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Szanowni Państwo

21 kwietnia w hotelu Sheraton miała 
miejsce organizowana przez Stowarzyszenie 
Budowniczych Domów i Mieszkań Konferencja 
Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego. 
Wśród uczestników znaleźli się deweloperzy, 
architekci, inwestorzy, wykonawcy, a także 
przedstawiciele sektora bankowego i politycy. 
Konferencja okazała się znakomitą okazją 
do dyskusji o roli państwa w budownictwie 
mieszkaniowym oraz najkorzystniejszych 
zasadach współpracy pomiędzy deweloperem 
a architektem. 

Nadszedł czas na podsumowanie 
I kwartału, jeśli chodzi o popyt i podaż na 
rynku mieszkaniowym w Polsce. Z raportu 
dowiemy się m.in., w których województwach 
zanotowano największy wzrost liczby nowych 
mieszkań i jak na tej mapie prezentuje 
się Kraków. Przeczytamy także, jakie 
były najważniejsze czynniki decydujące 
o zainteresowaniu kupnem nieruchomości i jak 
kształtują się aktualne, średnie ceny mieszkań 
w poszczególnych dzielnicach w naszym 
mieście.

Trzecią, ostatnią już część artykułu Kredyty 
frankowe: między świadomym ryzykiem 
a działaniem na szkodę klientów polecamy 
szczególnie uwadze osób, które zaciągnęły 
kredyt w szwajcarskiej walucie.

W części „Kreator — stylowe i funkcjonalne 
wnętrza” współpracujący z nami architekci 
doradzają, jak urządzić mieszkanie na 
wynajem oraz jakie rozwiązanie warto wybrać 
w przypadku ogrzewania łazienki.

Życzę przyjemnej lektury 
Krzysztof Maksiński

Numer 08/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 28.05.2017 r.        ukazał się 06.05.2017 r. 
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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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relacje

Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego

niego projekt należy traktować jako swoiste spotkanie z  indywi-
dualnością przyszłego użytkownika. Każda rodzina jest inna — 
budownictwo mieszkaniowe powinno wobec tego jak najlepiej 
odzwierciedlać tę różnorodność. Niezależnie od wybranego mode-
lu pracy, kluczem do sukcesu będzie rozwiązanie kompromisowe. 

Czego nabywcy oczekują od architektów?
Jak osiągnąć kompromis między estetyką a  funkcjonalnością? 
Wbrew pozorom estetyczny wygląd budynku nie jest ostatnim 
kryterium branym pod uwagę podczas wyboru inwestycji. z ra-
portu zaprezentowanego przez Piotra Krochmala z  Instytu-
tu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości wynika, że największy 
wzrost znaczenia elementów architektonicznych przy wybo-
rze nieruchomości odnotowano w przypadku kryterium układu 
mieszkania — aż do 76,8 proc. Wśród pozostałych elementów 
oferty, które są najistotniejsze z  punktu widzenia krakowskich 
nabywców, znalazły się kolejno: metraż, piętro, widok z okna, wy-
stawa/orientacja mieszkania oraz wielkość balkonu/tarasu. 

W  zestawieniu wszystkich czynników wpływających na de-
cyzję o wyborze nieruchomości, architektura uplasowała się na 
6. miejscu (z wynikiem 19,1 proc.) — tuż za bliskością miejsca pra-
cy. Jeszcze wyżej nabywcy cenią bezpieczeństwo okolicy, zago-
spodarowanie terenu oraz dostępność komunikacji publicznej. 
Najważniejszym kryterium pozostaje koszt zakupu. 

Wstęp do przygotowania oferty dewelopera stanowi analiza 
aktualnych tendencji rynkowych. Jak czytamy w raporcie Insty-
tutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, główne cechy najbar-
dziej pożądanego mieszkania deweloperskiego w Krakowie to:
— cena w przedziale 300–400 tys. zł
— 3 pokoje
— metraż 50–59 mkw.
— balkon/taras
— ogrodzony teren
— miejsce postojowe

R
angę wydarzenia potwierdza honorowy patronat Prezyden-
ta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, oraz Marszałka 
Województwa Małopolskiego, Jacka Krupy. Konferencję 

otworzył prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Miesz-
kań, Marek Bolek.

Po raz czwarty Kraków stał się miejscem spotkania dewelo-
perów zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Budowniczych Domów 
i Mieszkań, z przedstawicielami rządu i lokalnych władz. Tym ra-
zem, w piątek 21 kwietnia, konferencja „Nowe Wyzwania Rynku 
Mieszkaniowego” zgromadziła także osoby zainteresowane dys-
kusją o współpracy inwestorów z architektami. Na prowokacyjne 
pytanie „Czy architekci są potrzebni dewelperom?” odpowiada-
li: arch. Dorota Koźmińska — wiceprezes SBDiM, Piotr Krochmal 
— prezes Monitora Rynku Nieruchomości, arch. Przemo Łu-
kasik z medusa group, arch. Witold Padlewski z Grupy 3D oraz 
Anna Wardak z biura Arch-Icon i arch. Wojciech Witek z Illiard. 
Na pierwszym planie w dyskusji wysunął się wątek jakości archi-
tektury budynków mieszkalnych. zadaniem twórców jest w tym 
przypadku znalezienie kompromisu między własnymi aspiracja-
mi a oczekiwaniami inwestora. Te z kolei często warunkowane są 
ograniczeniami finansowymi. 

Kolejną kwestią, która wymaga rozstrzygnięcia na etapie pro-
jektowania, jest określenie potencjalnego użytkownika budynku. 
Tutaj architekci nie byli zgodni. zdaniem Michała Obrzanowskie-
go osiedle mieszkaniowe to przede wszystkim produkt skierowany 
do określonej grupy odbiorców. Potrzeby przyszłych mieszkań-
ców mieszczą się w  znanych projektantom i  deweloperom stan-
dardach. Możliwe jest zatem stworzenie funkcjonalnego wnętrza, 
dostosowanego do wymagań szerokiego grona nabywców miesz-
kań. Inaczej na ten problem spojrzał Przemo Łukasik — według 

Konferencja „Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego” pokazała, że Kraków jest 
liczącym się rynkiem nieruchomości, a lokalna branża deweloperska, skupiająca 
inwestorów, wykonawców i architektów, odgrywa istotną rolę w rozwoju miasta. 

fot. Krzysztof Maksiński

fot. Krzysztof Maksiński
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Rynek mieszkaniowy w liczbach
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczą-
cy analizy rynku. Omówiona została prezentacja „Rynek miesz-
kaniowy w liczbach”. Wynika z niej przede wszystkim, że nadal 
jesteśmy świadkami dobrej passy branży deweloperskiej. Naj-
większy wpływ na stabilnie wysokie wyniki sprzedaży inwestycji 
mieszkaniowych mają niskie stopy procentowe, które prawdo-
podobnie utrzymają się na obecnym poziomie do końca roku. 
Drugim czynnikiem stymulującym popyt w  2016 r. i  w  pierw-
szych miesiącach bieżącego roku był program „Mieszkanie dla 
Młodych”. W dalszym ciągu na znaczeniu zyskuje grupa nabyw-
ców kupujących za gotówkę. O tych i innych tendencjach rynko-
wych dyskutowali paneliści: dr Krzysztof Olszewski — ekspert 
ekonomiczny NBP i wykładowca na SGH, dr Jacek Furga — Pre-
zes AMRON, prof. Wiesław Gumuła — Dyrektor NBP Oddział 
Kraków, Szymon Jungiewicz — Dyrektor Emmerson Realty oraz 
Bolesław Meluch — doradca związku Banków Polskich.

Boom na rynku mieszkaniowe trwa w najlepsze. Wzmożona ak-
tywność deweloperów wynikająca z rekordowej sprzedaży, zapew-
nia dobrze dostosowywaną do sytuacji rynkowej podaż, dzięki czemu 
średnie ceny nieruchomości są raczej stabilne. […] Przed krakowski-
mi deweloperami czas wnikliwej obserwacji i analizy zmieniających 
się potrzeb nabywców oraz nowych pomysłów na wykorzystanie po-
tencjału miasta — podsumował w swoim raporcie dr Jacek Furga 
z Centrum AMRON.

Rola państwa w budownictwie mieszkaniowym
Wciąż wiele emocji w  środowisku deweloperskim budzi Naro-
dowy Program Mieszkaniowy, którego głównym elementem 

jest pakiet „Mieszkanie Plus”. założenia programowe w  więk-
szości nie wywołują sprzeciwu deweloperów — poza jedną kwe-
stią. Projekt zakłada, że najemcy państwowych mieszkań będą 
mogli skorzystać z opcji dojścia do własności. Takie rozwiązanie 
wydaje się sprzeczne z ideą programu, która polega na popula-
ryzowaniu najmu jako formy zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych Polaków. Perspektywa uzyskania praw własnościowych 
do lokalu czyni z „Mieszkania Plus” konkurencyjną ofertę w sto-
sunku do inwestycji deweloperskich. Temat roli państwa w bu-
downictwie mieszkaniowym szeroko komentowali: Mariusz 
Bryksy — Wiceprezes SBDiM, Jacek Bielecki — doradca Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, Grzegorz Kiełpsz 
— Prezes Polskiego związku Firm Deweloperskich, poseł Jerzy 
Meysztowicz oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Budownictwa. W tej części konferencji powróciły również 
wątpliwości związane z tym, jak na przyszły kształt rynku wpły-
nie wygaszenie programu „Mieszkanie dla Młodych”. 

Przed podsumowaniem konferencji krótki wykład wygłosił 
prezes Stowarzyszenia „Wiosna” ks. Jacek Stryczek, duszpasterz 
ludzi biznesu. W wystąpieniu „Urbanistyka a więzi społeczne — 
w jakich mieszkaniach rodzi się więcej dzieci?” ks. Jacek Stryczek 
umieścił branżę budowlaną w szerokim kontekście społecznym, 
zwracając uwagę na wzajemne zrozumienie i  umiejętność wy-
chodzenia naprzeciw potrzebom (także emocjonalnym) miesz-
kańców miasta. 

Oficjalną część konferencji zakończyło posumowanie preze-
sa SBDiM, Marka Bolka. Kolejne wydarzenie z cyklu odbędzie się 
w kwietniu 2018 r.

Joanna Kus

fot. Krzysztof Maksiński
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Finanse

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

W
  poprzednich dwóch częściach wyjaśniono, czym tak 
naprawdę jest kredyt frankowy. Przedstawione zo-
stało, że zawarta w  takich kredytach klauzula walo-

ryzacyjna, czyli system przeliczania wysokości kredytu (oraz rat 
spłat) — który jest w  istocie złotówkowym — po kursie waluty 
obcej (najczęściej franków szwajcarskich), okazał się w  prakty-
ce bankowej nieuczciwy. Przytoczone zostały przykłady ta-
kich klauzul oraz orzeczeń sądowych przyznających ochronę 
kredytobiorcom.

W niniejszej części omówione będą skutki uznania przez sąd, 
że klauzula waloryzacyjna jest abuzywna (niezgodna z  prawem, 
nieuczciwa), ile można na takim orzeczeniu zyskać oraz ile kosztu-
je sam proces sądowy i pomoc prawnika w tego rodzaju sprawach.

Co oznacza dla frankowicza wygrana w sądzie?
Praktyczne skutki wyroku zależeć będą od tego, jaka strategia 
procesowa zostanie przyjęta oraz do czego przychyli się sąd, 
orzekając na korzyść frankowicza. Roszczeniem podstawowym 
z uwagi na większą szansę powodzenia jest wykazanie, że sama 
klauzula waloryzacyjna jest niedozwolona. Niezależnie od tego, 
można wykazywać w  procesie, że cała umowa kredytowa jest 
nieważna.

Skutki uznania klauzuli waloryzacyjnej za 
niedozwoloną
Wykazanie w  procesie sądowym, że klauzula waloryzacyjna 
znajdująca się w naszym kredycie jest wpisana do rejestru klau-
zul niedozwolonych (prowadzonego przez Prezesa UOKiK) 
bądź udowodnienie jej abuzywności w  indywidualnym badaniu 
to klucz do sukcesu. Konsekwencją takiego wykazania czy udo-
wodnienia będzie wydanie przez sąd wyroku w postaci uznania 
bezskuteczności kwestionowanej klauzuli lub uznania całego 
kredytu za nieważny.

Podstawowym skutkiem uznania, że klauzula indeksacyjna jest 
niedozwolona, jest jej bezskuteczność. Przewiduje to art. 385 ko-
deksu cywilnego: 
„§ 1 Postanowienia umowy zawieranej z  konsumentem nieuzgod-

nione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa 
i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco na-
ruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie 
dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, 
w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w spo-
sób jednoznaczny.

§ 2 Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, 
strony są związane umową w pozostałym zakresie. 

Niniejszy artykuł jest trzecim z serii o kredytach frankowych 
i problemach, z jakimi borykają się ich właściciele.

§ 3 Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na któ-
rych treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczegól-
ności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z  wzorca 
umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta”.

W przypadku, gdy sąd orzeknie, że klauzula waloryzacyjna nie 
obowiązuje, zgodnie z  prawem należy czytać umowę tak, jakby 
zapisów o indeksacji w niej w ogóle nie było. W rezultacie nasza 
umowa kredytowa będzie uznana w pełni za kredyt złotówkowy 
(zarówno wypłata kredytu, saldo zadłużenia oraz spłacane raty). 
W  samej umowie pozostaje przewidziana marża banku (często 
0 proc.) oraz oprocentowanie kredytu (które jest standardowo 
oparte o  bardzo korzystny dla kredytobiorcy wskaźnik Libor — 
czyli stopę procentową kredytów udzielanych na rynku między-
narodowym w Londynie, np. Libor 3M CHF). Nadmienić należy, 
że kredyt taki jest bardzo opłacalny dla klienta, bowiem mar-
ża i oprocentowanie ustalone są na wyjątkowo niskim poziomie. 
Normalnie bank nie oferuje takich warunków. 

Rezultatem wyroku jest to, że bank musi zwrócić wszystkie 
zawyżone i  pobrane raty, a  jeśli umowa kredytu dalej obowią-
zuje, odpowiednio obniżyć saldo zadłużenia (i  tym samym ratę 
kredytu).

Przykładowo, dla kredytu w wysokości 315 tys. zł indeksowa-
nego do CHF zaciągniętego w 2006 r. z marżą banku wynoszą-
cą 1.15 proc., spłacanego w  220 równych ratach miesięcznych, 
w  przypadku wygranej, wartość nadpłaconych rat wynosi 
ok. 100 tys. zł — taką kwotę bank zwraca kredytobiorcy. Saldo za-
dłużenia zmniejszy się o  ok. 145 tys. zł — co powoduje, że rata 
miesięczna z ok. 3 tys. zł obniża się do poziomu 1600 zł. Łącznie 
kredytobiorca zyskuje ok. 245 tys. zł.

Nieważność umowy kredytowej
Rzadziej niż bezskuteczność klauzuli waloryzacyjnej, sądy uznają, 
że umowa kredytu frankowego jest sprzeczna z prawem banko-
wym oraz kodeksem cywilnym w takim stopniu, że należy uznać 
ją za nieważną w  całości. Argumentacja przemawiająca za ta-
kim rozwiązaniem opiera się na tym, że wysokość zobowiązania 
kredytobiorcy jest określona jednostronnie przez bank poprzez 
przeliczenie kwoty wypłaconego kredytu na równowartość CHF 
po kursie przez siebie ustalonym, a  ustalenie wysokości zobo-
wiązania następuje po kursie wyższym. W  konsekwencji wyso-
kość zobowiązania kredytobiorcy jest znacznie wyższa niż kwota 
udzielonego kredytu. Takie kształtowanie wysokości zobowiąza-
nia jednej strony (konsumenta) umowy przez drugą stronę (bank) 
sprzeciwia się naturze stosunku prawnego i jest niedopuszczalne. 
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Nieważne więc są postanowienia umowy dotyczące wysokości 
udzielonego kredytu oraz zobowiązania kredytobiorcy. A ponie-
waż stanowią one główne postanowienia umowy, należy uznać, że 
cała umowa kredytowa jest nieważna.

Powyższe rozumowanie znajduje zastosowanie dla kredytów 
indeksowanych (wyrażonych na umowie w  PLN). Dla kredytów 
denominowanych (wyrażonych na umowie w CHF) wykazywanie 
bezskuteczności klauzul waloryzacyjnych musi być poprzedzone 
udowodnieniem pozorności denominacji. Istnieje ponadto strate-
gia wykazania nieważności stricte dla kredytu denominowanego. 
Polega ona na przedstawieniu następującego wywodu. W umowie 
brak jest określenia kwoty kredytu, gdyż ta widniejąca w umowie 
została opisana jako kwota CHF, która jest wypłacana w złotów-
kach po przeliczeniu według kursu banku (a kredytobiorca nie jest 
w stanie wyliczyć tej kwoty). W konsekwencji dochodzi do naru-
szenia zasady walutowości, gdyż dozwolony przepisami prawa 
dewizowego obrót dewizowy dotyczy wyłącznie sytuacji, w któ-
rej dochodzi do faktycznego obrotu walutą, podczas gdy tutaj nie 
ma to miejsca (bank nigdy nie kupuje żadnych franków).

Istnieje szereg innych argumentów, które podnoszone są 
w procesach o uznanie kredytu frankowe-
go za nieważny. W istocie sprowadzają się 
najczęściej do tego, że strony nie uzgodni-
ły wysokości wzajemnych zobowiązań oraz 
tego, że bank wprowadził klienta w błąd co 
do rzeczywistych kosztów kredytu, gdyż 
zaniżył wielkość kosztów, którą zadeklaro-
wał w umowie.

Jaka jest konsekwencja uznania ca-
łej umowy za nieważną? Otóż zgodnie 
z prawem, gdy umowa staje się nieważna, 
przyjmuje się jakby nigdy nie obowiązy-
wała i strony są zobowiązane do tego, aby 
wzajemnie zwrócić wszystko, co sobie na-
wzajem świadczyły. W  przypadku umowy 
kredytowej oznaczać to będzie, że kredytobiorca ma oddać ban-
kowi pieniądze, które od niego otrzymał. Liczy się ich nominalna 
wartość pomniejszona o dokonane wpłaty rat i  innych opłat (np. 
z tytułu prowizji czy ubezpieczeń).

Przykładowo, dla kredytu na 250 tys. zł, jeśli w przeliczeniu na 
złotówki w ciągu kilku lat zostało spłacone 150 tys. zł, to w momen-
cie uznania, że umowa kredytowa jest nieważna, konsument jest zo-
bowiązany zapłacić bankowi brakujące 100 tys. zł. Jest to sytuacja 
bardzo korzystna, ponieważ nie liczy się żadnych odsetek, marż ani 
innych opłat dodatkowych. Jednakże dla względnie „świeżych” kre-
dytów, wartość natychmiastowego zobowiązania do zapłaty nie-
spłaconej części kredytu może być trudnym finansowo ciężarem. 
z drugiej strony, jeśli kredyt spłacany był już dłuższy okres (ok. 10 
lat i więcej), istnieje spora szansa, że przy uznaniu umowy za nie-
ważną, będzie on już całkiem spłacony, a możliwe, że to bank będzie 
oddawał pewną kwotę konsumentowi.

