodrza, 
ul. Krowoderskich Zuchów
Przedpokój, 3 nieprzejściowe pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka, WC, 
loggia, piwnica. Słoneczne, ustawne 
mieszkanie. Bardzo dobrze rozwinięta 
komunikacja. Idealne jako inwestycja.

 
Cena 339.000 zł
tel. 793 717 771

2-pokojowe – 39 m2

Kozłówek, ul. Wolska
Przedpokój, widna kuchnia, 2 
pokoje, łazienka z WC. Blok cztero-
piętrowy. Blisko przystanków komu-
nikacji miejskiej. Atrakcyjna cena.

 
 
 
Cena 215.000 zł
tel. 534 533 332

2-pokojowe – 47 m2

Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju
Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z WC, piwnica. Mieszkanie na 
parterze. Możliwość wydzielenia trze-
ciego pokoju. Blisko przystanek MPK. 

 
 
 
Cena 295.000 zł do negocjacji
tel. 12 341 08 01

Dom – 120 m2

Rzeszotary
Dom wolnostojący w stanie surowym 
zamkniętym. Budynek jednopiętrowy, 
wybudowany w technologii trady-
cyjnej, przykryty blachodachówką. 
Przewidzianych sześć pokoi, otwarta 
kuchnia, dwie łazienki, kotłownia oraz 
garaż. Działka o powierzchni 10 a. Na 
tyłach budynku miejsce na taras i ogród. 

Cena 340.000 zł
tel. 513 084 377

3-pokojowe – 59,65 m2

Wola Duchacka Zachód
Mieszkanie składające się z 3 pokoi, 
2 loggi, oddzielnej jasnej kuchni, łazienki 
z WC, przedpokoju oraz piwnicy. W ca-
łym mieszkaniu plastikowe okna nowego 
typu. Blisko komunikacji miejskiej.

 
 
Cena 280 000 zł
tel. 12 358 88 98

3-pokojowe – 75 m2

Bronowice
2 osobne pokoje, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka z osobnym WC, 
balkon oraz taras. Wysoki standard 
wykończenia z wykorzystaniem 
najlepszych materiałów. Budynek 
mieszkalny w doskonałej lokalizacji 
pod względem komunikacyjnym. 
Mieszkanie z atrakcyjnym widokiem.

Cena 790.000 zł
tel. 731 846 860

2-pokojowe – 43 m2

Nowa Huta, os. Zgody
Dwa pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, balkon. Mieszkanie w na pią-
tym pietrze w bloku z windą. Do miesz-
kania przynależy piwnica. Bardzo dobra 
lokalizacja (Aleja Róż, plac Centralny).

 
 
Cena 219.000 zł
tel. 533 707 446, 12 359 39 25

2-pokojowe – 60 m2

Salwator
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, duży 
balkon, ogródek, I piętro. Miejsce posto-
jowe w garażu podziemnym. Wykończo-
ne z bardzo dobrej jakości materiałów. 
Budynek chroniony, monitorowany 
położony przy wzgórzu Św. Bronisławy.

 
 
Cena 550.000 zł
tel. 534 534 605

4-pokojowe – 98 m2

Kraków, ul. Królewska
Przedpokój, 3 sypialnie, salon, jasna 
kuchnia, łazienka z oknem, WC, spi-
żarnia, schowek, 2 loggie oraz piwnica. 
Mieszkanie na parterze w kamienicy 
z ogrzewaniem miejskim. Możliwość 
przekształcenia na lokal usługowy.

 
 
Cena 749 000 zł
tel. 509 781 181

2-pokojowe – 38,70 m2

Nowy Prokocim, 
ul. Jerzmanowskiego
Przedpokój, widna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie do wejścia. Dru-
gie piętro w bloku czteropiętrowym.

 
 
Cena 215.000 zł
tel. 600 176 207
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3-pokojowe – 71,5 m2

Kazimierz, ul. Podgórska

Mieszkanie  składa się z dużego salonu z balkonem z którego mo-
żemy podziwiać panoramę Podgórza, dwóch sypialni z łazienkami 
oraz kuchni. Nieruchomość w idealnym stanie w bezpośrednim 
sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych. Możliwość negocjacji ceny.

 
Cena 750.000 zł
tel. 512-110-804

2-pokojowe – 63 m2

Kazimierz, ul Paulińska
Mieszkanie w dobrej lokalizacji, poło-
żone na I piętrze w kamienicy. Składa 
się z dwóch pokoi, oddzielnej kuchni, 
łazienki z WC oraz dwóch balkonów.

 
 
 
Cena 465.000 zł
tel 512 110 804

1-pokojowe – 28 m2

Górka Narodowa, 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
Przytulne, 1 pokojowe mieszkanie w sta-
nie bardzo dobrym blisko przystanku 
komunikacji. Doskonałe pod wynajem. 
Ogrodzony, kameralny blok z 2000 r. 
Możliwość zagospodarowania ogródka.

 
Cena 170.000 zł
tel. 537 978 098 

2-pokojowe – 28 m2  

Śródmieście, ul. Ariańska
Przedpokój z aneksem kuchennym, 
2 pokoje z antresolami, łazienka 
z WC, piwnica. Kamienica z 1907 r. 
Mieszkanie po remoncie. Niski czynsz. 
Własnościowe z KW. Ekspozycja 
wschodnia. Ogrzewanie elektryczne. 

Cena 265.000 zł
telefon: 12 311 99 46

2-pokojowe – 53 m2

Kraków, Łobzów, 
ul. Wójtowska
Mieszkanie składa się z dwóch 
niezależnych pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki z WC, loggii. Miesz-
kanie z dwustronną ekspozycją na 
wschód-zachód, położone na II 
piętrze w czteropiętrowym budynku. 
Miejsce parkingowe dla mieszkańców.

Cena: 349.000 zł
tel. 512-110-802

2-pokojowe – 35m2

Borek Fałęcki, 
ul. Benedykta Cesarza
Mieszkanie w nowym budownictwie, 
składa się z sypialni, salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki z WC oraz przedpo-
koju. Stan mieszkania bardzo dobry, do 
wejścia. Blok ogrodzony z bramą wjaz-
dową na pilota. Cicha i spokojna okolica. 