Proces indywidualny a zbiorowy
Obecnie, ze względu na to, że temat „odfrankowywania” kredy-
tów jest popularny, różne zrzeszenia oraz niektóre kancelarie 
oferują możliwość dochodzenia swoich roszczeń z kredytu w po-
zwach zbiorowych. Postępowanie grupowe jest znacząco tańsze 
dla pojedynczego klienta, jednakże posiada szereg mankamen-
tów. Nadmienić należy, że do dnia dzisiejszego żadne z  postę-
powań grupowych w  sprawie kredytów frankowych nie zostało 

zakończone pełnym sukcesem. Poza tym, wbrew powszechne-
mu przekonaniu wśród kredytobiorców, wygrana w  sądzie nie 
kończy sprawy. W  wyroku z  pozwu grupowego sąd nie zasądza 
konkretnych kwot dla wygranych, tylko ustala odpowiedzialność 
pozwanego, czyli banku. Następnie każdy z powodów sam musi 
wnieść pozew o zapłatę. Cały ten proces w stosunku do pozwu 
indywidualnego wydłużyć się może o  lata. Również pod kątem 
proceduralnym sprawa nie wygląda zachęcająco. W Polsce kon-
strukcja prawna pozwu zbiorowego jest bardzo skomplikowana 
i sądy nierzadko odrzucają taki pozew ze względów formalnych.

Koszt batalii sądowej
Największym wydatkiem są koszty wynajęcia prawnika. Jako że 
tego rodzaju spór jest trudny i skomplikowany, nie będzie łatwo 
go profesjonalnie poprowadzić przez osobę prywatną. Stawki są 
różne, w zależności od miasta, kancelarii czy ustalonego systemu 
wynagrodzenia. Najwięksi biorą kilkanaście tysięcy złotych za 
poprowadzenie sprawy. Można umówić się na zapłatę w ratach. 
Inną, bardzo dobrą koncepcją jest system success fee, czyli zapła-
ta przez klienta dużo mniejszego wynagrodzenia za prowadze-

nie sprawy. W zamian klient dzieli się sukcesem z kancelarią, np. 
w przypadku wygranej oddaje prawnikowi 15 proc. zwróconych 
przez bank kwot. W przypadku przegranego sporu należy liczyć 
się z koniecznością zapłaty za prawnika banku — kolejnych kilku 
tysięcy złotych. za to przy wygranej, klient odzyskuje, przynaj-
mniej częściowo, zwrot kosztów za swojego prawnika.

Kolejnym kosztem jest opłata sądowa. Standardowo wynosi 
ona 5 proc. od dochodzonej kwoty zwrotu, jednakże w przypadku 
sporu z bankiem, konsument nie może zapłacić więcej niż 1000 zł. 
Poza tym może dojść koszt ewentualnej zaliczki na biegłego sądo-
wego, który wyliczy wysokość nienależnie pobranych pieniędzy 
przez bank (ok. 600–2000 zł). Również tutaj, w przypadku wygra-
nej bank zwraca poniesione wydatki na koszty w całości.

Czy to się opłaca?
Odpowiedź na to pytanie jest trudna. W  obecnym czasie sądy 
coraz przychylniej orzekają na korzyść konsumentów, jednak-
że wciąż często oddalają powództwa. Sądowa walka z  bankiem 
jest ciężka i żmudna, co też wpływa na wysokość stawek praw-
ników. z drugiej strony w przypadku wygranej klient, licząc łącz-
nie zwrot nadpłaconych rat oraz obniżenie salda zadłużenia, jest 
w stanie odnieść korzyść na poziomie 150–700 tys. zł w zależno-
ści od kwoty kredytu, także jest o co walczyć.

Krzysztof Janowski
radca prawny

W obecnym czasie sądy coraz przychylniej orzekają na 
korzyść konsumentów, jednakże wciąż często oddalają 
powództwa. […] Z drugiej strony w przypadku wygranej 
klient, licząc łącznie zwrot nadpłaconych rat oraz 
obniżenie salda zadłużenia, jest w stanie odnieść korzyść 
na poziomie 150–700 tys. zł w zależności od kwoty 
kredytu, także jest o co walczyć.
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analizy rynku

Analiza rynku po I kw. 2017 r.

dla Młodych”) najprawdopodobniej spowoduje skok cenowy, tym 
bardziej dotkliwy dla nabywców, im większy był udział programo-
wych mieszkań w ofercie danego miasta. Planowane wygaszenie 
programu może wstrząsnąć m.in. łódzkim rynkiem nieruchomo-
ści, gdzie znaczny odsetek nabywców nieruchomości stanowią 
beneficjenci rządowego wsparcia.

Co na to krakowscy inwestorzy?
Jak na tym tle wypada Kraków? Po I kw. bieżącego roku w biu-
rach sprzedaży deweloperów widoczne są efekty popularności 
„Mieszkania dla Młodych”. Nie oznacza to jednak, że po wyczer-
paniu tegorocznego limitu dojdzie do sytuacji kryzysowej. Mimo 
iż o kilka procent wzrosła oferta najtańszych mieszkań przygoto-
wywanych pod ustawowe regulacje, nadal jednak stanowiły one 
pewną niszę na rynku. 

Średnia cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym 
w  I  kwartale roku wyniosła ok. 6705 zł (na podstawie danych 
KRN.pl), co wskazuje na niewielką podwyżkę w  porównaniu 
z  grudniem 2016 r. Nie zmienił się natomiast rozkład stawek 
w  poszczególnych dzielnicach. Najdroższe nieruchomości reali-
zowane są w Starym Mieście, gdzie średnie ceny zbliżają się do 
granicy 11 tys. zł/mkw. Tak duża różnica między średnią dla mia-
sta a  stawką obowiązującą w  dzielnicy, wynika ze specyfiki za-
budowy centrum. W  ofercie dominują luksusowe inwestycje: 
nowoczesne apartamentowce oraz odrestaurowane zabytkowe 
kamienice. Na końcu zestawienia znajdują się Nowa Huta, Mi-
strzejowice i Swoszowice. Ceny w tych rejonach Krakowa w I kw. 
nie przekroczyły średniego progu. Aktualnie kształtują się na po-
ziomie odpowiadającym: 5580, 5725 i 5318 zł/mkw. 

Podaż rozkłada się podobnie jak w zeszłym roku, co świadczy 
o pewnej kontynuacji trendów zakupowych z ubiegłego roku. Nie-
mal połowa nowych krakowskich inwestycji powstaje w dzielnicy 
Podgórze. Na drugim miejscu pod tym względem należy umieścić 
Krowodrzę, gdzie realizowanych jest ok. 29 proc. projektów de-
weloperskich. Co ciekawe, dość duży odsetek (ok. 10 proc.) inwe-
stycji zlokalizowanych jest w  Nowej Hucie — ta część Krakowa 
będzie się zatem nadal rozbudowywać i rozwijać. 

Dynamika cen kwartalnych przedstawia się podobnie jak 
w  zeszłym roku. W  związku z  tym w  najbliższym czasie nie na-
leży spodziewać się dużych podwyżek cen. W najpopularniejszej 
wśród inwestorów dzielnicy, czyli w Podgórzu, średnie stawki po 
I kw. br. wynoszą 7211 zł/mkw., jednak to Krowodrza — co warto 
podkreślić — jest obszarem najchętniej wybieranym przez oso-
by inwestujące w mieszkania pod wynajem. Inwestorów przycią-
ga potencjał dzielnicy wynikający przede wszystkim z  bliskości 
ośrodków akademickich i rozbudowanej infrastruktury komuni-
kacyjnej. Podobne względy wpływają na popularność Dębnik. 
Tutaj ceny kształtują się w granicach ok. 7190 zł/mkw. 

Joanna Kus

P
o I kw. 2017 r., kiedy m.in. doszło do wyczerpania tegorocz-
nego limitu dopłat w programie „Mieszkanie dla Młodych”, 
nastroje w branży są optymistyczne. Dlaczego? Po pierwsze 

przyczyna leży w  liczbach. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego tylko w  ciągu dwóch miesięcy 2017 r. odnoto-
wano blisko 5-procentowy wzrost liczby mieszkań oddanych do 
użytkowania. W analizowanym okresie deweloperzy wprowadzili 
na rynek 13 906 mieszkań. Tendencja wzrostowa dotyczy rów-
nież liczby nowych budów. W  tym przypadku zauważalna jest 
bardzo duża zmiana — zachęceni ubiegłorocznymi rekordami, li-
czący na dobrą koniunkturę, wciąż jeszcze napędzaną m.in. przez 
inwestorów zagranicznych czy beneficjentów programu „Miesz-
kanie dla Młodych”, inwestorzy aktywnie rozpoczęli rok. W I kw. 
bieżącego roku zainicjowali budowę ponad 13877 mieszkań. Dla 
porównania, w analogicznym okresie 2016 r. w pierwszych mie-
siącach odnotowano kilkuprocentowy spadek.

Jakie zmiany na krajowym rynku?
Początek roku potwierdził to, czego spodziewaliśmy się, zamyka-
jąc rok 2016. Niskie stopy procentowe, program „Mieszkanie dla 
Młodych” i duży udział kupujących za gotówkę — przede wszyst-
kim za sprawą tych czynników można mówić o kontynuacji dobrej 
passy firm deweloperskich. Więcej mieszkań niż przed rokiem 
oddano w 10 województwach. z danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego wynika, że największy wzrost podaży obserwuje się 
obecnie w Wielkopolsce (o ok. 74 proc.). Dobrze pod tym wzglę-
dem wypada również województwo lubuskie (ponad 36-procen-
towy wzrost) oraz region Pomorza, gdzie lokalny rynek zasiliło 
o 22,6 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem. 

Biorąc pod uwagę statystyki z  ubiegłego roku, zaskakuje 
osłabienie aktywności inwestycyjnej na Dolnym Śląsku, które-
go centrum w 2016 r., pod względem wielkości zasobów miesz-
kaniowych, wyprzedziło nawet Kraków. Po pierwszym kwartale 
kolejnego roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania w re-
gionie spadła o  31,8 proc. Spadki odnotowano także na Pod-
karpaciu i  Lubelszczyźnie, ale te województwa tradycyjnie już 
plasują się na końcu zestawienia. 

Bez wątpienia Warszawa pozostanie liderem krajowej bran-
ży deweloperskiej. Jeszcze przed końcem I kw. br. wzrost liczby 
mieszkań oddanych do użytkowania sięgnął tu 16 proc. z  ana-
liz Narodowego Banku Polskiego wynika, że w części kraju ceny 
nieco wzrosły. W przypadku Warszawy i 10 największych miast 
obserwowaliśmy ustabilizowaną sytuację cenową. Jak wyjaśnia-
ją eksperci NBP, do podwyżek nie doszło, ponieważ stabilizacja 
była efektem wysokiej podaży. Nabywcy korzystali zatem na kon-
kurencyjności rynku. Jej struktura będzie miała istotny wpływ na 
kształtowanie średnich stawek w  nadchodzących miesiącach. 
Stopniowe wyczerpywanie oferty najtańszych mieszkań (przede 
wszystkich tych spełniających kryteria programu „Mieszkanie 

Pierwszy kwartał 2017 r. pokazał, że deweloperzy nadal budują chętnie, choć 
towarzyszą im pewne obawy związane z przewidywanym spadkiem popytu 
po wyczerpaniu limitu w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Z tego samego 
powodu nabywcy mogą przeczuwać podwyżki średnich cen. Czy słusznie?
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Warto Wiedzieć

Mieszkanie w kamienicy:  
na co zwrócić uwagę przed zakupem?

wypadku może okazać się, że osoba, którą postrzegaliśmy jako wła-
ściciela naszego wymarzonego mieszkania, to jedynie jego najemca, 
a sam lokal obciążony jest na wielokrotnie większą kwotę, niż zosta-
ło nam przekazane. Istotna okaże się również kwestia tego, kto jest 
właścicielem nie tylko mieszkania, ale i całej nieruchomości. W przy-
padku gdy nieruchomość należy do miasta — może zwiastować to 
większą biurokrację, przez którą należy przebrnąć, dopełniając obo-
wiązków prawnych i remontowych w mieszkaniu. 

Osoby poszukujące mieszkań w tak wyjątkowych miejscach, jaki-
mi są krakowskie kamienice, powinny skupić się na tych budynkach, 
które obecnie są remontowane i odrestaurowywane przez prywat-
nych inwestorów. Firmy zajmujące się kompleksowymi remontami 
zabytkowych obiektów zawsze w pierwszym kroku podejmują się 
modernizacji wspomnianych wyżej instalacji. W  większości przy-
padków wymienia się także stolarkę okienną, co zapobiega utracie 
ciepła z nieruchomości. W ten sposób zyskamy to, na czym najbar-
dziej nam zależy: lokalizację w  centrum miasta, duże okna, prze-
stronne pomieszczenia, podwójne drzwi — tak charakterystyczne 
dla mieszkań w kamienicach, wysokie sufity, drewniany, często za-
bytkowy parkiet, a dodatkowo — odrestaurowaną klatkę schodową, 
w pełni bezpieczną i funkcjonalną, oraz reprezentatywny zewnętrz-
ny wygląd naszego miejsca zamieszkania. zyskujemy także pew-
ność, że w momencie podpisania aktu notarialnego nie zaskoczą nas 
informacje o niejasnym statusie prawnym nieruchomości.

Mieszkanie w  kamienicy to spełnienie marzeń wielu osób, dla 
których liczy się niesamowita atmosfera Krakowa oraz bliskość 
centrum i oferowanych przez nie możliwości. Warto podjąć tę, jak-
że ważną decyzję z rzetelnym i odpowiedzialnym partnerem bizne-
sowym, który sprawnie przeprowadzi nas przez całą transakcję, aż 
do jej finalizacji.

Koneser Group

C
o do tego, że Kraków jest miastem absolutnie wyjątkowym 
— chyba nikt nie ma wątpliwości. Mowa tu nie tylko o  kli-
matycznych uliczkach Kazimierza, niezliczonej ilości atrak-

cji turystycznych, zabytkach i  możliwościach biznesowych, jakie 
daje stolica Małopolski, ale także o rynku nieruchomości. W Kra-
kowie na tym polu mamy do czynienia z bardzo dużą segmentacją 
— mieszkania dostępne w sprzedaży są oferowane zarówno przez 
deweloperów, biura nieruchomości, jak i osoby prywatne. Lokale te 
znajdziemy nie tylko w najnowszych inwestycjach budowanych na 
obrzeżach miasta przez czołowych deweloperów, ale także w blo-
kach już nieco starszych — także z tzw. wielkiej płyty, oraz w zabyt-
kowych kamienicach. Jak się okazuje, od kilku lat coraz bardziej 
rośnie zainteresowanie tymi ostatnimi. Kamienice na nowo po-
strzegane są jako dobro luksusowe, a sama ich lokalizacja znacząco 
wpływa na wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości wła-
śnie w takich budynkach. Na co warto zwrócić uwagę przed zaku-
pem mieszkania w kamienicy?

Kluczowymi kwestiami, które — jeśli nie zostaną zweryfikowa-
ne przed zakupem — mogą spędzić nam sen z powiek, są przepro-
wadzone remonty. Jeśli interesuje nas zakup lokalu w  kamienicy, 
liczącej obecnie ponad 100 lat, a  ostatni remont przeprowadza-
ny był w  niej jeszcze przed wojną — lepiej dokładnie przemyślmy 
tę decyzję. W  takim budynku warto pochylić się szczególnie nad 
stanem instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycz-
nej. Podobnie sprawa wygląda z  ogrzewaniem — jeśli okna nie są 
szczelne, a w mieszkaniu nie doprowadzono do tej pory ogrzewa-
nia z sieci miejskiej bądź instalacje nie pozwalają na zastosowanie 
ogrzewania gazowego — może okazać się, że pierwsza zima spędzo-
na w nowym, wymarzonym mieszkaniu będzie wyjątkowo mroźna. 
W weryfikacji stanu technicznego lokalu może pomóc np. firma re-
montowa czy specjaliści zajmujący się zawodowo odbiorem tech-
nicznym nieruchomości.

Nie tylko techniczny stan budynku powinien stać się punktem na-
szych zainteresowań w czasie podejmowania decyzji o zakupie nie-
ruchomości w kamienicy, ale także jej status prawny. z największą 
dbałością powinniśmy sprawdzić takie informacje jak: dane właści-
ciela mieszkania, obciążenia hipoteczne czy ewentualne zadłuże-
nie z tytułu nieuregulowanych rachunków za media. W przeciwnym 



Prawo

Problemy z podatkiem od budowli 
i elektrowni wiatrowych

T
eza ta wynika ze skarg napływających do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, co potwierdzają również doniesienia pra-
sowe, które wskazują na zwiększoną liczbę spraw o opo-

datkowanie budowli w  sądach administracyjnych. Co istotne, 
zarówno podatnicy, jak i organy nie wiedzą, czy dany obiekt, czy 
też tylko niektóre jego elementy, należy opodatkować podat-
kiem od nieruchomości. Dopiero, gdy sprawa trafia do sądu ad-
ministracyjnego, dochodzi do sklasyfikowania danego rodzaju 
obiektu pod kątem podatkowym. W konsekwencji konieczność 
prowadzenia wieloletnich sporów przed sądami administracyj-
nymi znacznie utrudnia wykonywanie działalności gospodarczej 
przedsiębiorcom. Narusza też zaufanie obywateli do państwa 
i stanowionego przez nie prawa.

W ostatnim czasie duże kontrowersje wzbudza opodatkowa-
nie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Aktu-
alnie przedsiębiorcy inwestujący w  odnawialne źródła energii 
podnoszą, że nowe niekorzystne stanowisko organów, prze-
widujące opodatkowanie całej elektrowni wiatrowej, w sposób 
istotny zwiększa obciążenia podatkowe i może w konsekwencji 
przyczynić się do zmniejszenia rentowności tej branży. Problem 
pojawił się 16 lipca 2016 r. w związku z wejściem w życie usta-
wy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (Dz. U. poz. 961). Przepisy te wprowadziły defini-
cję elektrowni wiatrowej, która stanowi budowlę w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego składającą się co najmniej z fun-
damentu, wieży oraz elementów technicznych o mocy większej 
niż moc mikroinstalacji. Ustawa o inwestycjach wiatrowych ob-
jęła także zmiany w  przepisach Prawa budowlanego, do któ-
rych odsyłają regulacje podatkowe. Wskazać należy, że w  art. 
3 pkt 3 Prawa budowlanego, określającym definicję budow-
li, usunięto elektrownie wiatrowe z  wyliczenia części budow-
lanych urządzeń technicznych. Jednocześnie na mocy ustawy 
o  inwestycjach wiatrowych wprowadzono zmiany w  załączni-
ku do Prawa budowlanego poprzez dodanie elektrowni wiatro-
wych do obiektów budowlanych kategorii XXIX (obok kominów 
i  masztów stojących). Ponadto do ustawy o  inwestycjach wia-
trowych wprowadzono art. 17, zgodnie z którym od dnia wejścia 
w życie ustawy do 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomo-
ści, dotyczący elektrowni wiatrowej, ustala się i  pobiera zgod-
nie z  przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w  życie 
ustawy. Co istotne, przepis ten nie był od początku objęty pro-
jektem ustawy o  inwestycjach wiatrowych i  pojawił się w  nim 
dopiero na dalszym etapie prac parlamentarnych. Do końca 
2016 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie pod-
legała cała elektrownia wiatrowa, a jedynie jej części budowla-
ne. Urządzenia i przedmioty, będące wyposażeniem elektrowni 
wiatrowej, takie jak wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, kom-
puter sterujący, transformator, rozdzielnia elektryczna, instala-
cja alarmowa oraz instalacja zdalnego sterowania, nie stanowiły 
urządzeń budowlanych w  rozumieniu ustawy o  podatkach 

i  opłatach lokalnych i  nie były też budowlami wchodzącymi 
w  skład budowli jako całości techniczno-użytkowej. Takie sta-
nowisko znajdowało odzwierciedlenie w  orzecznictwie sądów 
administracyjnych, np. wyrokach Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z 30 lipca 2009 r. (sygn. akt II FSK 202/08) oraz z 16 
grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1184/08).

W  związku z  wejściem w  życie ustawy o  inwestycjach wia-
trowych powstało zasadnicze pytanie: czy dopuszczalne jest, 
aby ustawa, która ma na celu określenie warunków, zasad i try-
bu lokalizacji elektrowni, wprowadzała całkowitą modyfikację 
dotychczasowych zasad opodatkowania podatkiem od nieru-
chomości elektrowni wiatrowych, bez jednoczesnego wprowa-
dzenia jakichkolwiek zmian w  ustawie o  podatkach i  opłatach 
lokalnych. Wobec tego pojawiła się także wątpliwość, czy po 
1 stycznia 2017 r. przedmiotem opodatkowania powinna być 
cała elektrownia wiatrowa, czy też tak jak dotychczas, jedynie 
części budowlane. Na początku 2017 r. resort finansów przed-
stawił stanowisko, zgodnie z którym zmieniły się zasady opo-
datkowania elektrowni wiatrowych. Wskazano, że od 1 stycznia 
2017 r. podatek od nieruchomości dotyczy całej elektrow-
ni. Jednocześnie stwierdzono, że nie ma podstaw do wydania 
interpretacji ogólnej w  sprawie opodatkowania farm wiatro-
wych, ponieważ nie zostały jeszcze wydane rozstrzygnięcia 
organów w tym zakresie oraz sądów administracyjnych, w któ-
rych zawarte byłoby niejednolite stanowisko w sprawie. Tym-
czasem w praktyce okazało się, że organy wydają podatnikom 
sprzeczne interpretacje indywidualne. W niektórych przypad-
kach uznają całe elektrownie wiatrowe za budowle podlegające 
opodatkowaniu (np. interpretacja indywidualna nr Fn.P.3120. 
7/2016/KS). W innych sprawach organy twierdzą, że opodatko-
wanie powinno nastąpić na dotychczasowych zasadach, a więc 
jedynie co do elementów budowlanych, takich jak fundament 
i  maszt (np. interpretacja nr FP.310.1.1.2016.2). Pojawiają się 
również pierwsze rozstrzygnięcia sądów administracyjnych 
w tym obszarze, które są niekorzystne dla podatników. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wy-
roku z 24 marca 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 1/17) oddalił skargę 
spółki na niekorzystną interpretację indywidualną, stwierdza-
jąc, że w  obecnym stanie prawnym podatek od nieruchomo-
ści należy się od całej elektrowni wiatrowej. Wcześniej także 
WSA w  Bydgoszczy, w  nieprawomocnym wyroku z  21 lutego 
2017 r. (sygn. akt I  SA/Bd 866/16) uznał, że dokonane zmia-
ny w  ustawie o  inwestycjach wiatrowych wpłynęły na mody-
fikację dotychczasowego sposobu opodatkowania elektrowni. 
W orzeczeniu tym sąd pierwszej instancji stwierdził także, że 
nie ma podstaw do zastosowania zasady rozstrzygania wątpli-
wości na korzyść podatnika, wynikającej z art. 2a ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 
201, z późn. zm.).

Paweł Puch

Definicja „budowli” zawarta w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
jest przyczyną coraz liczniejszych sporów podatkowych.

 n16 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 08/2017



z krakowa

Strategia Rozwoju Krakowa 2030

P
od hasłem „Tu chcę żyć. Kraków 2030” władze miasta reali-
zują kampanię, której celem jest aktywizacja krakowian w naj-
ważniejszych obszarach, istotnych dla przyszłego komfortu 

życia w mieście. Angażujące urzędników, architektów, urbanistów, 
przedstawicieli kultury i biznesu debaty mają przybliżyć wszystkim 
uczestnikom prace nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030. Będzie 
to jeden z  najważniejszych dokumentów wyznaczających kierun-
ki polityki miejskiej. Tym ważniejszy, że w praktyce ma stać się nie 
tylko zestawem obietnic i życzeń, ale rozwiązaniami, ułatwiającymi 
codzienne funkcjonowanie w mieście. Jak przekonywała wicepre-
zydent Elżbieta Koterba, podczas debaty podsumowującej projekt 
#patchwork2030, założenia strategii są możliwe do zrealizowa-
nia i  będą stopniowo wdrażane po przyjęciu dokumentu. Nowe 
ścieżki rozwoju miasta bezpośrednio wiążą się z takimi kluczowy-
mi dokumentami, jak Studium Uwarunkowań i  Kierunków zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta oraz Wieloletnia Prognoza 
Finansowa. 

#Patchwork2030 to tematyczne warsztaty oraz spotkania 
krakowian z ekspertami i władzami miasta, stanowiące wydarze-
nie, które towarzyszy finalizowaniu prac nad przyjęciem Strategii. 
Poza wypracowaniem konkretnych planów działania, otwarte de-
baty wzmacniają poczucie tożsamości z miastem. 

Przeprowadzone na początku kwietnia dyskusje koncentrowa-
ły się wokół ustalonych wcześniej bloków tematycznych, takich jak: 
kultura, kobiety, silver economy, ekspaci czy outsourcing. Do dysku-
sji włączył się także Marszałek Województwa Małopolskiego, Ja-
cek Krupa, który przekonywał, że Strategia zostanie wykorzystana 
również do wyznaczenia kierunków działań na szczeblu wojewódz-
kim. Marszałek podkreślił, że Kraków jest ośrodkiem generującym 
rozwój Małopolski, dlatego należy skupić się na tym, co jest wspól-
ne w pracy obu samorządów. Strategia Rozwoju Krakowa powstaje 
częściowo w oparciu o podobny dokument obowiązujący w woje-
wództwie w latach 2011–2020. Urząd Marszałkowski przystąpił 
jednak do pracy nad nową strategią — obejmującą okres do 2030 
r. W związku z tym jego założenia będą ściśle powiązane z wytycz-
nymi przyjmowanymi obecnie w Krakowie. Przykładem pola, przez 
które przebiega współpraca między jednostkami terytorialnymi, 
jest kwestia ochrony środowiska. Jak zapewnił marszałek Jacek 
Krupa, np. tak ważna dla mieszkańców Krakowa i całego regionu, 
uchwała antysmogowa leży w kompetencjach władz województwa.

#patchwork2030 to tematyczne warsztaty oraz spotkania krakowian 
z ekspertami i władzami miasta, towarzyszące finalizowaniu prac nad 
przyjęciem Strategii Rozwoju Krakowa 2030.

Dwudniowe debaty z udziałem ekspertów i zaproszonych gości, 
przyniosły odpowiedzi na pytania: czy Kraków jest kobietą? kulturą? 
doświadczeniem? ekspatą? outsourcingiem? ekspertem?

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że coraz większy nacisk 
władze miasta kładą na tworzenie przestrzeni aktywności dla senio-
rów. Nadal jednak na tej płaszczyźnie potrzebne jest większe zaan-
gażowanie — również po stronie samych seniorów, którzy powinni 
szukać sposobów na integrację. zofia Gołubiew, przewodnicząca 
grupy dyskutującej o  polityce senioralnej w  Krakowie, apelowała 
o to, by media przestały lansować kult wiecznej młodości, a zamiast 
tego zachęcały młodzież do czerpania z doświadczeń osób starszych. 

Ciekawym pomysłem, który już teraz sprzyja aktywizacji se-
niorów, są tzw. senioralia — wydarzenia organizowane na wzór 
studenckich juwenaliów. Ponadto w  ramach projektu #pa-
tchwork2030 zgłoszono koncepcję stworzenia platformy społecz-
nościowej, która stałaby się dla seniorów skutecznym sposobem 
porozumiewania się i informowania o skierowanej do nich ofercie 
kulturalno-rozrywkowej miasta. 

z kolei Bartosz Szydłowski z Łaźni Nowej, skupiający wokół sie-
bie osoby zainteresowane kulturą w przestrzeni miejskiej, wyraził 
przekonanie, że Kraków powinien zmierzać do decentralizacji tego 
sektora. Celem na przyszłość powinno stać się zapewnienie miesz-
kańcom odległych osiedli dostępu do węzłów kultury. Co istotne, 
mają oni stać się nie tylko obserwatorami, ale także uczestnikami 
życia kulturalnego Krakowa, w myśl zasady — człowiek aktywny to 
człowiek szczęśliwy. 

Do interesujących wniosków prowadziła również dyskusja, któ-
rej „ambasadorem” był Julien Haller. Debata dotyczyła obecności 
obcokrajowców w Krakowie. Wśród czynników wpływających na 
atrakcyjność miasta wyszczególniono bogaty rynek pracy, atrakcje 
turystyczne i  kulturalne oraz przyjazną atmosferę. Wciąż jednak 
brakuje platformy, która ułatwiłaby obcokrajowcom funkcjono-
wanie w  przestrzeni miejskiej. Jedną z  najnowszych propozycji 
rozwoju w tym obszarze jest stworzenie Centrum Obsługi, wzo-
rowanego na Centrum Biznes i Małopolska. Przybywający do Kra-
kowa cudzoziemcy potrzebują również sygnału, że stają się jego 
mieszkańcami, mogą wpływać na rozwój i  kształtować wizerun-
ku miasta. Może warto wziąć przykład z Gdańska, gdzie powstała 
Rada Imigrantów, działająca przy magistracie?

W odpowiedzi na apele uczestników projektu #patchwork2030 
prezydent Jacek Majchrowski zapowiedział m.in. utworzenie wir-
tualnej gazety, która będzie wyświetlana na przystankach komu-
nikacji miejskiej. Ekrany z informacjami z życia miasta mają służyć 
wszystkim grupom mieszkańców. 

Czas pokaże, czy w  ramach Strategii Rozwoju Krakowa 2030 
możemy spodziewać się również dużych inwestycji infrastruktu-
ralnych. Realizacja założeń dokumentu w  tym obszarze będzie 
w znacznym stopniu uzależniona od środków unijnych oraz innych 
czynników zewnętrznych. 

Joanna Kus
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Kamień węgielny Nowej 5 Dzielnicy

D
ata 22 kwietnia, wyznaczona na ceremonię wmurowania 
kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego, nie została wy-
brana przypadkowo. Tego dnia, dokładnie rok temu pod-

pisano akt notarialny na zakup nieruchomości, na terenie której 
powstanie inwestycja. O okolicznościach towarzyszących temu 
wydarzeniu opowiadał pomysłodawca przedsięwzięcia, naj-
większy udziałowiec CNT SA oraz współzałożyciel i  jeden 
z  dwóch pierwszych wspólników spółki komandytowej, zbi-
gniew Jakubas. z  kolei Jacek Taźbirek, prezes zarządu spółki 
CNT zwrócił uwagę na to, że inwestorom od początku sprzyjało 
szczęście. Podkreślił również, że osiedle, nad którym przyszło 
mu pracować, jest wyjątkowe: Mało kto ma, będzie miał i miał do 
tej pory okazję prowadzić projekt tej wielkości, w takim tempie, z ta-
kimi firmami, z takimi inwestorami i jeszcze przy okazji z taką ilością 
pieniędzy, za które trzeba odpowiadać. Za to wszystko dziękuję mo-
jemu szczęściu.

Nowa 5 Dzielnica znajduje się w  dzielnicy Krowodrza, przy 
zbiegu ulic Racławickiej i Wrocławskiej, w miejscu dobrze sko-
munikowanym z  centrum miasta. Na inwestycję składają się 
budynki liczące 7, 8 lub 9 pięter. Mieszkańcy i goście będą mo-
gli korzystać z  podziemnego parkingu oraz naziemnych miejsc 
postojowych. Atutem inwestycji jest dbałość o części wspólne 
i  otoczenie. Projekt zakłada m.in. stworzenie miejsc zielonych, 
przedszkola, a także wybiegu dla zwierząt.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego stała się 
okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
rozpoczęcia inwestycji i wciąż nad nią pracują. Należą do nich: 
biura projektowe, wykonawcy, zarządy, menedżerowie i zespo-
ły wykonujące projekt, spółka nadzorująca realizację inwestycji, 

sąsiedzi nieruchomości, osoby i  instytucje wspomagające re-
alizację projektu, pracownicy urzędów administracji samorzą-
dowej, banki, kancelarie notarialne, przedstawiciele mediów 
oraz pracownicy spółki komandytowej i  osoby zaangażowane 
w projekt.

Centralnym punktem uroczystości było odczytanie aktu 
erekcyjnego, oficjalnie rozpoczynającego budowę Nowej 
5  Dzielnicy. Dokument ten został podpisany przez osoby re-
prezentujące wspólników Centrum Nowych Technologii. Byli 
to: Jacek Taźbirek — prezes zarządu spółki CNT, zbigniew Ja-
kubas, Aleksander Przetakiewicz — prezes zarządu spółki La 

Mania, Aneta Janus reprezentująca spółki Energopol
-Warszawa i Energopol Trade oraz Bartosz Napierała 
— syn komandytariusza zbigniewa Napierały. Repre-
zentanci otrzymali pamiątkowe statuetki, następnie 
odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego 
i  kamienia węgielnego pod inwestycję. Obiekt został 
poświęcony przez ks. Leszka Garstkę, proboszcza pa-
rafii św. Szczepana w Krakowie.

Jacek Taźbirek tak podsumował oficjalne rozpo-
częcie budowy Nowej 5 Dzielnicy: Wszyscy chcemy 
dokładnie tego samego. Chcemy, żeby w  życiu nam wy-
chodziło. Chcemy, żebyśmy podsumowując dni przeżyte, 
mogli powiedzieć: nie zmarnowaliśmy czasu. Ja i  zespół 
moich współpracowników, którym jeszcze raz bardzo 
dziękuję za wsparcie i wyjątkowo ciężką pracę, mamy tę 
wyjątkową radość, że możemy zostawić po sobie coś wy-
miernego. Wykonanie projektu powierzono firmom 
Budimex oraz  Eiffage. Ukończenie prac budowlanych 
planowane jest na maj 2018 r., natomiast do końca 
sierpnia 2018 r. inwestor uzyska pozwolenie na użyt-
kowanie budynków.

Anna Kapłańska

Oficjalnie rozpoczęto budowę pierwszych obiektów w ramach inwestycji 
Nowa 5 Dzielnica. 22 kwietnia odbyła się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego.
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architektura

Zamieszkaj w... stodole

Brytyjska tradycja
Pomysł adaptowania nietypowych lokali do własnych potrzeb się-
ga lat 70., kiedy to w Wielkiej Brytanii zaczęto masowo likwidować 
składy towarowe. Początkowo były one wykorzystywane wyłącz-
nie przez artystyczną bohemę, później jednak zaczęto je przera-
biać na budynki mieszkalne. 

Boom na mieszkanie w odpowiednio przystosowanych do tego 
celu stodołach za miastem zaczął się na Wyspach około 10 lat 
temu. związane jest to między innymi z wysokimi cenami tamtej-
szych nieruchomości — za dom z 3 sypialniami w szeregowej zabu-
dowie, w obrębie tak zwanego wielkiego Londynu, zapłacić trzeba 
co najmniej 350 tys. funtów, a bliżej centrum — nie mniej niż 1 mln 
funtów. Dla porównania — stodołę na angielskiej wsi kupić można 
już za ok. 70 tys. funtów, do czego doliczyć należy koszty remontu 
na poziomie około 50 tys. funtów. Łącznie daje to kwotę, która wy-
starczyłaby jedynie na kupno kawalerki w nie najbezpieczniejszej 
części stolicy Wielkiej Brytanii.

Stodoła na dwa sposoby
Do wyboru mamy dwa rozwiązania — modernizację oryginalne-
go budynku lub projekt nawiązujący swoim stylem do wyglądu 
stodoły.

zaletą pierwszego z nich jest spora oszczędność — fundamen-
ty i ściany nośne są już bowiem wybudowane, wystarczy je tylko 
odpowiednio zaadaptować. W większości przypadków niezbędna 
będzie wymiana dachu, wzmocnienie konstrukcji, docieplenie i wy-
konanie dodatkowych instalacji. Przystosowując oryginalną sto-
dołę do własnych potrzeb, zyskujemy możliwość wykorzystania 
unikalnych elementów architektury, takich jak oryginalne cegły, 
drewniany strop czy efektowne konstrukcje więźby dachowej.

Decydując się na budowę domu inspirowanego stodołą, mamy 
nieco większe pole do popisu. W przypadku tego typu projektów 
często rezygnuje się z  tworzenia piętra, dzięki czemu zyskujemy 
wrażenie większej przestrzeni. W  takich budowlach nierzadko 
stosuje się również efektowne, duże przeszklenia z  widokiem na 
ogród czy pobliski las. Najlepiej, by były one zwrócone na południe 
— możemy w ten sposób oszczędzić duże ilości energii na ogrzanie 
i oświetlenie wnętrza.

Powrót do korzeni
z czego wynika tak duża popularność zamiejskich budynków inspi-
rowanych klasycznymi stodołami? O zdanie na ten temat zapytali-
śmy Miłosza Kucego — brokera nieruchomości, Partnera w Private 
House Brokers. Jego zdaniem wynika to nie tylko z  możliwości 
ograniczenia kosztów związanych z  ogrzewaniem czy oświetle-
niem. Chodzi tu przede wszystkim o przesyt nowoczesnymi, nie-
kiedy niemalże identycznymi projektami, w których królują detale, 
takie jak balkony czy wykusze. zamiast tego coraz większe grono 

We współczesnej architekturze jednorodzinnej da się wyraźnie zaobserwować 
dwie dominujące tendencje — o ile w centrach miast najczęściej spotykamy się 
z nowoczesnymi, piętrowymi willami, o tyle poza ich granicami królują projekty 
inspirowane tradycyjnymi, wiejskimi budowlami, takimi jak np. stodoła.  
Skąd wzięła się ta moda i jakie są główne zalety takich budynków?

klientów docenia realizacje stanowiące połączenie tradycyjnej ar-
chitektury i dbałości o stan środowiska naturalnego, które wyróż-
niają się prostą i oszczędną bryłą.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że decydując się na mieszkanie za 
miastem, do dyspozycji mamy większą, bardziej zaciszną przestrzeń, 
dającą poczucie prywatności. Warto tu również wspomnieć o bezpro-
blemowym dostępnie do miejsc parkingowych czy zadaszonych garaży 
— podkreśla Kucy.