 
Cena 225.000 zł
tel. 883 999 762

3-pokojowe – 55 m2

Azory, rej. ul. Radzikowskiego/
Stachiewicza
Przytulne mieszkanie w spokojnej i cichej 
okolicy o powierzchni 55 m2.Dwa osobne 
pokoje oraz salon z aneksem. Mieszka-
nie po remoncie o wysokim standardzie. 
Nieruchomość położona jest na 
par terze,posiada własny ogród. 
Dodatkowo pomieszczenie go-
spodarcze o powierzchni 18 m2.
Cena 369.000 zł
tel. 666 605 183
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072
Cena: 570.000 zł

garaż: 20.000 zł

Żabiniec - wynajem 

Na wynajem dom 
z 4 sypialniami o łącznej 
powierzchni 220 m2.

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

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

Cena: 6.000zł 

Bronowice - sprzedaż 
Cena: 570.000 zł

garaż: 20.000 zł

Na sprzedaż pięknie 
wykończone dwupoko-
jowe mieszkanie
o łącznej powierzchni
67 m2.

Cena: 4.200 zł 

Stare Miasto - wynajem

Do wynajęcia 3-poko-
jowe mieszkanie
o powierzchni 85m2

w inwestycji Browar 
Lubicz.

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

Kazimierz - sprzedaż

Na sprzedaż, wyremon-
towane, trzypokojowe 
mieszkanie
przy ul. Starowiślnej. 

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

Cena: 4.400zł 

Stare Miasto - wynajem

Na wynajem mieszkanie
z dwoma osobnymi 
sypialniami, salonem
z aneksem kuchennym 
oraz łazienką o łącznej 
pow. 62 m2.

Cena: 2.200 zł 

Żabiniec - wynajem

Do wynajęcia dwupozio-
mowe, czteropokojowe 
mieszkanie o łącznej 
powierzchni 96 m2. 

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

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

Cena: 2.200 zł 

Zabłocie - wynajem

Do wynajęcia 2-poko-
jowe mieszkanie o 
powierzchni 40 m2

w inwestycji Riverside.

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

Cena: 620.000 zł 

Grzegórzki -  sprzedaż

Na sprzedaż mieszkanie 
trzypokojowe 
o powierzchni 58m2

w nowym budynku
przy ul. Masarskiej. 

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

Cena: 550.000 zł
garaż: 30.000 zł
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Infolinia: 801 900 200 www.homebroker.pl

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

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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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

TOMASZOWICE,  
GM. WIELKA WIEŚ
Dom wolnostojący, pow. 355 m2, 
rok budowy 2009, działka 11 ar
Cena: 1.290.000 zł

KontaKt: Bożena Romuzga
  518-706-538

KROWODRZA,  
UL. WROCŁAWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
pod inwestycje, urządzone
Cena: 312.000 zł

KontaKt : Adam Kubala
  510-131-177

OS. PODWAWELSKIE,  
UL. TWARDOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 69 m2, 
wysoki standard, 2004 r.
Cena: 599.000 zł 

KontaKt: Elżbieta Rudek
  505-110-150

BRONOWICE,  
UL. ARMII KRAJOWEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, 
69 m2, balkon, 2013r.
Cena: 550.000 zł

KontaKt: Julia Tarkowska
  505-083-150

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI, KLINY
Dom, 250 m2, po remoncie
Cena: 919.000zł

KontaKt: Zbigniew Pisarski
  511-272-188

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

STARE MIASTO,  
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie 3 pokojowe, 
56 m2, stylowe
Cena: 760.000 zł

KontaKt: Magdalena Rozpędzik
  508-155-779

ŁAGIEWNIKI,  
UL. HOFFMANOWEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 
umeblowane, II piętro, loggia, garaż
Cena: 2800 zł/mc + opłaty

KontaKt: Katarzyna Kurleto
  572-985-869

KROWODRZA,  
UL. RADZIKOWSKIEGO 
Dwupoziomowy apartament, 
107 m2, wysoki standard
Cena: 619.000 zł 

KontaKt: Dariusz Zieliński
 503-112-787

MICHAŁOWICE
Dom,160 m2, wysoki standard
Cena: 860.000 zł

KontaKt: Stanisław Irzyk
  509-907-533
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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 garażowe i piwnica w 
cenie.

44,6 m2, 2 pokoje, osobna jasna 
kuchnia, duża loggia
Świetna lokalizacja, doskonała 
oferta inwestycyjna.

48,2 m2, 2-pokojowe, w nowym, 
kameralnym apartamentowcu.
3 balkony, nowoczesne, 
atrakcyjnie urządzone.

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: od 277.000 zł Cena: 379.000 zł

Cena: 568.000 zł

Cena: 550.000 złCena: 850.000 zł

Cena: 570.000 zł

Cena: 280.000 zł

Cena: 365.000 zł

BRONOWICE, 
KROWODRZA, DĘBNIKI

WOLA JUSTOWSKA 
– JUNACKA

BIEŻANÓW – KOKOTÓW 
– REJ. KOKOTOWSKA

BRONOWICE  
– ARMII KRAJOWEJ 
–TARASY VERONA II

BIEŻANÓW – BIEŻANOW-
SKA / OGÓRKOWA

GARLICZKA / 
REJON ZIELONKI

ZABŁOCIE 
– PRZEMYSŁOWA

DĘBNIKI 
– OS. PODWAWELSKIE 
UL. KOMANDOSÓW

BRONOWICE 
– UL. CHEŁMOŃSKIEGO

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. LUBOMIRSKIEGO

UL. KRÓLEWSKA

UL. EMAUS

UL. REDUTA

UL. PŁASZOWSKA

UL. SZLACHTOWSKIEGO

ŻABINIEC

UL. ŚW. KINGI

UL. PILTZA

UL. LUDWINOWSKA

mieszkanie – sPRzeDaŻ
 
POWIERZCHNIA: 35 m2

CENA: 235 000 zł
 
 