Nowoczesna stodoła pod Krakowem
Ciekawym przykładem projektu nawiązującego wyglądem do 
klasycznej stodoły jest posiadłość zlokalizowana 8 km od Krako-
wa, w  miejscowości Masłomiąca. Jak mówi Miłosz Kucy, została 
ona stworzona z myślą o rodzinie szukającej ciszy, spokoju, chcą-
cej uciec od wielkomiejskiego zgiełku i  smogu. Klientom zależało 
na życiu blisko natury — na okolicznych polach regularnie spotkać 
można bowiem sarny i  inne leśne zwierzęta. Dzięki otaczającym 
budynek terenom rolnym mamy gwarancję, że okolica nie zostanie 
w przyszłości zabudowana.

Bryła domu umożliwiła stworzenie przestronnej i  jasnej po-
wierzchni mieszkalnej podzielonej na 2 kondygnacje. Na parterze 
znajduje się strefa dzienna z  wysokim salonem i  jadalnią oraz ła-
zienka dla gości, spiżarnia i pomieszczenie gospodarcze. Piętro to 
natomiast 3 sypialnie, z czego jedna posiada prywatną garderobę, 
a także łazienka, siłownia i otwarta na salon biblioteczka.

W projekcie dominują naturalne materiały nawiązujące do sty-
lu skandynawskiego. Jako jedną z unikalnych cech budynku Kucy 
wskazuje na w całości przeszkloną ścianę umożliwiającą oświetle-
nie części dziennej i optyczne jej powiększenie.

Marcin Kusz
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Z kraju

Pół tysiąca mieszkań na wynajem 
W kolejnym mieście powstaną „Mieszkania Plus”. Katowice pod-
pisały umowę inwestycyjną z Katowickim Towarzystwem Budow-
nictwa Społecznego i spółką  BGK Nieruchomości, będącą ope-
ratorem programu. Dzięki porozumieniu inwestorzy wybudują 
nawet pół tysiąca lokali. Nowoczesne mieszkania mają powstać 
na zaproponowanej przez miasto działce o łącznej powierzchni 
50 tys. mkw.
Na udostępnionym terenie oprócz mieszkań trzeba będzie utwo-
rzyć ogólnodostępną drogę o długości 1,3 km. W ciągu przewidzia-
no także ścieżkę rowerową, chodnik dla pieszych oraz system od-
wadniający i oświetlenie. Konieczne będzie również zapewnienie 
podłączenia kanalizacyjno-sanitarnego na obszarze całej inwestycji.
Zaplanowane w Katowicach przedsięwzięcie zwiększy zaso-
by mieszkaniowe 500 rodzin. Możliwość wynajmu z opcją doj-
ścia do własności ma ustabilizować sytuację życiową przyszłych 
najemców. 

Rejestr Urbanistyczno-Budowlany  
Przepisy zawarte w opracowywanym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym 
nakładają obowiązek prowadzenia baz danych planistycznych. Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa zaproponowało, by powstał krajowy model da-
nych, a także branżowy profil metadanych. Oprócz tego ma zostać wprowa-
dzony Rejestr Urbanistyczno-Budowlany, gdzie każdy będzie miał dostęp do 
informacji na temat danej nieruchomości, a także sposobu prowadzenia poli-
tyki przestrzennej na poszczególnych obszarach czy realizacji procesu inwe-
stycyjno-budowlanego. Dostęp do systemu mają mieć wszyscy obywatele, 
a za jego prowadzenie będą odpowiedzialne m.in. samorządy.
Stworzenie miejsca, które da dostęp do kompletnych i rzetelnych danych na te-
mat nieruchomości, inwestycji oraz polityki przestrzennej, ułatwi nie tylko po-
zyskiwanie informacji, ale również pomoże przeprowadzać analizy przestrzen-
ne, a tym samym usprawni zarządzanie na wszystkich poziomach.
Opracowanie jednolitej struktury i formatu obowiązującego w całym kraju po-
zwoli na stworzenie spójnego systemu informacji przestrzennej, obejmującego 
dane z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego czy ochrony środo-
wiska oraz rolnictwa.

W Polsce powstaje największy park wodny w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
Ruszyła budowa największego w Europie Środkowo-Wschodniej parku wod-
nego Suntago Wodny Świat. To potężne centrum rozrywki będzie mogło co-
dziennie pomieścić nawet 15 tys. osób. W ramach projektu zaplanowano 
łącznie 3,2 km zjeżdżalni, baseny mineralne, łaźnie termalne i sauny, a także 
kompleks spa czy restauracje. Projekt zakłada wydzielenie 3 stref tematycz-
nych: saunarium m.in. z prywatnymi gabinetami masażu i solariami; wodną 
dżunglę Jamango z wodnym placem zabaw oraz strefę relaksu. Obiekt zajmie 
67 tys. mkw.
Na terenie zabudowy powstanie również parking z 2,5 tys. bezpłatnych miejsc 
parkingowych. W kolejnych etapach budowy inwestor przewidział utworzenie 
bungalowów, apartamentowców, hoteli, centrum konferencyjno-handlowego, 
biurowców oraz parków tematycznych, co przyczyni się do konieczności roz-
budowy okolicznej infrastruktury.
Suntago Wodny Świat powstaje w Mszczonowie położonym 40 km od War-
szawy i 70 km od Łodzi. Ze względu na skalę przedsięwzięcia do obsługi kom-
pleksu trzeba będzie zatrudnić ok. 600 pracowników. Obiekt zostanie odda-
ny do użytkowania w ciągu 2 lat, a koszty jego wybudowania oszacowano na 
150 mln euro, które pokryje odpowiedzialna za realizację firma Global City 
Holdings oraz instytucja kredytująca.
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Z Krakowa

Nowa Akademia Muzyczna autorstwa Franka 
Gehry’ego 
Władze Akademii Muzycznej rozstrzygnęły konkurs architektoniczny na 
nową siedzibę uczelni, która ma powstać na terenie Grzegórzek. Wygrał 
projekt światowej sławy amerykańskiego architekta Franka Gehry’ego. 
Do udziału w konkursie zgłosiło się 70 pracowni i biur architektonicz-
nych z całego świata. Przy wyborach II i III miejsca pojawiły się rozbieżne 
zdania, jednak w kwestii wyłonienia zwycięskiej pracy jury było prawie 
jednomyślne.
Pierwsze miejsce zajął projekt autorstwa biura Franka Gehry’ego z Los 
Angeles, który jest autorem m.in. Muzeum Guggenheima w Bilbao, Tań-
czącego Domu w Pradze, czy wieżowca 8 Spruce Street w Nowym Jorku. 
Władze Akademii Muzycznej liczą, że prace budowlane w ramach nowego 
kompleksu rozpoczną się za 2 lata. Wcześniej musi powstać plan architek-
toniczny, a także należy uzyskać odpowiednie pozwolenia. Akademia Mu-
zyczna ma być gotowa za 4 lata i kosztować ok. 160 mln zł. Nowy kampus 
zostanie sfinansowany głównie z pieniędzy z budżetu państwa.

Jak mieszkają krakowianie?
W Krakowie po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Otwarte Mieszka-
nia. W dniach 13–14 maja wszyscy chętni będą mogli przekonać się, jak 
mieszkają krakowianie. Festiwal, zorganizowany przez stowarzyszenie 
„Otwarte Mieszkania”, jest okazją, by obejrzeć interesujące wnętrza, któ-
re na co dzień są zamknięte dla zwiedzających. Jak zauważają organiza-
torzy, udostępnione domy, mieszkania, pracownie artystyczne czy lokale 
użytkowe pełnią funkcję edukacyjną oraz stanowią inspirację. Nie tylko 
obrazują stan krakowskiej architektury, ale będąc świadkami historii, po-
kazują losy konkretnych rodzin i poszczególnych osób, które w kolejnych 
latach zamieszkiwały dane miejsce. Uczestnicy wydarzenia będą mogli 
porozmawiać z mieszkańcami lub projektantami zwiedzanych wnętrz. 
Dla architektów i urbanistów wydarzenie stanie się okazją do nawiąza-
nia kontaktów branżowych.
Po raz pierwszy Festiwal Otwarte Mieszkania został zorganizowany 4 la-
ta temu w Warszawie. W pierwszej edycji, pod hasłem „Mieszkania Sztu-
ki”, udostępniono m.in. historyczne pracownie artystów plastyków.

Przed końcem roku na Zabłociu 
powstanie nowy park
Do końca listopada na Zabłociu zostanie utwo-
rzony nowy park, którego projekt powstał na 
podstawie koncepcji Michała Grzybowskiego, 
wybranej w konsultacjach z mieszkańcami mia-
sta. Park o nazwie roboczej „Stacja-Wisła” znaj-
dzie się na terenach pomiędzy Wisłą, ul. Zabło-
cie a mostem Kotlarskim. Władze miasta dyspo-
nują już wszystkimi wymaganymi dokumenta-
mi, wraz z wydanym pod koniec marca pozwole-
niem na budowę. Na tę inwestycję miasto zare-
zerwowało w tegorocznym budżecie 2,6 mln zł. 
W parku znajdą się m.in pawilon z tarasem wy-
poczynkowym i sceną, a także ogród deszczo-
wy i place zabaw. Do końca listopada na wyzna-
czonym terenie mają pojawić się alejki z ławka-
mi, kosze i oświetlenie. Zarząd Zieleni Miejskiej 
właśnie ogłosił przetarg na budowę parku i szu-
ka wykonawcy prac. 
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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 4,2410

chf 3,9267

pln 4,10%

i kw. 2017 6705 zł

i kw. 2017 13 906

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2,0% (marzec 2017)

eur 1,5% (marzec 2017)

wibor * 1,7300

euribor ** –0,3310

libor chf –0,7322

libor eur *** –0,3579

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)                                          159,40

tabela nr 079/A/NBP/2017 z dnia 24.04.2017

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

(dane na dzień 24.04.2017 [Euribor], 
13.04.2017 [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
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Brighton Tower

Wieża obserwacyjna z ruchomą kapsułą w Brighton jest 
najwyższym obiektem tego typu na świecie. Znajduje się 
w kurorcie turystycznym Brighton & Hove na południowym 
wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Obiekt został zrealizowany przez 
angielską pracownię Marks Barfield Architects, która wcześniej 
zaprojektowała London Eye — jedną z najpopularniejszych 
atrakcji Londynu. Wieża widokowa o wysokości 162 m składa 
się z 17 stalowych elementów. Platforma obserwacyjna ma 
szerokość 18 metrów i waży 94 tony. Szklana kapsuła wznosi 
się na wysokość 140 m i może pomieścić 200 osób. Podróż 
na górę trwa 20 minut, zapewniając turystom niesamowite 
widoki, sięgające 42 km w dal. Za ruch kapsuły odpowiada 
mechanizm kolejki linowej. U stóp wieży znajdują się sklepy 
oraz pawilon z restauracją dla 400 osób. Budowa wieży trwała 
12 lat i kosztowała ponad 42 mln funtów. Konstrukcja nazywa 
się obecnie British airways i360 tower, w ramach obowiązującej 
pięcioletniej umowy z brytyjskimi liniami lotniczymi.

Dom architekta Dominika Respondka

Projektując wnętrze własnego domu, architekt i designer 
Dominik Respondek stworzył przestrzeń, która po 
ukończeniu zaczęła przypominać jaskinię. Właściciel pracowni 
projektowej Otwarte Studio Sztuka z Częstochowy uzyskał 
ten efekt dzięki zastosowaniu ciemnych kolorów (we wnętrzu 
dominuje czerń) oraz wykorzystaniu surowych materiałów, 
takich jak drewno, cegła, ceramika i beton. Niezwykły klimat 
nadaje wnętrzom także odpowiednio dobrane światło. Jego 
ciepła barwa przywodzi na myśl ognisko, przy którym dawniej 
gromadzili się ludzie zamieszkujący jaskinie. Piętro domu 
tworzy salon z kuchnią i jadalnią, garderoba, toaleta i schowek. 
Na piętrze znajduje się pokój gościnny, który domownikom 
służy jako gabinet, a także łazienka, pokoje dla trójki dzieci 
architekta, sypialnia rodziców i przylegająca do niej garderoba 
oraz łazienka. Mimo użycia surowych materiałów, nowoczesne 
wyposażenie zapewnia mieszkańcom komfort, a odpowiednio 
dobrane meble sprawiają, że wnętrze staje się przytulne. Jak 
twierdzi Dominik Respondek, tak zaaranżowany dom kojarzy 
się z trwałością i daje poczucie bezpieczeństwa.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki 

Budynek został zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta. 
Fernando Menis stworzył obiekt, nawiązujący do gotyckiego 
kościoła Najświętszej Marii Panny oraz budynków z cegły, 
tworzących toruńskie Stare Miasto. Tradycyjne materiały, takie 
jak cegła i beton posłużyły do stworzenia nowoczesnej formy — 
pełnej ekspresji i dynamiki. Budynek o całkowitej powierzchni 
22 tys. mkw. zawiera salę koncertową, która pomieści ponad 880 
osób oraz kameralną, zawierającą ok. 280 miejsc. Podziemny 
parking składa się ze 185 stanowisk postojowych. Obok wydarzeń 
kulturalnych, obiekt umożliwia również organizację różnego typu 
spotkań biznesowych, a także targów czy konferencji.
Projekt zyskał międzynarodowe uznanie. W 2010 r., podczas 
Światowego Festiwalu Architektury budynek ogłoszono 
najlepszym projektem kulturalnym przyszłości, a dwa lata później 
został on zaprezentowany w czasie Międzynarodowego Biennale 
Architektury w Wenecji.

fot. Adriana Furniture

fot. materiały prasowe
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Miejsce do pracy we własnym mieszkaniu

I
dealnym rozwiązaniem jest przeznaczenie na miejsce do pra-
cy specjalnego pomieszczenia. Pozwoli to oddzielić życie 
prywatne od zawodowego. Jeśli wygospodarowanie całego 

pokoju nie jest możliwe, warto zadbać choć o  mały kącik, za-
aranżowany z myślą o pracy.

Zagrożenia wynikające z długotrwałej pracy przy 
komputerze
W  publikacji „BHP w  warunkach pracy umysłowej” Alina Kna-
pik i Mariusz Paradowski zwracają uwagę na negatywne skut-
ki zdrowotne, jakie może powodować długotrwała praca przy 
komputerze. Piszą: Do najistotniejszych czynników wpływających 
na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego osób pracujących 
przed monitorem ekranowym zaliczyć należy: obciążenie mięśni 
utrzymujących ciało w  pozycji siedzącej (...), jednostronne obcią-
żenie mięśni bezpośrednio wykonujących czynność roboczą, czyli 
mięśni rąk wystukujących znaki na klawiaturze, nadmierne ciśnienie 
w  dyskach międzykręgowych wynikające z  obciążenia kręgosłupa 

w pozycji siedzącej. Osoby przebywające długo w pozycji siedzą-
cej, mogą mieć również problemy z krążeniem oraz cierpieć na 
bóle mięśniowe i  zmagać się z  uszkodzeniami nerwów. Częstą 
chorobą wśród pracowników biurowych jest także zespół cie-
śni kanału nadgarstka.

Ergonomiczne miejsce pracy
Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu miejsca do pracy, pro-
blemom zdrowotnym związanym z  długotrwałą pracą przed 
komputerem można zapobiec lub przynajmniej ograniczyć 
ich występowanie. O  tym, jak to zrobić, pisze Wojciech Dy-
ląg, autor publikacji z  2012 r. „BHP w  biurze”. Podstawą jest 
wybór mebli dostosowanych do rodzaju wykonywanych za-
dań oraz do wzrostu pracownika. Wysokość biurka i  krzesła 
należy dobrać w  taki sposób, by ramię i  przedramię siedzą-
cej osoby tworzyły co najmniej kąt prosty. Dobrym rozwiąza-
niem jest zastosowanie wysuwanego blatu, na którym będzie 
można umieścić klawiaturę. Dzięki temu znajdzie się ona nieco 

Rozwój technologii sprawił, że wiele zawodów można wykonywać 
właściwie w dowolnym miejscu. Wystarczy komputer i dostęp do internetu. 
Jednocześnie lekarze i fizjoterapeuci apelują, że praca siedząca może 
niekorzystnie wpływać na zdrowie. Dlatego ważne jest, by urządzając 
miejsce do pracy we własnym domu, wybrać takie wyposażenie, które 
zminimalizuje szkodliwe czynniki.

Meble Easy Space z oferty SOHO (Small Office – Home Office), fot. Grupa Nowy Styl
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niżej niż monitor. Aby zadbać o komfortowe ułożenie nóg, pod 
stołem warto zachować przestrzeń o minimalnych wymiarach 
50–70 × 60–80 cm. Dodatkowym ułatwieniem będzie wyko-
rzystanie wspornika nadgarstkowego, który zapobiega prze-
ciążeniu mięśni nadgarstka. Co do fotela, najlepiej wybrać 
model stabilny, wygodny, zapewniający swobodę ruchów, wy-
posażony w  podłokietniki, umożliwiający regulację wysoko-
ści siedziska i  oparcia, a  także pochylenia oparcia oraz obrót 
o 360 stopni. Istotne jest również dopasowanie kształtu fotela 
do naturalnego wygięcia kręgosłupa. Pomocny może być rów-
nież zakup podnóżka. Nie bez znaczenia jest także odpowiedni 
dobór monitora. Polecane są zwłaszcza modele, które można 
pochylić do przodu i  do tyłu oraz obrócić wokół własnej osi 
przynajmniej o 60 stopni w każdą stronę. Korzystny jest rów-
nież wybór klawiatury, zakładającej możliwość regulacji kąta 
nachylenia.

Właściwe oświetlenie
Kolejną bolączką osób pracujących przed komputerem są pro-
blemy ze wzrokiem. Dlatego bardzo ważne jest zadbanie o od-
powiednie oświetlenie miejsca pracy. Na wzrok najkorzystniej 
wpływa naturalne światło słoneczne. Jak zauważa Wojciech 
Dyląg, niemile widziane są kontrasty jasności i odbicia światła. 
Można je zredukować za pomocą rolet albo żaluzji. Optymalne 
jest ustawienie komputera w taki sposób, by monitor usytuowa-
ny był prostopadle do okna. Dzięki temu światło nie będzie nas 

Biurko z elektryczną regulacją wysokości sitstand z serii Oberon oraz fotel ergonomiczny Capella, fot. Kinnarps

Biurko z elektryczną regulacją wysokości sitstand z serii Oberon oraz fotel 

ergonomiczny Capella, fot. Kinnarps
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oślepiało ani odbijało się od ekranu. Dodatkowo można zadbać 
o powłokę antyodbiciową.

Jeśli dzienne światło nie wystarcza, zwłaszcza w porze wie-
czornej oraz jesienią i zimą, należy zadbać o dodatkowe oświe-
tlenie, najlepiej w barwie zbliżonej do naturalnej, która dobrze 
oddaje kolory. zbyt ciepła barwa światła nastraja do relak-
su, więc może powodować senność, zaś bardzo zimna wyglą-
da sztucznie. Wybierając sprzęt oświetleniowy, warto zwrócić 
uwagę również na to, by nie powodował on migotania.

Możliwość krótkiego odpoczynku
Choć mogłoby się wydawać, że do wykonywania pracy intelektu-
alnej wystarczy biurko i  komputer, okazuje się, że lepiej pracuje-
my, gdy wielkość gabinetu pozwala również na wygospodarowanie 
przestrzeni służącej do odpoczynku. Kilka minut przerwy pozwa-
la oczom odpocząć od monitora. To również czas, kiedy można 
pozwolić sobie na rozprostowanie nóg i wykonanie kilku ćwiczeń 
rozluźniających, które dadzą wytchnienie kręgosłupowi. Pozosta-
wanie zbyt długo w jednej pozycji, zwłaszcza wymuszonej, powo-
duje dyskomfort i  uczucie zmęczenia. Praktyka pokazuje, że taki 
stan przeszkadza w  koncentracji i  sprzyja popełnianiu błędów, 
a także pogarsza nastrój, co negatywnie wpływa na ogólne samo-
poczucie. Dlatego obecnie w wielu firmach coraz bardziej popular-
ne staje się aranżowanie biura w taki sposób, by ruch był możliwy 
także w trakcie wykonywanych obowiązków. Podobne rozwiązania 
można zastosować, urządzając biuro we własnym mieszkaniu.

Ruch to zdrowie
Producenci mebli biurowych, którzy chcą sprostać współczesnym 
wymaganiom, opracowują niestandardowe rozwiązania. Przykła-
dem mogą być stoły z możliwością szybkiej i  łatwej regulacji wy-
sokości. Dzięki nim można wykonywać pracę zarówno w  pozycji 
siedzącej, jak i stojącej. Ciekawym pomysłem jest również zapro-
jektowanie foteli w taki sposób, by siedzisko delikatnie przechyla-
ło się na boki. Umożliwia to wykonywanie nieznacznych ruchów, 
dających uczucie podobne do poruszania się na piłce gimnastycz-
nej. Niektórzy proponują nawet, by siedząc przy biurku, korzystać 
z takiej piłki zamiast fotela. Standardowe siedzisko można też na 
jakiś czas zastąpić taboretem na specjalnej nóżce, dającej większą 
swobodę ruchów. W  broszurze „Body talk”, opublikowanej przez 
firmę Kinnarps, ukazał się artykuł „Od biurka po worek do sie-
dzenia”, w którym przytoczono słowa Jane Ahlin — specjalistki ds. 

ergonomii i przewodniczącej Towarzystwa Ergonomii i Czynników 
Ludzkich. Ahlin uważa, że choć nie należy zupełnie rezygnować 
z biurek, należy dostosować je również do pracy na stojąco. zwra-
ca uwagę na to, że wielu ludzi pracujących w domu woli wykonywać 
swoje zadania na kanapie niż przy stole. Pisząc na laptopie trzyma-
nym na kolanach, możemy zachować rozluźnione ramiona. Pozycja 
ta nie sprawdza się jednak w przypadku wysokich osób, które mu-
szą wtedy pochylać głowę. Inne siedziska, które stereotypowo nie 
kojarzą się z pracą, to np. worek z ryżem i różnego typu poduszki.

Biuro dostosowane do indywidualnych potrzeb
Podstawą w tworzeniu miejsca do pracy przed komputerem jest 
odpowiednie wyposażenie, takie jak ergonomiczne biurko i fo-
tel. zgodnie z  najnowszymi trendami, warto jednak pomyśleć 

Meble gabinetowe eRange, fot. Grupa Nowy Styl

Siedzisko Boullee, laureat nagrody Dobry Design z ubiegłego roku, fot. Kinnarps

również o  elementach, które pozwolą na zmianę postawy 
w trakcie pracy oraz aktywny wypoczynek. Wybierając wypo-
sażenie, najlepiej wcześniej wypróbować kilka różnych możli-
wości i wybrać subiektywnie najlepszą.

Anna Kapłańska
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Jak urządzić mieszkanie na wynajem 
Coraz więcej osób myśli o kupnie nieruchomości tylko i wyłącznie na wynajem. 
Jest to ciekawy i bezpieczny sposób inwestowania, ale jak powinno wyglądać 
takie mieszkanie i czym się różni od wnętrz, które aranżujemy dla siebie?

P
ierwszym krokiem jest wybór lokalu, zgodnie z  powie-
dzeniem: „w  nieruchomościach ważna jest lokalizacja, lo-
kalizacja i  jeszcze raz lokalizacja”. W krótkich żołnierskich 

słowach, mieszkanie powinno znajdować się blisko centrum, 
w okolicy z dobrą komunikacją oraz szerokim wachlarzem usług.

Gdy określimy już miejsce, należy się zastanowić nad wielko-
ścią wnętrza. Tutaj mamy dwie drogi do wyboru. Mniejsze miesz-
kanie możemy kupić za niższą cenę, taniej je wykończyć, szybko 
wynająć, ale za średnią kwotę. Duże mieszkanie, pomimo że jest 
droższe, może w  dłuższym czasie przynieść większą korzyść, 
jednocześnie stanowiąc dla nas bezpieczną przystań, w  której 
w razie nieoczekiwanych wydarzeń możemy zamieszkać.

Mamy już lokal w dobrej lokalizacji, o metrażu, jaki nam od-
powiada, więc czas zająć się wykończeniem. W tym punkcie po-
winniśmy się zastanowić, czy chcemy wynajmować mieszkanie 
na krótki czy długi okres. Różnice pomiędzy tymi dwoma wa-
riantami są spore i warto je przeanalizować. zacznijmy od naj-
bardziej popularnej formy najmu, czyli na okres minimum roku. 
W takim mieszkaniu powinniśmy realizować wszystkie niezbęd-
ne funkcje. Pomijając kwestie podstawowe, takie jak łazien-
ka czy kuchnia, skupmy się na elementach, które w mieszkaniu 
przeznaczonym na wynajem krótkookresowy nie są koniecz-
ne. Tym, co odróżnia te dwa typy aranżacji, jest strefa jadalni. 
Biorąc pod uwagę najem długoterminowy, należy przewidzieć 
w  mieszkaniu stół, przy którym można spożywać posiłki. Gar-
derobę oraz miejsca do przechowywania rzeczy również należy 
bardziej rozbudować. Kuchnia powinna być większa i  umożli-
wiać gotowanie, a  nie tylko odgrzewanie posiłków i  przygoto-
wywanie kanapek. Niezbędne będą również zmywarka i pralka. 
Co prawda, w obu typach mieszkań urządzenia te powinny zna-
leźć swoje miejsce, ale w mieszkaniu, w którym będziemy miesz-
kać minimum rok, są niezbędne.

wiz. SUMA Architektów

wiz. SUMA Architektówwiz. SUMA Architektów
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Mając już dopracowany układ funkcjonalny, czas na najprzy-
jemniejszy element naszego urządzania, czyli kwestię wyglą-
du. Tutaj kieruję się zawsze prostą zasadą: „Wybierz motyw 
przewodni”. Jest to punkt zaczepienia, od którego wychodzi-
my, projektując wnętrze. Czym powinien być motyw przewod-
ni? Tak naprawdę, zainspirować może wszystko, wystarczy, że 
jest na tyle mocne, by wprowadziło i określiło charakter wnę-
trza. Kwestia ta okaże się ważna zwłaszcza wtedy, kiedy zale-
ży nam na szybkim znalezieniu klienta, który wybierze nasze 
mieszkanie spośród setek innych. W  jaki sposób należy przy-
kuć jego uwagę, sprawić, by się zainteresował i chciał zamiesz-
kać u nas? Głównym motywem może być właściwie wszystko, 
np. charakterystyczny materiał w  formie okładziny ściennej, 
taki jak beton, cegła, szkło czy drewno. Dzięki temu zabiegowi 
otrzymujemy nowoczesne wnętrze o jasno określonym charak-
terze. Inspiracją może być kolor, który zostanie użyty w sposób 
dominujący w  pomieszczeniu, gdzie pozostałe elementy pozo-
staną monochromatyczne. Jeśli lubimy ekspresyjne wnętrza, 
możemy pobawić się motywem graficznym, którego forma jest 
właściwie dowolna, od obrazów, poprzez naklejki, tapety, aż do 
murali. W tym wypadku nie musimy się ograniczać do ścian. Mo-
tyw graficzny może być umieszczony na meblach, tekstyliach, 
a nawet suficie. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia 
i zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że tworzymy wnętrze dla oso-
by, której nie znamy, a zbyt awangardowe mieszkania mają zde-
cydowanie mniejsza rzeszę zwolenników niż takie, w  których 
wszystkie elementy są harmonijnie dobrane w całość.

Największe wyzwanie stanowi dobór materiałów wykoń-
czeniowych i mebli. Muszą być one wytrzymałe, dobrej jakości, 
a  jednocześnie nie mogą zbyt wiele kosztować. Jeśli przekro-
czymy znacząco zakładany budżet, inwestycja może stracić 
sens ekonomiczny. W tym miejscu warto się zastanowić, czy nie 
skorzystać z usług profesjonalisty, a szczególnie takiego, który 

przeprowadzi przedsięwzięcie od etapu projektu po wystawie-
nie mieszkania na rynku. zamiana wyrazu „mieszkanie” na „in-
westycja” jest jak najbardziej celowa, ponieważ ważne, by nie 
angażować się nadto emocjonalnie w urządzanie mieszkania na 
wynajem. Naszą wyrocznią, sternikiem i kapitanem musi pozo-
stać budżet. Oczywiście nie możemy aranżować mieszkania, 
używając arkusza kalkulacyjnego, ale na pewno jest on kluczo-
wy na każdym etapie.

Obecnie w  Krakowie rynek mieszkań na wynajem przeży-
wa swoisty renesans. Wiele osób postanawia inwestować swo-
je środki w ten sposób, jednocześnie miasto ciągle się rozrasta 
i popyt nie maleje. Nie zapominajmy o fakcie, że Kraków jest mia-
stem studenckim, do którego co roku przyjeżdża wielu młodych 
ludzi, poszukujących miejsca do zamieszkania. Coraz większa 
liczba budynków biurowych i miejsc pracy przyciąga do miasta 
nowych mieszkańców. Wniosek jest jeden. Mieszkania na wyna-
jem w Krakowie były, są i będą potrzebne, a tylko od nas zależy, 
czy nasza inwestycja będzie konkurencyjna na tym rynku. Niech 
urządzanie mieszkania na wynajem będzie również dobrą zaba-
wą i  sposobnością do małych eksperymentów w  zakresie wy-
stroju i aranżacji.

Jakub Jan Surówka, SUMA Architektów

wiz. SUMA Architektów
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aranżacje Wnętrz

Jakie ogrzewanie do łazienki — 5 rozwiązań

W
  łazience musi być ciepło — z  tym stwierdzeniem nikt 
nie będzie się spierał. To pomieszczenie, w którym po-
winniśmy czuć się komfortowo, zarówno podczas kąpie-

li, jak i innych codziennych higieniczno-pielęgnacyjnych czynności. 
Obecnie mamy do wyboru bardzo wiele rodzajów ogrzewania ła-
zienkowego — warto zwrócić na nie uwagę, by wybrać najlepsze 
rozwiązanie. Łazienka wymaga szczególnego dopieszczenia, bo 
tym samym dopieszczamy siebie.

Ogrzewanie podłogowe
Dzisiaj coraz częściej spotykane w polskich domach/mieszkaniach. 
Bardzo dużą zaletą takiego rozwiązania jest równomierne rozło-
żenie ciepła w  pomieszczeniu. Oczywiście na pierwszym miejscu 
powinno znaleźć się poczucie ogromnego komfortu — ogrzewa-
na podłoga to przyjemność dla bosych stóp. Minusem na pewno 
są koszty — zarówno w  przypadku wodnego ogrzewania podło-
gowego, jak i wersji elektrycznej. Montaż tego pierwszego wyma-
ga dużych nakładów finansowych. Późniejsze użytkowanie nie jest 
drogie — w  przeciwieństwie do ogrzewania elektrycznego. Ra-
chunki za prąd nie będą niskie, jednak pocieszenie może stanowić 
niski koszt samej instalacji.

Grzejnik — drabinka
Widok grzejnika drabinkowego w łazience nikogo nie dziwi — śmia-
ło można nawet powiedzieć, że dziwi raczej jego brak. Dzięki sporej 

powierzchni taki sposób ogrzewania może okazać się wystarczają-
cy. Obecnie otrzymamy nowoczesne wersje drabinkowego grzej-
nika. Może być przymocowany do ściany tylko z dołu albo z góry. 
Dzięki temu możemy w  dowolnym momencie rozłożyć grzejnik 
w pozycji poziomej, by powiesić na nim pranie. Tradycyjna, piono-
wa drabinka też jest często wykorzystywana do suszenia bielizny. 
Minus takiego rozwiązania stanowi niezbyt atrakcyjny wygląd, co 
nierzadko może nas ograniczać w kwestiach aranżacyjnych.

Nowoczesne grzejniki
Jeśli zależy nam na źródle ciepła, jednocześnie dobrze wyglądają-
cym w łazience — wybierzmy nowoczesny grzejnik, który bez naj-
mniejszych problemów dobierzemy pod kątem koloru czy wzoru. 
Może prostokątny model z wewnętrznymi rurkami ułożonymi 
w  ciekawy, ażurowy wzór? Rynek oferuje wiele podobnych roz-
wiązań. Jeśli mimo to pojawi się problem ze znalezieniem takiego 
grzejnika albo z jego doborem — warto poprosić o poradę projek-
tanta. Specjalista dobierze nie tylko atrakcyjną i dobrą jakościowo 
instalację, ale również dostosowaną do portfela klienta.

Grzejnik przy wannie
Co powinny zrobić osoby posiadające małą łazienkę, czy takie, któ-
rym po prostu nie podobają się grzejniki i nie chcą zapełniać nimi 
przestrzeni? W takiej sytuacji warto pomyśleć o obudowaniu wan-
ny kaloryferem — w ten sposób źródło ciepła będzie praktycznie 
niewidoczne. Oprócz wszystkich typowych dla grzejników zalet, 
można liczyć też na bieżące podgrzewanie wody w wannie podczas 
wieczornego relaksu. Minus? Na takim kaloryferze na pewno nie 
można powiesić prania.

Grzejnik na cały rok
W mieszkaniu możemy uruchomić grzejnik tylko wtedy, gdy zde-
cyduje o  tym spółdzielnia. Czasami jednak nawet poza sezonem 
grzewczym zdarzają się sytuacje, w których potrzebujemy dostar-
czyć więcej ciepła do pomieszczeń. Wtedy dobrym rozwiązaniem 
okazują się grzejniki całoroczne, które na co dzień będą pracować 
w tradycyjnym trybie, a „od święta” w trybie elektrycznym. Ich mi-
nusem na pewno będzie cena, nie tylko za zakup grzejnika, ale i za 
jego eksploatację. 

Opcji ogrzewania łazienkowego jest wiele — jeśli zdecydujemy 
się na tradycyjne grzejniki, to nie koniec decyzji. Można przebie-
rać w modelach, biorąc pod uwagę kolor, wzór, funkcję i oczywiście 
cenę. Alternatywą jest też coraz bardziej popularne ogrzewanie 
podłogowe. Przy wyborze należy sugerować się budżetem, wielko-
ścią łazienki, funkcjonalnością, designem i kosztami (nie tylko zaku-
pu). To ważna decyzja, więc warto poradzić się fachowca.

Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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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. 36–39.
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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 IV okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 42

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 61

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

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

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

6 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo)
bud. 2 – zrealizowany,  
bud. 3 – zrealizowany,  
bud. 4 – I/ II kw. 2018

35–128 7100–8800 Inter-Bud I okładka, 
40

7 Lema (ul. Lema) II kw. 2017 29–79 od 5600 Wawel Service 59

8 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – zrealizowany 36–97 8600–11 100 Inter-Bud 40

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

10 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 44
11 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 9
12 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 54
13 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 61
14 ul. Białoprądnicka IV kw. 2017 27–83 5247–7500 Wawel Service 59
15 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 41
16 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 30–80 5990–7300 Start 53
17 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 42
18 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 54
19 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) II kw. 2017 48–65 b.d. Tętnowski 56

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.

9 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) IV kw. 2018 24–95 od 6800 CNT 51

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.

22 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

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

23 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 4–5, 55
24 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 55
25 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 60
26 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 58
27 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 32–75 5400–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 44
28 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 29–49 5100–5724 Krakoin 46
29 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 45

30 Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 34–85 5630–7304 Dom-Bud M. Szaflarski 9, 44

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

20 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments 47

21 Kościuszki 19 (ul. Kościuszki) zrealizowana 43–171 7750–12 500 Estate Development III okładka, 1

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

34 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 43

35 Start City (ul. Republiki 
Korczakowskiej) zrealizowana 50–60 5764–6851 Start 53

36 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 8
37 Wielicka Garden (ul. Wielicka) I etap – IV kw. 2017, II etap – IV kw. 2018 41–94 od 6200 ATAL 9
38 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 4–5, 55

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.
31 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany, II etap – II kw. 2018 27–110 6119–9100 Henniger Investment 3

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

33 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 61
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
53 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 60
54 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 55
55 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27– 63 od 5950 Activ Investment 61
56 Lemon House (rej. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) Iv kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 61

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.
57 ul. Cieślewskiego 7a w realizacji 29–65 5900–7200 Janex 50
58 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 60
59 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 43

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.

47 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–52 5100–5590 Krakoin 46
48 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 4-5, 55
49 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5000–6300 Start 53
50 Halszki 28 A (ul. Halszki 28 A) zrealizowana 30–78 4999–6800 Wawel Service 59

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

52 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 29–79 5700–7900 Start 53

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
39 Apartamenty Wiśniewskiego (ul. Wiśniewskiego) III kw. 2018 30–82 od 6250 Wawel Service 59
40 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 50
41 ul. Małysiaka III kw. 2018 23–90 5000–5700 Proins 43
42 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 42–98 6400–6900 Inter-Bud 41
43 Osiedle Europejskie, ul.Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 58
44 Osiedle Piltza (ul. Piltza) II kw. 2017 29–81 b.d. KG Group 8
45 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 45
46 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 45
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Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

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

64 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 40–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 44

65 Piasta Park (ul. Piasta Kołodzieja) III kw. 2017 28–66 4400–7000 Wawel Service 59
66 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 41

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.

60 City View Kraków (ul. Orszańska) II kw. 2017 130 2873–3316 MWM Investments 9
61 ul. Krygowskiego III kw. 2018 42–67 4599–7500 Wawel Service 59
62 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 od 5800 Awim 9, 57

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2

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

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

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

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

Nowa Huta   Średnia cena: 5506 zł/mkw. 

Okolice Krakowa  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
68 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 54–59 6000–6300 Proins 43

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

69 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 52
70 Dom Dla Każdego (Michałowice) zrealizowana 102 4449–6372 Wawel Service 59
71 Modern Residence (Bolechowice) IV kw. 2017 174 b.d. Excellent Development 9
72 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 49
73 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa) zrealizowana 82 5478 Maxus 9
74 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 52
75 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 8, 52
76 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 52

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 19

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
67 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 4-5, 55

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20
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®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | CZYŻYNY | OS. DYWiZjONu 303

KRAKÓW | NOWY BiEŻANÓW | uL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLiNY | uL. BPA A. MAŁYSiAKA 

NAjNOWSZA iNWESTYCjA

WSZYSTKIE MIESZKANIA 
PARTER ORAZ I PIĘTRO

Z dOPłATą MdM - 2018 R.