KONTAKT: 503 756 519

MIESZKANIE – WYNAJEM
 
POWIERZCHNIA: 40 m2

CENA: 1700 zł
 
OFeRTa na WYŁĄCznOŚĆ
 
KONTAKT: 503 756 519

MIESZKANIE – WYNAJEM
 
POWIERZCHNIA: 42 m2

CENA: 1500 zł
 

 
KONTAKT: 503 756 519

mieszkanie – sPRzeDaŻ
 
POWIERZCHNIA: 65 m2

CENA: 510 000 zł
 

 
KONTAKT: 503 756 519

mieszkanie – sPRzeDaŻ
 
POWIERZCHNIA: 76 m2

CENA: 725 000 zł
 
OFeRTa na WYŁĄCznOŚĆ
 
KONTAKT: 503 756 519

MIESZKANIE – WYNAJEM
 
POWIERZCHNIA: 62 m2

CENA: 1900 zł
 

 
KONTAKT: 503 756 519

mieszkanie – sPRzeDaŻ
 
POWIERZCHNIA: 34 m2

CENA: 389 000 zł
 

 
KONTAKT: 503 756 519

aPaRTamenT – sPRzeDaŻ
 
POWIERZCHNIA: 179 m2

CENA: 165 000 zł
 

 
KONTAKT: 503 756 519

mieszkanie – sPRzeDaŻ
 
POWIERZCHNIA: 41 m2

CENA: 299 999 zł
 
OFeRTa na WYŁĄCznOŚĆ
 
KONTAKT: 503 756 519

MIESZKANIE – WYNAJEM
 
POWIERZCHNIA: 29 m2

CENA: 1500 zł
 

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

Blachnickiego
- wynajem

Mieszkanie 1-pokojowe
34 m2, wyremontowane.

Cena: 1 450 zł z czynszem

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Kłaj

Dom 80 m2 do remontu, 
działka 21 a.

Cena: 205 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Michałowice

Dom 220 m2, częściowo 
wykończony.

Cena: 699 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Sieniczno, Olkusz

Działka 42 a, w połowie 
budowlana.

Cena: 289 000 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

Podedworze

Mieszkanie dwupoziomowe, 
wysoki standard, 103 m2

Cena:
do negocjacji

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Olkusz 

Mieszkanie 3-pokojowe
65 m2.

Cena: 179 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105
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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

1 520 000 ul. Rajska 49,4 0/4 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 239 000 ul. Rogatka 42,0 1/1 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

2 399 000 ul. Langiewicza 54,5 1/3 518 706 583 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

3 440 000 ul. św. Sebastiana 44,0 2/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 729 000 ul. Lenartowicza 86,6 3/3 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 1 150 000 ul. Pawlikowskiego 93,0 0/4 505 110 150 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 2/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

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

PRąDNIK CZERwoNy

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

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

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

2 289 000 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

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

3 315 000 ul. Opolska 45,0 10/10 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

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

3 445 000 ul. Wieniawskiego 70,0 1/1 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 475 000 ul. Majora 73,7 2/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

PRąDNIK BIAŁy

1 159 000 ul. Stachiewicza 19,8 6/11 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

1 240 000
ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

31,0 5/5 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

1 262 000 Prądnik Biały 27,0 5/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 195 000 ul. Zgody 33,7 0/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 239 900 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

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

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

2 275 000 ul. Skrajna 41,3 2/3 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

2 279 000 ul. Białoprądnicka 51,3 3/3 512 536 778 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

2 330 000 ul. Konecznego 63,4 4/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

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

3 275 000 Prądnik Biały 57,0 2/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 285 000 ul. Słomczyńskiego 56,0 3/3 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 399 000 ul. Glogera 65,8 1/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

3 435 000 ul. Felińskiego 57,2 1/5 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

KRowoDRZA

2 322 000 ul. Wrocławska 48,0 0/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 345 000 ul. Wrocławska 41,0 1/4 500 557 819 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

2 430 000 ul. Kujawska 43,0 2/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 370 000 ul. Królewska 65,0 5/5 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 250 000 ul. Jadwigi z Łobzowa 37,0 0/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 430 000 ul. Weryhy-Darowskiego 62,0 1/3 510 131 177 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

1 379 000 ul. Królowej Jadwigi 41,5 1/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 710 000 ul. Wiosenna 97,0 0/1 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

DęBNIKI

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

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

1 334 000 ul. Bunscha 50,0 3/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 339 000 ul. Komuny Paryskiej 47,3 0/2 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 390 000 ul. Barska 46,3 3/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 454 000 ul. św. Jacka 52,5 1/2 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 410 000 ul. Zaporoska 65,0 2/2 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 419 000 ul. Zaporoska 72,9 1/2 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

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

3 599 000 ul. Twardowskiego 69,2 2/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

4 399 000 Dębniki 74,0 2/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

SwoSZowICE

2 289 000 ul. Borkowska 37,8 0/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

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

BIEŻANów–PRoKoCIM

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

2 189 500 ul. Okólna 37,0 1/4 512 536 778 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

2 239 000 ul. Barbary 34,5 1/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 245 000 ul. Aleksandry 34,5 2/10 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 315 000 ul. Wlotowa 45,0 3/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

3 273 000 ul. Teligi 56,0 4/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 285 000 ul. Teligi 55,1 2/4 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 285 000 ul. Jerzmanowskiego 56,0 6/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 315 000 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

4 459 000 ul. Górników 74,0 3/3 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

PoDgóRZE

1 199 800 ul. Dauna 32,8 4/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 205 000 ul. Turka 36,0 2/3 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

2 240 000 ul. Wysłouchów 49,3 0/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 268 000 ul. Przykopy 41,7 0/4 511 272 188 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

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

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

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

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

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

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

2 396 000 ul. św. Kingi 39,6 1/2 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

2 620 000 ul. Przemysłowa 64,0 0/4 511 272 188 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

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

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

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

3 520 000 ul. Kordiana 66,3 2/3 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

4 345 000 ul. Sas-Zubrzyckiego 76,3 4/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

4 415 000 ul. Kordiana 93,0 3/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

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

CZyŻyNy

1 247 000 ul. Sołtysowska 35,0 2/5 505 110 150 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

4 390 000 os. 2 Pułku Lotniczego 72,0 4/4 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

4 440 000 os. 2 Pułku Lotniczego 84,6 3/3 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