KRAKÓW | NOWA HuTA | OS. SZKLANE DOMY

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

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

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

l dostępne metraże mieszkań: od 23 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki lokatorskie
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 54 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



45Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2017

rynek pierwotny



46 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2017

rynek pierwotny

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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ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków
Tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33

biuro@tetnowski.pl, www.tetnowski.pl

NOWA INWESTYCJA 

WWW.PRADNICKA65.PL
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reklama

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

Kulturalny biznes

Sponsoring lub mecenat
Sektor prywatny coraz częściej staje się partnerem dla ar-
tystów czy różnych instytucji kultury. Firmy są partnerami 
projektów, powołują fundacje czy stawiają na sponsoring. To 
właśnie sponsoring i  mecenat stanowią obecnie dwie pod-
stawowe formy współpracy na linii biznes-kultura. Wbrew 
pozorom nie są to tożsame pojęcia. Sponsoring oparty jest 
na wymianie usług przynoszących zrównoważone korzyści 
dla obu stron. Strona biznesowa jako sponsor przekazuje np. 
środki finansowe, w zamian oczekując określonych w umowie 
sponsorskiej świadczeń, jak chociażby zamieszczenia logoty-
pu czy wejściówki dla klientów i pracowników firmy. Mecenat 
wiąże się często z większym nakładem finansowym i jest bar-
dziej bezinteresownym wsparciem podmiotów kulturalnych. 
Oczywiście czasami zdarza się również tak, że instytucje kul-
turalne dobrowolnie zamieszczają informacje o mecenasie np. 
w materiałach promocyjnych.

W jaki sposób biznes angażuje się w kulturę? Możliwości jest tak wiele jak form 
aktywności kulturalnej. Wspieranie artystów, muzeów, galerii sztuki oraz inwestowanie 
w dzieła filmowe, teatralne czy malarskie, a także organizowanie przeróżnych wydarzeń 
artystycznych, wystaw, koncertów — to tylko niektóre z nich.

Czy warto?
Dlaczego firmy decydują się na współpracę z instytucjami kultu-
ry i artystami? Jest to forma promowania marki oraz sposób na 
dotarcie do potencjalnych klientów, którymi są odbiorcy sztu-
ki. Dzięki takiej współpracy można również zapewnić pracow-
nikom firmy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Jednak 
zaangażowanie biznesu to coś więcej niż skuteczne działania 
public relations. Wiąże się ono z  poczuciem charytatywnego 
udziału w  rozwoju społeczeństwa. Biznes wspiera różnorod-
ne instytucje i wydarzenia kulturalne często właśnie w ramach 
Corporate Cultural Responsibility (CCR).

Sponsoring czy mecenat sztuki nie są zarezerwowane dla 
jakichś wybranych branż biznesu. Wiele z  nich co prawda ma 
w  tym zakresie większą tradycję, ale z  powodzeniem mogą do 
nich dołączać kolejne. W procesach wspierania kultury współ-
uczestniczy również wiele firm z  branży nieruchomości. De-
weloperzy często stają się także organizatorami ważnych 
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Galeria Art Walk (fot. materiały prasowe)

wydarzeń kulturalnych. Co więcej, inicjatywy kulturalne wspie-
rane są nie tylko przez duże przedsiębiorstwa, ale też przez ro-
dzinne, mniejsze firmy.

Deweloper zaangażowany kulturalnie
W działania na rzecz kultury i sztuki od początku swojej działal-
ności angażuje się Dorbud SA. Firma współpracuje z założoną 
przez Dorotę i Tomasza Tworków Fundacją „Nowa Przestrzeń 
Sztuki”, która promuje i  wspiera inicjatywy kulturalne już od 
wielu lat. Celem Fundacji jest współkształtowanie przestrzeni 
publicznej. Dokonują tego chociażby poprzez publiczne prezen-
tacje projektów artystycznych czy dbałość o istniejące obiekty 
dziedzictwa kulturowego i przemysłowego.

Z  inicjatywy spółki Dorbud realizowany jest również cykl 
wydarzeń artystycznych „Sztuka w  przestrzeni publicznej”. 
Polega on na wprowadzaniu do przestrzeni miejskiej Kielc ple-
nerowych ekspozycji współczesnych dzieł sztuki. Co roku wy-
brany artysta tworzy instalację, która następnie pojawia się na 
kieleckim Placu Artystów, gdzie jest dostępna dla mieszkańców 
miasta i turystów. 

Dorbud wspiera także inne inicjatywy artystyczne. Firma 
m.in. współorganizowała wraz z  Muzeum Narodowym w  Kra-
kowie wystawę prezentującą instalację Leona Tarasewicza, 
a także przyczyniła się do powstania instalacji artystycznej Lu-
dwiki Ogorzelec pt. „Napięcie intelektualne”.

Na tym jednak nie koniec przedsięwzięć podjętych przez 
Dorbud w celu wspierania kultury i sztuki. Wartym uwagi, au-
torskim projektem firmy jest kalendarz artystyczny, wyko-
rzystujący prace polskich utalentowanych artystów młodego 
lub średniego pokolenia. To forma promocji ciekawych zjawisk 
sztuki współczesnej, a  także szansa dla młodych artystów na 
zaprezentowanie swoich umiejętności. Co roku w  kalendarzu 
przedstawiane są dokonania innego artysty, a wśród twórców, 
którzy przygotowali swoje kolekcje na potrzeby kalendarza 
artystycznego Dorbud, znaleźli się m.in. Maurycy Gomulicki, 
Grzegorz Drozd czy Jakub Ciężki.

Biurowiec otwarty na sztukę
W  centrum Wrocławia znajduje się 6-kondygnacyjny budy-
nek Pasaż Pokoyhof, który oferuje nie tylko powierzchnię 
biurową i usługową, ale także miejsce otwarte na różne inicja-
tywy kulturalne. W poszczególnych częściach obiektu dostęp-
ne są elastyczne przestrzenie, które pozwalają na organizację 
wielu wydarzeń, od dużych koncertów po kameralne spotka-
nia. W Pasażu miały miejsce koncerty, wystawy, pokazy mody, 
przedstawienia czy interaktywna projekcja grafiki podczas 
Nocy Muzeów. Festiwal Nowe Horyzonty, Musica Polonica 
Nova, Avant Art Festiwal, Centrum Sztuki Wro, Wrocław Euro-
pejska Stolica Kultury 2016 czy Kawa Festival to inicjatywy kul-
turalne, które gościły właśnie w tym obiekcie.

Sztuka w przestrzeni publicznej
Na rzecz kultury aktywnie działa także inny deweloper — grupa 
Ghelamco. Jako mecenas sztuki firma realizuje swoją misję po-
przez fundację „Sztuka w  mieście”. Powołano ją do wdrażania 
działań nastawionych na podniesienie jakości tkanki miejskiej. 
Ma się ono dokonać poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw 
kulturalnych odbywających się w miejskiej przestrzeni publicz-
nej, a  także dzięki organizacji różnych wydarzeń dla lokalnej 
społeczności. Według założeń fundacji promowanie społecznej 

aktywności kulturalnej czy zainteresowanie ludzi sprawami 
sztuki, nauki, ochrony dóbr kultury itp. to sposób na kształto-
wanie postawy obywatelskiej aktywności.

Dla firmy Ghelamco estetyka przestrzeni publicznej ma duże 
znaczenie. Belgijski deweloper, w postaci murali artystycznych 
wprowadził sztukę w  tkankę miejską Warszawy. Są one tak-
że wspaniałą ozdobą i  uzupełnieniem przestrzeni Placu Euro-
pejskiego, znajdującego się przy biurowcu Warsaw Spire. Do 
współpracy przy tym projekcie zaproszono Good Looking Stu-
dio i dwóch wybitnych artystów: François Schuiten oraz Rafał 
Olbiński. To właśnie grafiki znanych twórców sprawiają, że mu-
rale zyskują miano dzieł sztuki. Co więcej, często stają się one 
ciekawymi punktami na artystyczno-kulturalnej mapie miasta.

Wspominając Plac Europejski, nie sposób nie zwrócić uwa-
gi na Galerię Art Walk. Stanowi ona nowe miejsce dla sztuki 
w  mieście i  jest w  pełni zintegrowana z  otaczającą przestrze-
nią publiczną na Placu Europejskim. Galeria została stworzo-
na zgodnie z koncepcją firmy Ghelamco, która zakłada wpisanie 
sztuki w  codzienne życie miasta. Art Walk ma łącznie 57 m 
długości i  składa się z  20 segmentów. Każdy segment posiada 
„okno” na wewnętrzną galerię. Za projekt Art Walk odpowiada 
Przemysław Mac Stopa z pracowni Massive Design. Konstruk-
cja galerii pozwala na całoroczne eksponowanie obrazów, rzeźb 
i  instalacji artystycznych. Art Walk jest miejscem, które słu-
ży upowszechnianiu prac artystów, a  mieszkańcom i  turystom 
stwarza szansę obcowania ze sztuką poza przestrzeniami mu-
zeów czy galerii.

Biznes, również ten z branży nieruchomości, coraz chętniej 
wspiera kulturę. Wśród osób związanych z  biznesem wzrasta 
świadomość znaczenia kultury dla jakości ich działań. Dziś in-
westycja w sztukę nie jest oceniana jedynie w kategoriach sku-
tecznej formy działań public relations. Wiąże się ona z udziałem 
firmy w  życiu społecznym i  jej wpływem na rozwój kulturalny 
lokalnej zbiorowości. Inwestycja w kulturę to przykład Corpo-
rate Cultural Responsibility, które staje się coraz bardziej popu-
larnym działaniem polskich firm.

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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ODDZIAŁY:  I O/ UL. KAPELANKA 1a/1 | II O/  UL. CZARNOWIEJSKA 51/5 | III O/ – UL. LUBOMIRSKIEGO 39/1  |  IV O/ KRóLEWSKA 41/1

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGóRZE, RYBITWY
Hala magazynowa, 1580 m2 
(w tym biura 80 m2), 2 bramy 
wjazdowe, duża działka przed halą
Czynsz najmu: 14 zł/m2 netto

KONTAKT:  Dariusz Zieliński  
 503-112-787  

PRĄDNIK CZERWONY
Działka z koncepcją obiektu 
hotelowego, pow. 5950 m2,MPZP 
Cena: 3.900.000 zł 

KONTAKT:  Dariusz Zieliński   
 503-112-787   

STARE MIASTO, 
UL. KRUPNICZA
Lokal biurowy w odnowionej 
kamienicy, 450 m2, po remoncie, 
możliwość podziału 
Czynsz najmu: 20.250 zł 
KONTAKT:  Dariusz Zieliński   

 503-112-787   

ŚRóDMIEŚCIE, UL. LUBICZ
Lokal biurowy w zadbanej kamienicy, 
140 m2, I piętro, stan bardzo dobry
Czynsz najmu: 5.500 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  503-112-787
 
 

www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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EkspErt radzi

Spółdzielnia czy wspólnota?  
Wybór z korzyścią

D
ecydując się na życie w mieście, trzeba liczyć się z pewnym 
ograniczeniem, jakie narzuca jego zabudowa. Choć metro-
polie stwarzają większe perspektywy zawodowe i charakte-

ryzują się ciekawszą ofertą kulturalno-rozrywkową, to dowolność 
pod względem wyboru sposobu zamieszkania nie jest tak oczywi-
sta, jak w małych miejscowościach. Ulice gęsto utkane kamienicami 
czy biurowcami, zewsząd poprzecinane ciągami komunikacyjnymi, 
nie pozostawiają miejsca na dom z  własnym ogródkiem. Osiedla-
jący się w aglomeracjach dostają do dyspozycji mieszkania w zabu-
dowie wielorodzinnej, gdzie jeden teren współdzieli kilkadziesiąt 
mieszkańców. 

Wspólne, czyli niczyje
Przestrzeń, która podlega tylko i  wyłącznie naszym upodobaniom 
nie przysparza większych kłopotów w  zakresie zarządzania. Pro-
blem zaczyna się w  momencie, gdy chodzi o  obszar dostępny dla 
wszystkich zamieszkujących go osób. Troska o  dobro użytkowane 
przez większość przychodzi nam z  trudnością. Nie my sami pono-
simy odpowiedzialność za efekt końcowy, dlatego uznajemy, że to 

sprawa „innych”. Dlatego właśnie zarządzanie częściami wspólny-
mi powierza się grupie zwanej zarządem, a to, kto podejmie decyzje 
o remoncie dachu lub wymianie okien na klatce schodowej, będzie 
uzależnione od tego, czy wybierzemy lokal należący do spółdziel-
ni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej. Choć na początku 
dwa pojęcia wydają się od siebie nie różnić, to w praktyce pociągają 
za sobą wiele odmiennych rozwiązań poszczególnych kwestii. Pierw-
sze rozbieżności zaczynają się już w przypadku statusu prawnego.

Właściciel czy lokator?
Osobowością prawną przedstawia się jedynie spółdzielnia mieszka-
niowa, będąca podmiotem gospodarczym. Jej działalność reguluje 
Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, 
a zamieszkujący obiekt mogą mieć 3 rodzaje prawa do zajmowania 
lokalu: odrębną własność lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Jedynie odręb-
na własność lokalu bazująca na prawie własności, zapewnia wszyst-
kie prawa, czyli status współwłaściciela budynku i  otaczającej go 
działki, a tym samym uprawnia do zarządzania obiektem i pozwala 

Podejmując decyzję o zakupie mieszkania, istotny będzie dla nas nie tylko 
lokal i jego lokalizacja, ale także to, kto zarządza całym kompleksem.   
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na odseparowanie się od spółdzielni. Najmniej możliwości mają 
mieszkańcy posiadający tzw. spółdzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu, które poniekąd przypomina umowę najmu, ponieważ opiera 
się na umowie zawartej pomiędzy spółdzielnią a lokatorem, po wnie-
sieniu przez zainteresowanego wkładu mieszkaniowego. W  nieco 
lepszym położeniu prawnym znajdą się ci, którym przysługuje spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu, funkcjonujące podobnie jak 
odrębna własność lokalu. Towarzyszy mu bowiem akt notarialny, 
a tym samym możliwość zbycia czy dziedziczenia, czego nie zapew-
nia spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Status mieszkańca a możliwości
Posiadanie poszczególnego prawa we spółdzielni mieszkaniowej 
bezpośrednio wiąże się z wpływem na podejmowane przez zarząd 
decyzje. Członkostwo we spółdzielni nie opiera się jedynie na pra-
wie do lokalu. Aby móc uczestniczyć w różnego rodzaju głosowa-
niach, trzeba uiścić opłatę wpisową i brać udział w tzw. Walnych 
Zgromadzeniach — w przeciwnym wypadku głos nie będzie ważny. 
Zarządzanie w spółdzielni odbywa się zgodnie z określoną struk-
turą. Najważniejszym organem jest Rada Nadzorcza, organizująca 
sobie zarząd. Wchodzące w skład tych organów osoby otrzymują 
wynagrodzenie finansowe ze środków całej spółdzielni.

Wspólnota mieszkaniowa tworzona jest natomiast przez 
wszystkich właścicieli mieszkań, należących do kompleksu miesz-
kaniowego i  każdy z  nich ma pełnię praw do zamieszkiwanego 
przez siebie lokalu, jak i części wspólnych. Dlatego też samodziel-
nie ustalają, w  jaki sposób zarządzać obiektem oraz kto ma peł-
nić zadania zarządu. Obowiązki te może wykonywać kilka osób 
lub jedna, również zatrudniona z zewnątrz. Oprócz funkcji repre-
zentacyjnej odpowiada za załatwianie wszelkich spraw bieżących 
związanych z funkcjonowaniem wspólnoty. W momencie, gdy po-
jawia się kwestia nieprzewidziana w podstawowym zakresie obo-
wiązków zarządu, zazwyczaj odbywa się specjalne głosowanie, 
w którym wypowiadają się wszyscy właściciele lokali.

Kto zapłaci mniej za rachunki?
Pozostawanie we wspólnocie mieszkaniowej bądź spółdzielni po-
ciąga za sobą również jedną z najistotniejszych kwestii, czyli finanse. 
Osoby posiadające spółdzielcze lokum zobowiązane są do uiszcza-
nia opłat administracyjnych i czynszowych. Ich stosunkowo wysokie 
stawki, odgórnie narzucane, wynikają z wydatków, jakie muszą po-
kryć. Do tradycyjnych kosztów utrzymania nieruchomości dochodzą 
jeszcze m.in. wypłaty dla zarządców. Ponadto mieszkańcy nie mają 
bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane podczas wszel-
kich prac remontowych, a co się z tym wiąże — również na wybór 
materiału i wykonawców, które jak wiadomo cenowo się różnią. We 
wspólnotach mieszkaniowych natomiast rezygnuje się z opłat admi-
nistracyjno-czynszowych na rzecz jednego funduszu o  rozmaitym 
przeznaczeniu. Jego cel, wysokość oraz częstotliwość wpłat okre-
ślają sami mieszkańcy. Poza standardowymi zobowiązaniami finan-
sowymi odnoszącymi się do części wspólnych, tj. ubezpieczeniem, 
utrzymaniem porządku, energią elektryczną itp. i wynagrodzeniem 
dla zarządzających, pieniądze mogą być przeznaczane na doraźne 
prace konserwatorsko-remontowe. W  razie konieczności wykona-
nia poważniejszego remontu, jeżeli zgromadzone dotychczas środki 
nie są wystarczające, może zostać przeprowadzona osobna zbiór-
ka. Ponadto dzięki temu, że mieszkańcy sami mogą dokonać wyboru 
najkorzystniejszej dla nich oferty wykonawców wszelkiego rodzaju 
prac i ich zakresu, istnieje szansa na zaoszczędzenie części pieniędzy. 
Sam proces wyłonienia fachowców i  przeprowadzenia renowacji 

będzie o wiele szybszy i sprawniejszy, ponieważ nie wiąże się z do-
datkowymi procedurami, jakie obowiązują spółdzielnie. W  przy-
padku wspólnot mieszkaniowych łatwiej o  wgląd do prowadzonej 
księgowości, a tym samym pozwala to na możliwość dokładniejsze-
go kontrolowania wydatków związanych z utrzymaniem nierucho-
mości. Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą natomiast plany kont, 
które są określone przez ustawę i trudno na ich podstawie uzyskać 
pełen obraz tego, jak przedstawia się finansowanie poszczególnych 
kwestii.

W sprawie finansów pozostaje jeszcze jedna bardzo istotna różnica 
pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a spółdzielniami. W związku 
z tym, że mieszkańcy zrzeszeni we wspólnotach mieszkaniowych mają 
ustanowione prawo własności do lokalu i współwłasności do części 
wspólnych (w zależności od udziałów), aby zarządzający mogli zacią-
gnąć kredyt, muszą mieć na to pisemną zgodę każdego z właścicieli 
poszczególnych mieszkań. Jako że w spółdzielni to zarząd podejmuje 
wszelkie decyzje, a nie wszyscy mieszkańcy mają bezpośredni wpływ 
na podejmowane postanowienia, zobowiązanie finansowe może zo-
stać zaciągnięte na nieruchomość bez jasno wyrażonej zgody miesz-
kańców. Niejednokrotnie rodzi to różnego rodzaju patologie, łącznie 
z  ogłaszaniem upadłości spółdzielni spowodowanej brakiem wypła-
calności, a  to z  kolei dla osób przedstawiających się spółdzielczym 
prawem lokatorskim lub spółdzielczymi prawami własnościowymi, 
bardzo często oznacza utratę praw do lokalu i obciążenie długami. 

Nowa forma mieszkalnictwa
Będące pozostałością po epoce PRL-u spółdzielnie mieszkaniowe na 
przestrzeni lat wypracowały własny system funkcjonowania. Nieste-
ty nie cieszy się on przychylnością mieszkańców z wielu powodów. 
Rozbudowana biurokracja, problemy z  efektywnym zarządzaniem 
i nie zawsze racjonalne gospodarowanie nieruchomością czy finan-
sami przyczyniają się do negatywnych opinii. Sytuacji nie poprawia 
także fakt, że osoby zamieszkujące spółdzielcze lokale nie mają bez-
pośredniego wpływu na podejmowane przez zarząd decyzje i  wy-
egzekwowanie swoich racji bywa bardzo trudne. Z  tego względu 
większość mieszkańców stara się o odłączenie od spółdzielni i przy-
stąpienie do wspólnoty mieszkaniowej, która działa według zasad 
określanych przez tworzących ją właścicieli poszczególnych lokali.

Magdalena Hojniak
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3-pokojowe – 89 m² 
Piętro domu
Prądnik Czerwony
Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, jasna kuchnia 
z jadalnią i spiżarnią, łazienka z oknem, 
oddzielne WC, 2 balkony .W cenie domu garaż 
oraz 3 pomieszczenia gospodarcze na parterze 
idealnie nadające się na działalność gospodar-
czą. Działka 3 ary. W sąsiedztwie Parku Zacza-
rowanej Dorożki oraz Quattro Business Park. 

Cena 599.000 zł
Tel. 533 320 218

3-pokojowe – 65 m²
Nowa Huta, os. Hutnicze
 
Przedpokój, 2 sypialnie, salon, jasna 
kuchnia, łazienka, balkon, piwnica. 
Funkcjonalny rozkład pomieszczeń. 
Bardzo dobra komunikacja autobusowa 
i tramwajowa. Cicha, zielona okolica. 

 
 
Cena 329.000 zł
Tel. 693 569 107

2-pokojowe – 53  m²
Ruczaj, ul. Szuwarowa
 
 
Dwa osobne pokoje, oddzielna jasna 
kuchnia, łazienka z wanną, przedpo-
kój, duży balkon. Mieszkanie na III 
piętrze - nowe budownictwo. Ogrze-
wanie miejskie. Idealne pod inwestycję.

 
Cena 365.000 zł
Tel. 608 440 793

2-pokojowe – 45 m²
Nowa Huta 
os. Na Wzgórzach.
Do sprzedaży proponujemy Państwu 
2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 
użytkowej 45 m² znajdujące się w kame-
ralnym, odnowionym bloku. Mieszkanie 
o dwustronnej ekspozycji południe-pół-
noc, wolne od zaraz. Cena do negocjacji!

 
Cena 209.000 zł do negocjacji
Tel. 731 090 606

3-pokojowe – 77  m²
Górka Narodowa, 
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
Przestronne 3 pokojowe mieszkanie 
z kuchnią na planie kwadratu. Wido-
kowa, duża loggia. Mieszkanie w stanie 
do wejścia. Zadbany, ogrodzony blok 
z cegły. Niskie koszty utrzymania. 
Blisko przystanków komunikacji.

 
Cena 420.000 zł
Tel. 537 978 098

2-pokojowe – 38  m²
Os. Jagiellońskie
 
 
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC. 
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym. Cicha i spokojna okolica pełna 
zieleni. Bliskość komunikacji miejskiej.

 
 
Cena 205.000 zł
Tel. 794 787 777

1-pokojowe – 40,81  m²
Płaszów, ul. Przewóz
 
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, łazienka z WC, taras, komórka 
lokatorska. Wysoki standard wykoń-
czenia. Nowoczesny blok z cegły 
z 2009 roku. Ogrzewanie i ciepła 
woda z sieci miejskiej. Wolne od zaraz.

 
Cena 257.000 zł
Tel. 570 578 980

1-pokojowe - 35,03  m²
Bieżanów, ul. Heleny
 
 
Przedpokój, oddzielna jasna kuchnia, 
duży pokój, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. II piętro w bloku czteropiętro-
wym. Mieszkanie w stanie idealnym.

 
 
Cena 200.000 zł
Tel. 537 680 002

2-pokojowe – 58 m²
Prądnik Biały, os. Mozarta
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, łazienka, garderoba. 
Korzystny układ mieszkania - możli-
wość przearanżowania na 3 oddzielne 
pokoje z jasną kuchnią. Pierwsze 
piętro. Blok z windą. Nowoczesne, 
ogrodzone osiedle. Możliwość par-
kowania na terenie ogrodzonym.

Cena 385.000 zł
Tel. 696 496 500

2-pokojowe – 46 m2

Stare Grzegórzki, 
al. Daszyńskiego
Mieszkanie po gruntownym remoncie 
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
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
5-pokojowe – 120  m²
Łobzów, ul. Łokietka
Mieszkanie 5-pokojowe o pow. 120 m², 
osobna kuchnia z możliwością 
połączenia z salonem, 2 łazienki, 
2 balkony, komórka lokatorska, 
garaż w budynku. Teren ogrodzony. 
Spokojna okolica, odsunięte od 
ulicy. Mieszkanie na I piętrze z windą. 

 
Cena 980.000 zł
Tel. 512 110 802

2-pokojowe – 49 m²
Ruczaj, ul. Obozowa
Mieszkanie na III piętrze w trzypiętro-
wym bloku. Blok z cegły z 2002 roku. 
Mieszkanie składa się z 2 pokoi, 
oddzielnej jasnej kuchni, przedpokoju, 
łazienki, osobnego WC oraz dwóch 
balkonów. Do mieszkania przynależy 
piwnica o powierzchni 2,93 m². Przy-
tulne mieszkanie, świeżo po remoncie. 

Cena 329.000 zł
Tel. 883 999 762

Działka – 3,46 a
Łagiewniki, ul. Aleksandra Fredry
Działka budowlana objęta planem zagospo-
darowania przestrzennego, z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i usługową. Wskaźnik intensywności zabudowy 
mieści się w przedziale 1-1,2, a dopuszczalna 
wysokość budynku wynosi 12 m. Dogodna 
lokalizacja, dojazd drogą asfaltową, w pobliżu 
przystanek autobusowy. Nieruchomość 
położona 6 km od centrum Krakowa.
 
Cena 139.400 zł
Tel. 513 084 377

3-pokojowe – 85 m²
Bronowice, ul. Lea
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka, oddzielne WC, 2 balkony. Moż-
liwość dokupienia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym i komórki loka-
to rsk i e j .  M ieszkan ie  wykończone 
w wysokim standardzie. Atrakcyjny widok 
z balkonów. Doskonała lokalizacja pod wzglę-
dem komunikacyjnym. Budynek z 2009 roku.

Cena 739.000 zł
Tel. 731 846 860

2-pokojowe – 39 m2

Kozłówek, ul. Wolska
 
 
Przedpokój, widna kuchnia, 2 pokoje, 
łazienka z WC. Blok czteropiętrowy. 
Bl isko pr zystanków komunika-
cj i  miejskiej. Atrakcyjna cena.

 
 
Cena 215.000 zł
Tel. 534 533 332 

Dom – ok. 100 m2

Pychowice, ul. Tyniecka
 
 
Dom wybudowany w latach 70-tych. 
Stan do remontu. Działka 7,62 ara, 
częściowo ogrodzona. Blisko centrum 
Krakowa jak i wyjazdu na autostradę A4.

 
 
Cena 430.000 zł
Tel. 604 163 263

3-pokojowe – 54  m²
Krowodrza, ul. Prądnicka
 
 
Przedpokój, 3 pokoje, osobna, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia, piwnica. 
Słoneczne, ustawne mieszkanie 
na drugim piętrze w blogu z cegły.

 
 
Cena 299.000 zł
Tel. 793 717 771

3-pokojowe – 71  m²
Olsza, ul. Chałupnika
Przedpokój, dwie sypialnie, salon, 
jasna kuchnia, łazienka, garderoba, 
balkon. Budynek z 2011 roku. Miesz-
kanie zlokalizowane na I piętrze. Bardzo 
dobra komunikacja autobusowa. 
Słoneczne i widokowe mieszkanie, 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń. 
Ogrzewanie i ciepła woda z MPEC.

Cena 535.000 zł
Tel. 12 412 00 72

3-pokojowe – 49  m²
Grzegórzki, 
ul. Bobrowskiego
 
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, 2 oddzielne pokoje, łazienka 
z WC, piwnica. Mieszkanie w bloku 
z cegły w cichej i zielonej części 
Grzegórzek; urządzone w wysokim 
standardzie. Stan do wejścia. 

Cena 380.000 zł do negocjacji
Tel. 12 341 08 01

2-pokojowe – 47 m²
Nowa Huta, os. Urocze
 
 
Dwa pokoje, jasna kuchnia, przedpo-
kój, łazienka, balkon. Mieszkanie na 
drugim piętrze w bloku z cegły. Cicha 
i spokojna okolica. Idealne dla rodziny.

 
 
Cena 279.000 zł
Tel. 533 707 446, 12 359 39 25
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4-pokojowe – 83 m²
Stare Grzegórzki, 
ul. Rzeźnicza
 
Nieruchomość w doskonałej loka-
lizacji, składa się z czterech pokoi, 
osobnej kuchni, dużego przedpo-
koju, łazienki oraz WC. Mieszkanie 
w bloku z cegły, ogrzewanie miejskie.

 
Cena 495.000 zł
Tel. 511 110 804

2-pokojowe – 38 m²
Ruczaj, ul. Odrzańska
 
Mieszkanie składające się z dwóch 
oddzielnych pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. 
Mieszkanie posiada balkon, dodatkowo 
do mieszkania przynależy piwnica. 
Mieszkanie idealne pod inwestycję.

 
Cena 199.000 zł
Tel. 883 999 762

2-pokojowe – 40 m²
Salwator
 
 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, osobno 
WC, piwnica. Budynek z cegły posiada 
ogrzewanie z sieci miejskiej. Mieszka-
nie zlokalizowane przy kinie „Kijów”.

 
 
Cena 315.000 zł
Tel. 534 534 605

Lokal użytkowy - 50 m²
Stare Podgórze, 
ok. Placu Bohaterów Getta
Lokal na parterze, z dwoma niezależ-
nymi wejściami: od ulicy i od podwórza. 
Sala sprzedaży o powierzchni ok. 30 
m², toaleta, pomieszczenie socjalne, 
pomieszczenie magazynowe. W pobliżu 
rozwinięta infrastruktura komunikacyjna.

 
Cena 2.500 brutto/miesiąc
Tel. 513 084 377

3-pokojowe – 67 m²
Łobzów, ul. Wrocławska
 
 
Mieszkanie 67 m², 3 pokoje, 
oddzielna kuchnia z możliwością 
połączenia z salonem, łazienka, WC, 
przedpokój, balkon loggia. Nowe 
mieszkanie, w stanie deweloperskim. 

 
Cena 469.000 zł
Tel. 12 631 03 75

3-pokojowe – 71,5 m2

Kazimierz, ul. Podgórska
 
 
Apartament z bezpośrednim widokiem 
na Wisłę, w skład którego wchodzi 
duży salon z balkonem, 2 sypialnie, 
2 łazienki oraz kuchnia. Mieszkanie 
wykończone w wysokim standardzie.

 
Cena 750.000 zł
Tel. 512 110 804

Lokal użytkowy – 77,23 m²
Stare Podgórze/Zabłocie, 
ok. Placu Bohaterów Getta
Nieruchomość usytuowana na par terze 
kamienicy, składająca się z otwar tej sali, 
dwóch mniejszych jasnych pokoi, pomiesz-
czenia magazynowego, hallu oraz zaplecza 
socjalnego z toaletą. Ogrzewanie elektryczne, 
woda, kanalizacja. Do lokalu prowadzi jedno 
wejście z klatki schodowej. Możliwe wykorzy-
stanie na: handel, usługi, biuro lub gastronomię.

Cena 2.200 zł netto/miesiąc
Tel. 513 084 377

3-pokojowe – 63 m²
Salwator
 
 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, loggia, 
mały ogródek oraz zimowy ogródek 
14 m², I piętro. Bardzo dobra jakość 
wykończenia. Budynek chroniony 
i monitorowany. Możliwość dokupie-
nia miejsca w garażu podziemnym.

Cena 520.000 zł
Tel. 534 534 605

3-pokojowe – 52 m2

Kazimierz, ul. Skawińska
 
Jasne mieszkanie w bloku w pobliżu 
Bulwarów Wiślanych. Trzy osobne 
pokoje, oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój i balkon. 
Ogrzewanie centralne z sieci MPEC.

 
 
Cena 452.000 zł
Tel. 512 110 804

2-pokojowe
Łobzów, ul. Litewska
 
 
Pr zedpokój, 2 pokoje, osobna 
kuchnia, łazienka, piwnica, balkon 
loggia. Funkcjonalny układ. Mieszkanie 
na II piętrze. W pobliżu Nowego Kleparza. 

 
 
Cena 349.000 zł
Tel. 12 631 03 75
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33

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

ul. Rep. Korczkowskiej 13
ul. Brodowicza 16
ul. Podkowińskiego 1
ul. Dobrego Pasterza 43
os. 2 Pułku Lotniczego 1C
os. Niepodległości 3
ul. Chmieleniec 2A/LU6
ul. Heleny 4A
ul. F. Kniaźnina 4
ul. Piastów 21B
os. Stalowe 5
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www.tecnocasa.pl
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Infolinia: 801 900 200 www.homebroker.pl

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

Damian Bystroń   

Kamienica 
Retmana
Kraków – Zwierzyniec   

inteligentne mieszkania 
w sercu historycznego Krakowa 

 28 lokali mieszkalnych z miejscami 
postojowymi i komórkami lokatorskim.

Biuro sprzedaży: 
Home Broker 

ul. Szlak 50, 31-153 Kraków

Mieszkanie: Kraków 
Nowa Huta, ul. Centrum A

Mieszkanie: Kraków 
Podgórze Duchackie ul. Spółdzielców

Mieszkanie: Kraków 
Krowodrza, ul. Grottgera

Mieszkanie: Kraków 
Żabiniec, ul. Żabiniec

Mieszkanie: Kraków 
Stare Miasto, ul. Blich

Mieszkanie: Kraków 
Stare Miasto, ul. Bosacka

Cena: 183 000 zł

Cena: 170 000 zł

Cena: 439 691 zł

Cena: 229 000 zł

Cena: 539 000 zł

Cena: 340 000 zł

785 902 932 

785 805 959 

785 902 932 

785 805 959 

785 805 959

785 805 959 

5 757 zł/m2

7 182 zł/m2

10 285 zł/m2

7 816 zł/m2

7 667 zł/m2

12 744 zł/m2

pow. 31 m2, 1 pokój

pow. 23 m2, 1 pokój

pow. 42 m2, 2 pokoje

pow. 29 m2, 1 pokój

pow. 70 m2, 2 pokoje

pow. 26 m2, 2 pokoje

783 939 605
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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

PODGÓRZE, 
UL. PRZEMYSŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 
51 m2, nowoczesne
Cena: 460.000 zł

KONTAKT: Sabina Pająk
 514-738-628

GRZEGÓRZKI, 
UL. MASARSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
wysoki standard
Cena: 660.000 zł

KONTAKT: Magdalena Rozpędzik
 508-155-779

KAZIMIERZ, 
UL. KORDECKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 46 m2, 
pod inwestycję, urządzone
Cena: 549.000 zł

KONTAKT: Piotr Dziadzio
 515-234-864

KROWODRZA GÓRKA, 
UL. KLUCZBORSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2. 
,,Ukryte Pragnienia”
Cena: 510.000 zł

KONTAKT: Małgorzata Baran-Michałowska
 503-780-786

BRACIA-SADURSCY.PL

MICHAŁOWICE
Dom, pow. 198 m2, 2007 r., 
działka 5.5 ara
Cena: 790.000 zł

KONTAKT: Katarzyna Kurleto
 572-985-869

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

NOWA HUTA, 
UL. GEODETÓW
Dom wolnostojący, pow. 170 m2, 
2002 r., działka 5.7 ar
Cena: 890.000 zł

KONTAKT: Michał Dzięcioł
 518-810-080

PODGÓRZE DUCHACKIE
Mieszkania 2,3-pokojowe, 
pow. 40– 62 m2

Ceny: od 269.000 zł

 

KONTAKT: Iwona Nogacz
 518-706-552

PODGÓRZE, DĘBNIKI
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe, 
pow. 30 - 93 m2

Ceny: od 269.000 zł

KONTAKT: Joanna Makówka 
 515-634-552

PODGÓRZE, UL. BOCHENKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
2013 r., wysoki standard, 3 balkony
Cena: 415.000 zł

KONTAKT: Katarzyna Kozłowska-Guśtak
 518-706-518
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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.

3-pokojowe, atrakcyjne 
mieszkanie 74 m2 z 2007 r. 
Na I p. Blok 3-piętrowy.
Duży salon, 2 sypialnie, 
oddzielna kuchnia, duży balkon.

3-pokojowe, zadbane 
mieszkanie 53 m2, na I piętrze 
Blok 4-piętrowy.
Jasna kuchnia, balkon. 
Spokojne, zielone osiedle.

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: 550.000 zł

Cena: 550.000 złCena: 850.000 zł

Cena: 480.000 zł

Cena: 297.000 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

DĘBNIKI/RUCZAJ 
– UL. LUBOSTROŃ

WOLA DUCHACKA 
– UL. CZARNOGÓRSKA

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

84,5 m2, 3 pokoje z kuchnią 
w aneksie, taras 18 m2, pralnia, 
łazienka, garderoba, 
umeblowane, super opcja 
dla inwestora!

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

58 m2, 2 pokoje, 
umeblowane, taras 11 m2.

39 m2, 2 pokoje, 3 piętro, 
ciche. 
Odbiór IV kwartał 2017.

140 m2, działka 17,6 ara, 
nowy, do zamieszkania.

8 arów (ok. 33 m x ok. 25 m), 
MPZP.
Dużo zieleni, centrum 
uzdrowiska.

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

55 m2, 3 pokoje, ogródek, 
MPEC.

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

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

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż 

Zabierzów 
Dom na sprzedaż 

Kraków, ul. Friedleina
Dom na sprzedaż

Stare Miasto, ul. Pawlikowskiego
Mieszkanie na sprzedaż

Krzywaczka pod Krakowem 
Dom na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Krowodrza, ul. Wrocławska
Mieszkanie na wynajem

Kraków, Kliny Borkowskie
Dom na sprzedaż

Kraków, ul. Falista
Działka na sprzedaż

Cena: 798 000 zł Cena: 1 170 000 zł

Cena: 595 000 zł

Cena: 335 000 zł

Cena: 680 000 zł

Cena: 260 000 złCena: 240 000 zł

Cena: 2500 zł

Cena: 1 100 000 zł

Cena: 398 000 zł

503-005-679

503-005-679

503-005-679

531-255-155

507-149-904

BEZ   PROWI Z J I

B E Z   PROWI Z J I

B E Z   PROWI Z J I

503-005-679

531-255-155

531-255-155

507-149-904

507-149-904

BEZ   PROWI Z J I

B E Z   PROWI Z J I
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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

Kraków, Prądnik Biały

Mieszkanie 3-pokojowe.