4 629 000 ul. Sołtysowska 100,5 3/6 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

MISTRZEjowICE

1 205 000 os. Bohaterów Września 36,2 2/5 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 195 000 os. Piastów 37,5 4/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 258 000 os. Oświecenia 53,5 6/9 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 328 000 os. Piastów 65,0 6/8 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 420 000 ul. Mistrzejowicka 63,0 1/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

BIEńCZyCE

1 160 000 os. Strusia 26,5 7/10 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

1 183 000 os. Kalinowe 24,3 5/10 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 349 000 ul. Cienista 59,0 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

wZgóRZA KRZESŁAwICKIE

2 205 000 os. Na Stoku 41,4 3/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 220 000 os. Na Wzgórzach 40,3 1/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

NowA HuTA

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

2 234 000 os. Centrum A 46,0 3/4 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 270 000 os. Centrum A 55,0 1/5 500 557 819 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

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

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

3 375 000 os. Krakowiaków 85,0 3/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DoMy

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

550 000
Kraków,  
ul. Bieżanowska

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

630 000
Kraków,  
ul. Ciesielska

132,0 do zamieszk. 4,5 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

680 000
Niepołomice,  
ul. Grunwaldzka

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

799 000
Zielonki,  
ul. Do Cegielni

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

860 000
Michałowice,  
ul. Krakowska

160,0 do zamieszk. 16,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

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

990 000
Kraków,  
ul. Dąbrowa

432,0 do zamieszk. 21,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

990 000
Zielonki,  
ul. Widokowa

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

SPRZEDAŻ – KoMERCyjNE

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

250 000
Kraków,  
ul. Pod Stokiem

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

250 000
Kraków,  
ul. Pod Stokiem

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

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

295 000
Kraków,  
ul. Czarnieckiego

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

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

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

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

970 000 Giebułtów, Graniczna bud. 62,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

1 480 000
Kraków,  
ul. Ptaszyńskiego

inwestyc. 15,3 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2 980 000
Kraków,  
ul. Kalwaryjska

bud. 9,9 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

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

wyNAjEM – MIESZKANIA 

Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTo

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

gRZEgóRZKI

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

2 1100 ul. Francesco Nullo 35,5 2/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

PRąDNIK BIAŁy

1 1100 ul. Zdunów 30,0 5/7 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 1400 ul. Podkowińskiego 46,0 2/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

3 1900 Prądnik Biały 44,0 5/6 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

KRowoDRZA

1 1100 ul. Racławicka 25,0 1/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

2 1400 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

3 1900 ul. Mazowiecka 57,0 1/3 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

wyNAjEM – MIESZKANIA 

Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

DęBNIKI

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

3 2000 ul. Liściasta 50,0 2/3 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANów–PRoKoCIM

2 1700 ul. Snycerska 60,0 2/4 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

wZgóRZA KRZESŁAwICKIE

1 950 ul. Kisielewskiego 37,5 0 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

KRAKów oKoLICE

3 1200
Wieliczka,  
ul. Klaśnieńska

70,0 1/2 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

wyNAjEM – DoMy 

Cena Miejscowość,  
nazwa ulicy Rodzaj Stan Pow. 

(a) Tel. Nazwa biura

3900 Siercza, Rożnowska 220,0 do zamieszk. 19,0 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

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 

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

2320 Brzezie

biur., handl., 
usług., 

magazyn., 
produkc.

154,7 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

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

3000 Kraków, ul. Lea biur., handl. 90,0 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3000 Kraków, ul. Mogilska biur., handl., 
usług. 44,0 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

OgłOszEnia drObnE

MIESZKANIA — SPRZEDAZ

Kraków, ul. Armii Krajowej
70 m2, II piętro, 3-pokojowe w budynku z 2013 r. 
Inwestycja usytuowana w  głąb od ul. Armii 
Krajowej. Luksusowe mieszkanie własnościowe 
z  ekspozycją na południe. 2 sypialnie, osobny 
salon (28 m2) z aneksem kuchennym, loggia oraz 
balkon. Mieszkanie urządzone i wykończone, c.o. 
miejskie (bez gazu). W budynku windy. Bardzo 
dobra lokalizacja, blisko komunikacja miejska. 
Możliwość kupna lub wynajmu miejsca postojo-
wego z komórką w garażu podziemnym. Możli-
wość zamiany na małe 2-pokojowe mieszkanie 
własnościowe za dopłatą. Preferowana dzielnica 
Krowodrza lub Łobzów.

Cena 550.000 zł
Tel. 532-817-692

Kraków, ul. Józefa
53,28 m2, 1-pokojowe, II piętro. Mieszkanie składa 
się z 1 pokoju, osobnej kuchni. Mieszkanie jest 
częściowo umeblowane. Do mieszkania przyna-
leży piwnica. Mieszkanie bardzo jasne. W miesz-
kaniu okna plastikowe, na podłogach parkiet. 
Ogrzewanie elektryczne. W lokalu jest gaz.

Cena 390.000 zł
Tel. 601-492-181

Kraków, ul. Kapelanka
71 m2, 3-pokojowe, II piętro. W  skład lokalu 
wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
garderoba i  przedpokój. Do mieszkania przy-
należy piwnica. Wszystkie pokoje oraz łazienka 
mają okna od strony południowo-zachodniej. 
Podłogi wyłożone są dębowym parkietem. 
Osiedle ciche i  bezpieczne, w  pobliżu parku 
(Skałki Twardowskiego). Około 150-200 m do 
najbliższych przystanków 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, 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. Meissnera
52,30 m2, 3-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie 
bezpośrednio od właściciela- bez dodatkowych 
kosztów. Spokojne i  ciche mieszkanie z  3 nie-
przechodnimi pokojami (17,0 m2, 10,5 m2, 7,5 m2), 
widna osobna nieprzechodnia kuchnia razem 
z  jadalnią (9,0 m2), łazienka (2,5 m2), osobne 
WC (0,8 m2), przedpokój (5,0 m2), dodatkowo 
duża loggia (7,0 m2). Do mieszkania przynależy 
piwnica (3,7  m2) oraz komórka lokatorska na 
półpiętrze (1,8 m2). Pomiędzy poszczególnymi 
pomieszczeniami są ścianki działowe, które 
można przestawić lub usunąć. W  budynku 
cichobieżna winda z  2014 roku. Budynek ocie-
plony i zadbany w bardzo dobrym stanie. Parking 
przed budynkiem. Instalacja UPC. Mieszkanie do 
odświeżenia/remontu. Mieszkanie jest doskonale 
zlokalizowane, 11 minut od centrum.