Cena: 299 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Kraków,
ul. Blachnickiego

Do wynajęcia mieszkanie 
1-pokojowe 34 m2.

Cena: 1450 zł (z czynszem)

Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Sidzina

Działka budowlana 20,65 ara.

Cena: 110 000 zł
 

Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Wieliczka

Super ekonomiczny
dom szeregowy 140  m2

Cena: 489 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Olkusz 

Mieszkanie 3-pokojowe
65 m2.

Cena: 179 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Kurdwanów 

Mieszkanie 1-pokojowe
33,4 m2.

Cena: 175 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072
Cena: 570.000 zł

garaż: 20.000 zł

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTo

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

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

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

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

2 430 000 al. Słowackiego 53,0 3/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 438 000 ul. Grabowskiego 44,6 1/2 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 549 000 ul. Kordeckiego 46,0 5/5 500 557 819 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

3 499 000 ul. Radziwiłłowska 57,6 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 1 150 000 ul. Pawlikowskiego 93,0 0/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

gRZEgóRZKI

1 280 000 ul. Bajeczna 33,2 6/6 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 330 000 ul. Kasprowicza 49,1 1/1 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

2 320 000 ul. Jaworskiego 42,0 2/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

2 349 000 ul. Topolowa 46,0 1/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

2 373 912 ul. Mogilska – okolice 48,6 3/10 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

2 449 000 al. Daszyńskiego 53,0 0/3 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

3 360 000 ul. Chrobrego 50,2 0/2 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 780 000 al. Daszyńskiego 120,0 3/5 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

PRąDNIK CZERwoNy

2 220 000 ul. Żwirki i Wigury 31,7 0/1 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

2 289 000 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

2 329 000 ul. Ostatnia 47,2 6/14 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 399 000 ul. Nuszkiewicza 49,5 4/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

3 285 000 ul. Ugorek 40,2 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

3 315 000 ul. Łepkowskiego 55,4 10/10 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 349 000 ul. Dobrego Pasterza 52,0 4/4 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 475 000 ul. Fiołkowa 78,0 4/7 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

3 650 000 ul. Chałupnika 72,0 4/5 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

4 525 000 ul. Ostatnia 70,0 12/14 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

PRąDNIK BIAŁy

1 180 000 ul. Łokietka – okolice 28,6 2/3 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 252 000 ul. Bociana 36,0 2/7 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 185 000 ul. Zgody 33,7 0/4 500 557 819 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

2 245 000 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

2 269 000 ul. Zygmuntowska 45,6 3/4 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 290 000
ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

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

2 295 500 ul. Łokietka - okolice 46,6 1/3 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 275 000 Prądnik Biały 57,0 2/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

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

3 450 000 ul. Reja 65,0 0/6 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 600 000 ul. Smętna 68,5 1/2 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

4 420 000 ul. Mackiewicza 72,3 1/4 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

KRowoDRZA

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

2 249 000 ul. Siemaszki 42,0 0/2 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

2 312 000 ul. Wrocławska 48,0 0/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 375 000 ul. Wybickiego 53,0 1/1 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 499 000 ul. Armii Krajowej 50,2 11/11 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 510 000 ul. Friedleina 70,0 1/2 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 369 000 ul. Kmieca 56,4 4/4 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 485 000 ul. Smoluchowskiego 59,4 4/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

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

BRoNowICE

1 214 000 ul. Żeleńskiego 35,9 2/2 511 272 088 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 313 934 ul. Jasnogórska - okolice 49,9 2/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 319 000 ul. Weryhy-Darowskiego 49,0 2/3 505 236 943 Agencja Bracia Sadurscy

2 445 000 ul. Stańczyka 57,0 2/10 518 706 583 Agencja Bracia Sadurscy

3 338 000
ul. Wieniawy-
Długoszowskiego

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

3 420 000 ul. Weryhy-Darowskiego 62,0 1/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

ZwIERZyNIEC

1 335 000 ul. Prusa 33,8 3/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 250 000 ul. Pod Stokiem 50,5 0/3 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 389 000 Zwierzyniec 49,6 0/2 515 634 552 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 1 725 000 ul. Wiosenna 133,9 2/2 514 738 628 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

1 250 000 ul. Zakrzowiecka 33,5 0/3 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 281 000 ul. Bułgarska 48,4 1/7 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 307 000 ul. Lubostroń - okolice 47,3 1/5 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 359 000 ul. Rozdroże 42,0 8/10 515 234 864 Agencja Bracia Sadurscy

2 390 000 ul. Lubostroń 60,5 3/3 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

2 450 000 ul. Monte Cassino 53,3 4/5 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 389 000 ul. Pszczelna 57,5 3/4 507 668 087 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

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

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

4 399 000 ul. Lubostroń 69,8 3/3 510 131 177 Agencja Bracia Sadurscy

4 424 900
ul. Petrażyckiego – 
okolice

106,9 1/1 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

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

SwoSZowICE

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

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

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

2 279 000 ul. Borkowska 37,8 0/4 501 227 010 Agencja Bracia Sadurscy

2 279 000 ul. Borkowska 46,4 3/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

2 290 952 Swoszowice 53,9 2/3 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 232 086 Swoszowice 49,4 2/3 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 368 024 ul. Jugowicka – okolice 57,8 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

BIEŻANów–PRoKoCIM

1 173 000 ul. Spółdzielców 23,6 9/10 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

1 179 000 ul. Facimiech 28,8 3/10 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

1 210 000 ul. Aleksandry 31,1 10/10 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

2 189 500 ul. Okólna 37,0 1/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 232 000 ul. Barbary 34,5 1/4 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

2 245 000 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

2 280 000 ul. Okólna 44,5 4/4 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 335 000 ul. Heleny 76,0 0/4 512 536 778 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

PoDgóRZE

1 205 000 ul. Wysłouchów 37,0 0/11 505 110 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 215 000 ul. Józefińska 21,0 0/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

1 270 000 ul. Rydlówka 29,0 2/4 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

1 272 000 ul. Brożka – okolice 32,8 2/4 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

1 276 000 ul. Brożka – okolice 33,0 3/6 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 210 000 ul. Łużycka 46,8 0/10 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

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

2 274 000
ul. Kamieńskiego – 
okolice

39,9 2/8 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000
ul. Kamieńskiego – 
okolice

46,7 2/8 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

2 299 000 ul. Mitery 50,5 5/5 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – MIESZKANIA 
Liczba 
pokoi Cena (zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 328 000 ul. Koszykarska 45,0 3/6 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

2 339 000 ul. Lirników 47,2 1/3 500 715 217 Agencja Bracia Sadurscy

2 359 000 ul. Krzywda 53,1 2/3 502 104 545 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

2 460 000 ul. Przemysłowa 51,5 2/4 514 738 628 Agencja Bracia Sadurscy

2 521 254 ul. Rydlówka 58,3 6/6 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 320 000 ul. Bojki 61,6 0/4 502 104 545 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 339 000 ul. Sławka 64,8 0/5 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 345 000 ul. Stojałowskiego 63,1 4/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 374 193
ul. Nowohucka – 
okolice

61,9 4/7 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 495 000 ul. Wyżynna 74,0 0/1 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 680 000 ul. Piwna 67,0 4/4 500 557 819 Agencja Bracia Sadurscy

3 990 000 ul. Nadwiślańska 96,0 2/6 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 399 000 Podgórze 74,0 2/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

4 539 900 ul. Białoruska 70,5 5/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

5 425 000 ul. Mochnackiego 92,6 3/3 507 668 087 Agencja Bracia Sadurscy

CZyŻyNy

2 239 816
ul. Medweckiego – 
okolice

38,7 0/6 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 336 000 os. Dywizjonu 303 65,0 5/10 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

MISTRZEjowICE

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

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

3 290 000 os. Piastów 47,1 2/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 659 000 ul. Orła Białego 106,8 2/3 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

BIEńCZyCE

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

2 215 000 os. Kazimierzowskie 36,9 0/10 505 083 150 Agencja Bracia Sadurscy

3 245 000 os. Kazimierzowskie 54,3 0/4 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

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

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 266 000 os. Strusia 44,9 2/4 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

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

4 295 500 os. Kościuszkowskie 57,6 4/10 518 810 080 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

3 321 148 os. Na Stoku – okolice 62,0 1/2 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

NowA HuTA

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

2 245 000 os. Urocze 49,7 4/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

2 265 000 os. Stalowe 44,7 3/4 503 780 786 Agencja Bracia Sadurscy

3 374 000 os. Krakowiaków 85,0 3/3 503 031 022 Agencja Bracia Sadurscy

oKoLICE KRAKowA

2 250 000
Wieliczka,  
ul. Modrzewiowa

43,9 0/1 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

2 310 000 Wieliczka, ul. Kościuszki 51,0 2/4 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 319 000
Wieliczka,  
ul. Reformacka

70,6 2/2 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

3 325 000 Wieliczka, ul. Różana 61,0 1/2 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DoMy

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

299 000 Zagórzany 103,0 do zamieszk. --- 510 087 993 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

375 900 Zielonki 108,3 do wykończ. --- 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

427 000
Modlnica,  
ul. Polna

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

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

430 000 Dobranowice 131,0 do wykończ. 3,8 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

430 000
Modlnica,  
ul. św. Wojciecha

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

445 000 Zabawa 103,9 do wykończ. 5,2 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

449 000
Zabierzów,  
ul. Krakowska – 
okolice

137,3 do wykończ. 2,8 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

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

478 000
Włosań,  
ul. św. Antoniego

120,0 do zamieszk. 2,9 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

485 000
Kraków, 
ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

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

495 000 Śledziejowice 138,0 do wykończ. 6,5 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy
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SPRZEDAŻ – DoMy

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

499 000
Brzozówka,  
ul. Krakowska

200,0 do wykończ. 5,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

499 000 Lednica Górna 195,5 --- 6,0 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

499 000
Michałowice, 
ul. Graniczna – 
okolice

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

499 000
Wieliczka,  
ul. Modrzewiowa 
– okolice

134,0 do wykończ. --- 500 673 615 Agencja Bracia Sadurscy

540 000
Zabierzów,  
ul. Śląska

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

550 000
Modlnica,  
ul. św. Wojciecha 
– okolice

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

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

590 000 Kraków 167,2 do wykończ. 2,6 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

599 000
Michałowice,  
ul. Nad Dłubnią

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

620 000
Giebułtów,  
ul. Trojadyn

190,0 do wykończ. 7,2 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

620 000
Giebułtów,  
ul. Trojadyn

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

630 000
Kraków,  
ul. Ciesielska

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

650 000 Kraków 140,0 do wykończ. 5,0 518 714 002 Agencja Bracia Sadurscy

650 000 Trąbki 320,0 do zamieszk. 23,0 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

730 000
Zielonki,  
ul. Do Cegielni

195,0 do zamieszk. 4,0 518 967 677 Agencja Bracia Sadurscy

749 000
Kraków, ul. 
Łokietka – okolice

179,0 do wykończ. 2,7 518 706 552 Agencja Bracia Sadurscy

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

750 000
Kraków, ul. 
Łokietka – okolice

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

790 000
Michałowice,  
ul. Banasiówka

198,0 do zamieszk. 5,5 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

850 000 Węgrzce Wielkie 217,0 do zamieszk. 10,5 505 110 150 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

890 000
Kraków,  
ul. Geodetów

170,0 do zamieszk. 5,7 518 810 080 Agencja Bracia Sadurscy

919 000
Kraków,  
ul. Rdzawa

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

945 000
Kraków,  
ul. Karpińskiego

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

950 000
Kraków,  
ul. Wieniawskiego

160,0 do zamieszk. 1,5 508 155 779 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – DoMy

Cena (zł) Miejscowość  
Nazwa ulicy

Pow. 
(m2) Stan Pow. 

dz. (a) Tel. Nazwa biura 

990 000
Zielonki,  
ul. Widokowa

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

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

1 250 000
Świątniki Górne, 
ul. Słoneczna

370,0 do zamieszk. 24,0 509 907 533 Agencja Bracia Sadurscy

1 300 000
Kraków, ul. 
Królowej Jadwigi

200,0 do remontu 7,1 511 272 188 Agencja Bracia Sadurscy

SPRZEDAŻ – KoMERCyjNE

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

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

SPRZEDAŻ – DZIAŁKI

Cena
Miejscowość  
Nazwa ulicy Rodzaj Pow.  

(a) Tel. Nazwa biura 

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

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

250 000 Kraków, ul. Gołąba bud. 14,7 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

1 450 000
Niepołomice,  
ul. Brzeska

inwestyc. 71,1 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

1 480 000
Kraków,  
ul. Ptaszyckiego

inwestyc. 15,3 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2 980 000
Kraków,  
ul. Kalwaryjska

bud. 9,9 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

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

10 000 000 Kraków, ul. Botewa inwestyc. 200,0 507 894 500 Agencja Bracia Sadurscy

wyNAjEM – MIESZKANIA 

Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

STARE MIASTo

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

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

gRZEgóRZKI

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

2 1050 ul. Francesco Nullo 35,5 2/4 518 706 538 Agencja Bracia Sadurscy

PRąDNIK BIAŁy

1 900 ul. Elsnera 25,0 4/10 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

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

3 1900 Prądnik Biały 44,0 5/6 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy
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wyNAjEM – MIESZKANIA 

Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

3 1900 Pradnik Biały 44,0 6/6 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

3 2500 ul. Smętna 57,0 2/2 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

KRowoDRZA

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

1 1450 al. Kijowska 37,0 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 45,0 1/2 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2 1950 ul. Siemaszki 50,0 0/1 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

3 1700 ul. Zdunów 63,8 2/3 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

BRoNowICE

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

ZwIERZyNIEC

2 1800 ul. Rogalskiego 42,0 2/2 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

DęBNIKI

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

3 2200 ul. Czerwone Maki 64,0 5/7 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

SwoSZowICE

4 2000 ul. Dębskiego 62,0 1/3 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

PoDgóRZE

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

2 1800 ul. Wielicka 42,0 3/6 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

3 1500 ul. Białoruska 55,0 6/10 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3 2500 ul. Jugowicka 62,0 0/2 515 634 552 Agencja Bracia Sadurscy

3 2800 ul. Hoffmanowej 63,2 2/2 507 610 484 Agencja Bracia Sadurscy

CZyŻyNy

2 1850 ul. Markowskiego 46,6 2/6 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

NowA HuTA

2 1000 os. Willowe 50,0 0/2 518 706 518 Agencja Bracia Sadurscy

wyNAjEM – MIESZKANIA 

Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

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

11 000
Kraków,  
ul. Maciejkowa

350,0 do zamieszk. 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

wyNAjEM – KoMERCyjNE

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

2320 Brzezie

biur., handl., 
usług., 

magazyn., 
produkc.

154,7 798 352 683 Agencja Bracia Sadurscy

2400 Kraków biur., handl., 
usług. 36,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2400 Kraków, ul. Bieżanowska biur., handl., 
usług. 61,8 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

2712
Kraków, al. Beliny-
Prażmowskiego

biur., usług. 60,0 512 536 778 Agencja Bracia Sadurscy

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

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

3950 Kraków biur., handl., 
usług. 60,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

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

8500 Kraków
biur., handl., 

usług., 
magazyn.

200,0 503 112 787 Agencja Bracia Sadurscy

24 780 Kraków
biur., handl., 

usług., 
magazyn.

708,0 518 685 588 Agencja Bracia Sadurscy

wyNAjEM – DZIAŁKI 
Cena Miejscowość, nazwa ulicy Rodzaj Pow. (a) Tel. Nazwa biura

6000 Brzezie inwestyc. 26,0 798 352 683
Agencja  
Bracia Sadurscy
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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-
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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
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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, 

NADZORY INWESTORSKIE
nad realizacją budynków mieszkalnych realizowanych w technologiach:

mokrych murowych, drewnianych i keramzytowych.
Przyjmujemy jeszcze zlecenia na 2017 rok.

Ponad 20-letnie doświadczenie.
  602 68 28 96
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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  
19 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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ogłoszenia drobne i prywatne

   604 528 684   Cena do negocjacji

Dom jest świetną ofertą dla dużej, wieloosobowej rodziny.  
Może też służyć do prowadzenia działalności, np. jako siedziba :

• domowego przedszkola
• domu dziennego pobytu dla seniora
• ośrodka terapii i leczenia uzależnień
• ośrodka rehabilitacji, masażu i odnowy biologicznej
• dla firm/przedsiębiorstw jako np. budynek biurowy

Dom 3-kondygnacyjny, zamieszkały od 2000 r., o powierzchni użytkowej 
290 mkw., częściowo podpiwniczony, z przylegającym doń garażem i częścią 
gospodarczą (pralnia i spiżarnia).

Parter to kuchnia jadalnia, pokój typu gabinet oraz duży salon z wyjściem 
na taras, węzeł sanitarny (natrysk plus osobna toaleta) oraz duży hol, klatka 
schodowa odkryta sięgająca drugiego piętra.

Pierwsze piętro to 4 sypialnie, garderoba, pokój rodzinny, TV-SAT oraz 
węzeł sanitarny (łazienka z wanną i natryskiem plus osobna toaleta). Z klatki 
schodowej na I piętrze wejście na strych nad garażem i częścią gospodarczą.

Drugie piętro to 2 pokoje, w jednym urządzony pokój ćwiczeń — mini siłownia, 
drugi z oknami dachowymi, z przeznaczeniem na rozrywkę i wypoczynek 
(możliwe ustawienie stołu bilardowego). Poza tym pomieszczenie strychu 
gospodarczego.

Dom kryty blachą dachówkową, ocieplony, tynk zewnętrzny nakrapiany. 
Okna i drzwi drewniane. Trzy wejścia do domu, w tym jedno poprzez taras. 
Ogrzewanie częściowo podłogowe oraz grzejnikowe podokienne w pozostałej 
części. Piec gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody. Hol parteru, 
kuchnia, jadalnia i klatka schodowa w terakocie, ogrzewanie podłogowe 
z wyłączeniem klatki schodowej. W salonie na parterze kominek z instalacją 
nadmuchową z rozprowadzeniem kanałowym do pokoi na wszystkie 
kondygnacje. Podłogi w pokojach wyłożone panelami podłogowymi. Instalacje: 
elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, kabel tv satelitarny na trzech 
kondygnacjach oraz telefonii stacjonarnej, domofon, WIFI w całym domu. 
Podjazd do garażu, chodnik od bramki wejściowej oraz opaska wokół domu 
wyłożona kostką brukową. Na pozostałej części działki znajdują się: trawnik oraz 
drzewa ozdobne, w większości iglaki.

Sprzedam dom 
wolnostojący  
na działce 8,5 ara, ogrodzony, położony 

w spokojnej dzielnicy  Tarnowa 

Zachodniego (osiedle Zbylitowska Góra), 

w drugim rzędzie zabudowy przy  

ul. Spacerowej, 500 m od drogi  E40  

(stara „czwórka”, ul. Krakowska) oraz 7 km 

od pierwszego zjazdu z autostrady A4, 

jadąc od Krakowa.
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prenumerata
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Krakowski Rynek Nieruchomości

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

06–18.05.2017  nr 08/2017

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