Cena do uzgodnienia.
Tel. 887-502-215

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 balkon. 
Okna plastikowe, wychodzące na wschód. Miesz-
kanie jest w stanie deweloperskim, podłączone 
są do niego nowe instalacje, wyposażone jest 
także w drzwi antywłamaniowe. Na ścianach 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. Prusa
35 m2, 1-pokojowe, III piętro. Kawalerka- duży 
pokój (20 m2), oddzielna kuchnia z małą jadalnią, 
łazienka, przedpokój. Okna wychodzą na słoneczne 
podwórko. Mieszkanie w  ładnej, wyremonto-
wanej kamienicy. Lokal jest ciepły, umeblowany 
i  kompletnie wyposażony. Ogrzewanie własne 
elektryczne. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 335.000 zł
Tel. 343-156-591

Kraków, os. Wandy
63,2 m2 + piwnica + wspólny ogólnodostępny 
strych. Mieszkanie własnościowe hipoteczne 
3-pokojowe, po remoncie w  2014 r., obecnie 
częściowo odmalowane. Mieszkanie położone 
na I piętrze w budynku II piętrowym. W pokojach 
parkiety bukowe.: 3 pokoje (wysokie 2,80 m), 
duża kuchnia, łazienka z umywalką i dużą kabiną 
/120×80/, wc z umywalką. Przedpokój w kształ-
cie litery L. Miejsce na auto na podwórku lub 
na ulicy. Wokół piękna, zielona, spokojna Stara 
Nowa Huta, piękne wysokie drzewa i  ogródki 
zabaw dla dzieci. Budynek ma grube mury z ce-
gły: 55–60 cm, stropy żelbetowe, dach z nowej 
dachówki ceramicznej. Elewacje budynku od-
nowione  w 2012 r., klatka odnowiona w 2013 r.

Cena 348.000 zł
Tel. 502-749-910

Kraków, ul. Zdunów
56 m2, 2-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie zlokali-
zowane 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 standar-



102 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2017

ogłoszenia drobne i prywatne

dzie, z  częściowym wyposażeniem. Na terenie 
osiedla znajduje się parking podziemny, garaże 
oraz miejsca postojowe przed blokiem. Ekspo-
zycja mieszkania to wschód-zachód. Osiedle jest 
częściowo zamknięte, za budynkiem znajduje się 
przestrzeń z placem zabaw i altaną dla mieszkań-
ców. W pobliżu sklep, 2 przedszkola, 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

DOMY — SPRZEDAZ

Kocmyrzów
140 m2, działka 7 a. Nowy dom, wybudowany 
w 2016 roku, 6 km od granic Krakowa. Spokojna 
okolica, w  sąsiedztwie nowych domów. Muro-
wany z  cegły ceramicznej, płyta żelbetonowa, 
dachówka ceramiczna. Wyposażony w: alarm 
z monitoringiem Solid, okna PCV z roletami ze-
wnętrznymi, antywłamaniowe drzwi zewnętrzne 
firmy Gerda. Woda miejska, szambo. Ogrzewanie 
gazowe, grzejniki plus ogrzewanie podłogowe, 
kominek. Garaż w budynku z bramą sterowaną 
pilotem. Istnieje możliwość dodatkowej adaptacji 
poddasza co powiększy podany metraż o około 
70m2. Dojazd asfaltowy. Dogodny i szybki dojazd 
do Krakowa, linia MPK 212, przystanek 100 m od 
domu. Dom wykończony, gotowy do zamiesz-
kania. Podana cena nie obejmuje, ogrodzenia 
i zagospodarowania działki.

Cena 530.000 zł
Tel. 600-913-814

Kraków, ul. Dauna
wolnostojący o pow. ok. 100 m2 + garaż ok. 20 m2, 
altana ok.10 m2, pomieszczenie gospodarcze 
ok. 15 m2. Działka o powierzchni 265 m2. Dom po 
całkowitym remoncie w 2010 roku (wszystko nowe, 
instalacje stolarka, dach, elewacja,itp). Gotowy 
do zamieszkania, nie wymaga żadnego wkładu 
dodatkowego. Ogrzewanie nowoczesne, centralne, 

gazowe, piec dwu obiegowy +kominek. Meble 
kuchenne na wymiar dębowe (w  cenie), drzwi 
i  schody dębowe, brama na pilota, elektryczna 
roleta do garażu sterowana radiowo, zainstalowany 
system alarmowy. Podjazd wyłożony kostką. Dobra 
lokalizacja, do centrum 4.5 km (dojazd ul. Wielicką 
lub Kamieńskiego), do przystanku MPK ok. 200 
m. W okolicy 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola 
państwowe, 1 szkoła średnia, sklepy.

Cena 790.000 zł
Tel. 530-566-797

Kraków, ul. Gersona
160 m2, działka o pow. 8,14 a. Na parterze znajduje 
się przestronny i  słoneczny salon z  centralnie 
usytuowanym kominkiem (44 m2), pokój mo-
gący spełniać funkcję gabinetu (16 m2), kuchnia 
z oknem (9 m2), łazienka z prysznicem i toaletą 
(3 m2), duży hall (13 m2) i  wiatrołap (3 m2). Na 
użytkowym poddaszu znajduje się sypialnia 
(22 m2) z garderobą /8 m2), dwa pokoje (każdy 
po 13 m2), łazienka z wanną, prysznicem i toaletą 
(10 m2/oraz hall (8 m2) i  schowek (4 m2). Dom 
posiada piwnicę o powierzchni 25 m2 oraz dwa 
schowki dostępne od zewnątrz /pod wejściem 
i pod schodami/. Budynek został przebudowany 
w 2002 roku. Ogród zagospodarowany krzewami 
i drzewami ozdobnymi. Możliwość wykorzysta-
nia własnej studni do podlewania. Ogrodzenie 
drewniane i brama wjazdowa wykonane zostały 
w 2012 roku. Dojazd drogą asfaltową.

Cena 730.000 zł
e-mail: mtpaczkowski@wp.pl

Kraków, ul. Stadionowa
100,6 m2, działka 3 a, stan deweloperski. )toczenie 
Dworku Jana Matejki i  zalewu Nowohuckiego, 
z doskonałym dostępem do świetnie rozwiniętej 
infrastruktury miejskiej. Cechuje go nowoczesna, 
minimalistyczna architektura. Elementy drewna 
na elewacji, ceramiczna dachówka, zaawanso-
wana technologicznie stolarka PCV. Na parterze 
znajduje się obszerny holl z  klatką schodową, 
z którego wchodzi się bezpośrednio do kuchni 
z jadalnią oraz salonu (łącznie 27,5 m2) z wyjściem 

na taras o pow. 10,4 m2. Dodatkowo na tej kondy-
gnacji pokój 9,6 m2, łazienka 4,9 m2 oraz schowek 
pod schodami. Na piętrze sypialnia 15 m2, dwa 
pokoje o pow. 9,7 m2 oraz 11,7 m2, a także łazienka 
5,8 m2. Dom wyposażony został w system grzew-
czy obejmujący grzejniki z termostatami oraz in-
stalację ogrzewania podłogowego w łazienkach.

Cena 574.000 zł
Tel. 510-702-705

Kraków, Swoszowice
240 m2, usytuowany w  pięknie urządzonym 
50-arowym ogrodzie kończącym się terenem 
leśnym porośniętym starodrzewem o powierzch-
ni 10 ar. Całość, łącznie z lasem jest ogrodzona 
zapewniając prywatność domownikom. Dom 
posiada 5 pokoi, w tym salon połączony z kuch-
nią, 2 łazienki, garderobę, duże pomieszczenie 
gospodarcze. 4  pokoje mają własne balkony. 
Dwie sypialnie na piętrze wyposażone są w kli-
matyzację. W części podpiwniczonej znajdują się 
2 obszerne pomieszczenia, w tym jedno ogrze-
wane, gdzie mieści się kotłownia. Głównym sys-
temem ogrzewania jest kotłownia gazowa. Dwa 
niezależne, wysokie pomieszczenia strychowe 
są wykorzystywane jako pomieszczenia gospo-
darcze. Dom posiada 2 pomieszczenia garażowe.

Cena 1.200.000 zł
Tel. 694-601-354

Wielka Wieś
158 m2, działk a6 a. Dom nowy, wykończony, 
wyposażony, wolnostojący. Parter: garaż,po-
mieszczenie gospodarcze,kotłownia,wiatroła-
p,przedpokój, łazienka, kuchnia, salon, pokój. 
Poddasze: 3 pokoje, przedpokój, garderoba, 
2 łazienki. W pokojach znajdują się: łóżka, szafy, 
biurka, regały, stół. Łazienki kompletne,wyposa-
żone. Kuchnia: meble, zlewozmywak, kuchenka 
indukcyjna, zmywarka, lodówka. Ogrzewanie 
gazowe, piec+zasobnik na ciepłą wodę, kominek 
grzewczy w salonie. Media: prąd, gaz, woda, ka-
nalizacja, instalacja teletechniczna, alarm

Cena 590.000 zł
Tel. 518-395-730

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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DZIAŁKI — SPRZEDAŻ

Chorągwica
10 a, budowlana, jest w  kształcie prosto-
kąta o  wymiarach 37×27 m. Działka objęta 
aktualnym planem zagospodarowania prze-
strzennego – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Działka z widokiem na Pogórze 
Wielickie, położona w  pięknej okolicy z  dużą 
ilością zieleni. Wjazd na działkę od strony 
zachodniej. W  sąsiedztwie nowe domy jed-
norodzinne. 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

rej. Kalwarii Zebrzydowskiej
Sprzedam 2 działki budowlane 43 a i 32 a w są-
siedztwie Kalwarii Zebrzydowskiej. Media na 
działce: gaz, woda i prąd.

Cena do uzgodnienia
Tel. 504-176-591

Kraków, ul. Kudlińskiego
15,4 a, budowlana, sąsiedztwo Błoń. Wokół 
mnóstwo terenów zielonych, rekreacyjnych 
i obiektów sportowych. 20 minut pieszo do Ryn-
ku. Z działki roztacza się piękny widok na Kopiec 
Kościuszki. Bardzo dogodny dojazd zarówno na 
lotnisko jak i obwodnicę Krakowa.

Cena 2.250.000 zł
Tel. 884-879-003

Kraków, ul. Nad Serafą
14 a, położona miedzy ulic Szastera i Nad Sera-
fą. W niedalekiej odległości węzła wielickiego 
A4. Działka płaska. Wymiary dłuższych boków 
ok.  40×50 m. WZ na domek jednorodzinny. 
Prąd, kanalizacja i  woda. Gaz niedaleko. Do-
jazd asfaltowy, wjazd na działkę utwardzony. 

Możliwość zamiany za mieszkanie w Krakowie. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
gminnej. Możliwość wynajmu i ew. utwardze-
nia — 300 zł/mc

Cena 245.000 zł
Tel. 507-306-009

Kraków, ul. Petrażyckiego
8,1 a, podzielona na dwie w sposób umożliwiają-
cy budowę dwóch domów w zabudowie bliźnia-
czej. Teren objęty miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego Opatkowice-Zachód, 
oznaczony symbolem 24MN(s), zgodnie z którym 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliź-
niacza i szeregowa. Przystanek autobusowy MPK 
w odległości kilkudziesięciu metrów. Planowany 
przystanek kolejowy SKA ok. 15 minut. Węzeł na 
obwodnicy autostradowej (Kraków Południe) 
1,7 km. Teren ze zjazdem z drogi gminnej, asfal-
towej. Orientacyjne wymiary działki: 22×36 m. 
Media: gaz w  działce; kanalizacja, woda, prąd 
w drodze gminnej.

Cena 270.000 zł
Tel. 503-721-049

Kraków, ul. Podgórki
działka objęta planem zagospodarowania prze-
strzennego z  przeznaczeniem – budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne (MPZP Kraków 
Swoszowice-Wschód jako budowlana 26MN). 
Działka posiada bezpośredni wjazd z drogi asfal-
towej. Media na działce oraz w drodze (prąd, gaz, 
woda, kanalizacja). W przypadku jakichkolwiek 
pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub 
mailowy. 

Cena 350.000
Tel. 796-779-989

Kraków, ul. Skalna
7,6 a; budowlana, narożna. Pozwolenie na budo-
wę dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej. 
Działka kształtem zbliżona do trapezu. Długość: 
45 m, szerokość na górze: 22 m, szerokość na 
dole: 14 m. Media w granicy i drodze (woda, prąd, 

gaz, kanalizacja, telefon), dojazd drogą asfaltową. 
Cicha spokojna okolica, atrakcyjna lokalizacja. 
W  pobliżu sklepy ogólno-spożywcze, szkoła, 
przedszkole, przystanek autobusowy.

Cena 350.000 zł
Tel. 784-434-430

Kraków, ul. Stolarza
8,14 a; położona w  spokojnej okolicy, która 
pozwala na całkowite oderwanie się od zgiełku 
miasta przy jednoczesnym zachowaniu łatwego 
i szybkiego dojazdu do samego centrum Krako-
wa. W pobliżu znajduje się doskonale rozwinięta 
komunikacja. W okolicy szkoły i przedszkola.

Cena 200.000 zł
Tel. 601961754

Kraków, ul. Wiosenna
20 a, budowlana nr 71/1, bezpośrednio od wła-
ściciela. Prawomocna decyzja WZ przewidującą 
zabudowę bliźniaczą (12 lokali) o intensywności 
do 21% (ok. 750-800 m2 PUM). Dostęp do drogi 
publicznej. Przygotowana pod inwestycję, wkrót-
ce pozwolenie na budowę. Sprzedający bierze 
pod uwagę zamianę na działkę pod biurowiec 
lub na gotowe lokale.

Cena 2.150.000 zł
Tel. 604-112-802

Krasieniec Stary
56 arów, z tego 18 arów to działka budowlana. 
Wymiary: około 19×300 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 mia-
sta Brzesko, do zjazdu z autostrady A4 w Brzesku 
tylko 5 kilometrów. Działka z pięknym widokiem, 
lekko nachylona, prostokątna o wymiarach około 
25×90 m z warunkami zabudowy (WZ) na budo-
wę domu mieszkalnego. Media: prąd, woda, gaz, 

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



104 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2017

ogłoszenia drobne i prywatne

kanalizacja w  granicy działki lub na sąsiedniej 
działce. Istnieje możliwość kupienia innej działki 
budowlanej w tym rejonie również z warunkami 
zabudowy na budowę domu mieszkalnego – jed-
norodzinnego 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

Rzuchowa
12 a, 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 po-
wierzchni, 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

MIESZKANIA — WYNAJEM

Kraków, ul. 2 Pułku Lotniczego
34,0 m2, jednopokojowe, wysoki parter. Lokal 
po remoncie. W mieszkaniu szafa wolnostojąca, 
kuchnia w  zabudowie, stół, krzesła, lodówka, 
szafa w  przedpokój. W  łazience flizy, wanna. 
Mieszkanie przy parku. bardzo dobra lokalizacja 
komunikacyjna. Tramwaje, autobusy (15 minut 
do centrum), szkoła, przedszkole centra han-
dlowe, uczelnie. Minimalny okres wynajmu 12 
miesięcy.

Cena 900 zł
Tel. 507-053-174

Kraków, ul. Armii Krajowej
70,0 m2, 5 piętro (południe + zachód) w 6-pię-
trowym budynku z windą. Mieszkanie składa 
się z  dwóch sypialni, salonu z  aneksem ku-
chennym, dużej łazienki, holu oraz logii i jest 
umeblowane oraz wyposażone. Na podłodze 
panele i  płytki. W  budynku nie ma gazu, 
kuchnia elektryczna z płytą ceramiczną. Drzwi 
wejściowe antywłamaniowe. Budynek jest 

ocieplony, ogrzewanie miejskie rozliczane 
indywidualnie wg licznika. Bardzo blisko przy-
stanki komunikacji miejskiej. Na osiedlu bogata 
sieć handlowo-usługowa. Super lokalizacja 
– blisko do centrum i na lotnisko. Wymagana 
kaucja 3000 zł

Cena 1900 zł + opłaty
Tel. 784 096 057

e-mail: bar2ro@onet.pl

Kraków, ul. Berwińskiego
29,0 m2, kawalerka o wysokim standardzie,usy-
tuowana na 2 piętrze w  nowo wybudowanym 
budynku wielorodzinnym. Mieszkanie w  pełni 
wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja, 10 min. 
do centrum miasta, 700 m do kolejki na lotnisko. 
Wymagana jedno miesięczna kaucja.

Cena 1600 zł
Tel. 796-221-101

Kraków, ul. Brożka
kawalerka o powierzchni 22 m2, składa się z: po-
koju, łazienki i aneksu kuchennego. Mieszkanie 
jest całkowicie umeblowane. Spokojna i  cicha 
okolica, piękny ogród, parking dla mieszkańców. 
Możliwość parkowania na zamkniętym terenie 
za kwotę 100 zł. W  pobliżu znajdują się pętle 
tramwajowe/autobusowe umożliwiające szybki 
dojazd do każdej części miasta.

Cena 900 zł 
Tel. 788-492-658

Kraków, ul. Chmiela
30,0 m2, kawalerka, 5 przystanków tramwajo-
wych lub 20 minut piechotą do rynku. Ogrze-
wanie z  sieci MPEC, dostęp do internetu. Blok 
otoczony jest zielenią ze wszystkich stron, okna 
wychodzą na południe. Mieszkanie jest bardzo 
słoneczne i  widne nawet w  pochmurne dni. 
W okolicy Błonia, basen, siłownia, kino, kawiar-
nia, osiedlowy sklepik. W  pobliżu jest również 
przedszkole, szkoła podstawowa, plac zabaw, 
ścieżki rowerowe i spacerowe. Wolne od zaraz

Cena 1200 zł + opłaty
Tel. 506-151-183

Kraków, ul. Dobrego Pasterza
50,0 m2, 2-pokojowe mieszkanie usytuowane na 
pierwszym piętrze w trzypiętrowym bloku (nowe 
budownictwo). Składa się z dwóch oddzielnych 
pokoi, jasnej osobnej kuchni, łazienki, przedpo-
koju. Obecnie brak mebli (do uzgodnienia). Wy-
posażona kuchnia i łazienka (pralka, zmywarka, 
kuchenka, lodówka). Do mieszkania przynależy 
balkon oraz zamykany garaż na poziomie –1. 
Wymagana kaucja w wysokości jednomiesięcznej 
opłaty, zwracana na koniec umowy najmu.

Cena 1600 zł
Tel. 501-050-422

Kraków, ul. Kaczary
33,0 m2, mieszkanie w  pełni umeblowane, 
usytuowane na II piętrze w 5 kondygnacyjnym, 
nowoczesnym budynku mieszkalnym z  2012 r. 
Składa się z salonu (wyposażonego w eleganckie 
meble, wygodną wersalkę i  szafę ubraniową), 
częściowo wydzielonego aneksu kuchennego 
(kuchenka z płytą ceramiczną, kuchenka mikro-
falowa z funkcją grilla, zlewozmywak, pojemna 
lodówka z  zamrażarką), łazienki (pralka,wanna 
z  natryskiem, umywalka, wc), przedpokoju 
z dużą szafą oraz balkonu z widokiem na zieleń. 
Ogrzewanie CO miejskie, ciepła woda MPEC, 
winda, wydajna wentylacja mechaniczna, dobrze 
wyciszone ściany, bardzo ciepłe, okna na stronę 
wschodnią.

Cena 1500 zł
Tel. 737-498-535

Kraków, ul. Konwisarzy
70,0 m2, 3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze 
2-piętrowego apartamentowca. W  klatce 10 
mieszkań (cały apartamentowiec to 20 miesz-
kań). Urządzone w wysokim standardzie, w pełni 
umeblowane (telewizor, lodówka, zmywarka, 
płyta, piekarnik, mikrofala, pralka, odkurzacz, 
możliwość doposażenia w  czajnik, naczynia). 
Mieszkanie składa się z  salonu połączonego 
z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, dwóch 
łazienek, przedpokoju i  balkonu. W  niedużej 
odległości przystanki autobusowe, uczelnie AGH, 

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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PK, UP. Niedaleko jest również centrum handlowe 
IKEA, Marko. Okolica cicha i spokojna. Możliwość 
rekreacji zapewniają pobliskie kluby fitness oraz 
nowoczesne centrum sportowe. Doskonały do-
jazd i komunikacja zarówno do centrum miasta 
dzięki liniom autobusowym

Cena 2800 zł
Tel. 606-950-070

Kraków, ul. Różyckiego
25,0 m2, mieszkanie jednopokojowe, słoneczne. 
Aneks kuchenny, lodówka, pralka. Świetne połą-
czenie z centrum. Przystanek autobusowy – lina 
130, pod blokiem. Piwnica. Budynek ocieplony. 
Wymagana kaucja.

Cena 1100 zł.+ opłaty
Tel. 501-0513-44

e-mail: maciej@kancelaria-wm.pl

Kraków, ul. Rzeźnicza
30,0 m2, mieszkanie jednopokojowe na 1 
piętrze. Jasne, przestronne i  ciepłe (w  zimie 

ogrzewane piecem elektrycznym-akumu-
lacyjnym). Mieszkanie po remoncie (2015), 
umeblowane i wyposażone w pralkę, lodówkę 
oraz kuchenkę ceramiczną. Składa się z dużego 
pokoju, oddzielnej kuchni, łazienki i przedpo-
koju. W pokoju komplet mebli (szafa, biurko, 
półki, regały itp), rozkładana sofa narożna. 
Parking przy kamienicy bez opłat strefowych 
oraz duża piwnica. Mieszkanie bardzo dobrze 
skomunikowane – 1 minuta pieszo do Ronda 
Grzegórzeckiego. Usytuowanie w  centrum 
miasta zapewnia łatwy dostęp do punktów 
handlowych, usługowych, kulturalnych i  roz-
rywkowych.

Cena 1400 zł + opłaty
Tel. 601-979-607

Kraków, ul. Stawowa
48,0 m2, dwa niezależne pokoje z jasną kuchnią. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze, w trzypiętro-
wym budynku z windą. Umeblowane, z dużym 
balkonem, ogrzewane siecią miejską. Nowe, 

kameralne budownictwo. W pobliżu Galeria Bro-
nowicka, Ikea, Makro, szkoła, przedszkole, dużo 
zieleni. Dobra komunikacja. Mieszkanie wolne 
od maja. W cenie mieszkania miejsce postojowe 
w garażu podziemnym.

Cena 1500 zł
Tel. 513-449-455

Kraków, os. Zgody
49,0 m2, budownictwo z  lat 50. XX wieku. 
Mieszkanie na parterze. 2 pokoje + jasna 
kuchnia (z  wyposażeniem), po odświeżeniu, 
umeblowane. Ogrzewanie centralne z  MPEC, 
ciepła woda z pieca gazowego (Vaillant), nowa 
wersalka, kuchenka 4 palnikowa gazowa. Po 
uzgodnieniu możliwe korzystanie z piwnicy. Wg 
odrębnych ustaleń możliwość instalacji telewizji 
kablowej z internetem. Kaucja 1700 zł. Wynajem 
wyłącznie dla osób nie palących. Pośrednictwo 
wykluczone.

Cena 930 zł
Tel. 501-422-396

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
6 maja 2017 roku

Archiwum ofert biur nieruchomości i osób prywatnych ogłaszających się  
na łamach dwutygodnika od roku 1994 do chwili obecnej dostępne na stronie

www.dwutygodnik.krn.pl
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Krakowski Rynek Nieruchomości

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

22.04.2017–05.05.2017  nr 07/2017

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






