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Szanowny Czytelniku

W aktualnym numerze dwutygodnika 
zastanawiamy się, czy budowanie 
kilkunastometrowych mieszkań ma szansę 
powodzenia w Krakowie. Kto i dlaczego jest 
zainteresowany kupnem mikroapartamentów? 
Jak ten rynek wygląda w dużych polskich 
miastach i czym inspirują się wykonawcy takich 
inwestycji, a także na jakie natrafiają trudności? 
Temat mikromieszkań wzięła pod lupę Anna 
Kapłańska.

13–14 maja w Krakowie po raz pierwszy odbył 
się Festiwal Otwarte Mieszkania. W bogatym 
programie znalazło się ponad 20 wydarzeń, m.in. 
zwiedzanie kamienic, pracowni artystycznych, 
spotkania z architektami i projektantami wnętrz, 
wykłady i warsztaty. Zachęcam do przeczytania 
relacji z tego wydarzenia.

Przedsięwzięcia infrastrukturalne to jeden 
z istotnych czynników branych pod uwagę 
podczas podejmowania decyzji o zakupie 
mieszkania. Duże znaczenie dla inwestorów, ale 
także nabywców nieruchomości w przylegających 
do Krakowa od północy gminach, ma zatem 
planowana budowa Północnej Obwodnicy 
Krakowa. Jakie są założenia projektu, kto będzie 
wykonawcą i kiedy z obwodnicy zaczną korzystać 
kierowcy, o tym piszemy w artykule „Północna 
Obwodnica pod znakiem zapytania”.

W rubryce „Ekspert radzi” przeczytają Państwo, 
w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo obsługi 
inwestycji, którą jest wynajem mieszkania. Józef 
Kajta opisuje, jak najlepiej rozliczać media, czy 
warto podpisywać umowę i jakie obowiązki na 
wynajmującego nakłada Ustawa o ochronie praw 
lokatorów.

Przyjemnej lektury 
Krzysztof Maksiński

Numer 09/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 12.05.2017 r.        ukazał się 19.05.2017 r. 

09/2017
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(patrz str. 6–7)

 n

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI

WYBIERZ ZWYCIĘZCĘ IV EDYCJI

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

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

EDYCJA III
Inwestycja: Bunscha Park
Deweloper:
Bunscha Park

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

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas
targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

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

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

 (patrz str.  8-9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPON

Plebiscyt 2017
Inwestycja Przyjazna
Mieszkańcom

EDYCJA IV Jestes o gło
s...,

...od wakacji! :)
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Wybierz zwyciezce

www.plebiscyt.krn.pl

Uczestnicy plebiscytu

Inwestycja Przyjazna
Mieszkańcom

2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Czy mikromieszkania sprawdzą się 
w Krakowie? 

N
iewielkie mieszkanie nie musi być synonimem nieza-
dowalających warunków. W  ostatnim czasie w  Polsce 
pojawiają się bardzo małe lokale o  wysokim standar-

dzie, nazywane mikroapartamentami. Atutem wielu nieru-
chomości tego typu jest dogodna lokalizacja i  zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań. Powierzchnia samodzielnych loka-
li zawierających pokój, łazienkę i  aneks kuchenny, zaczyna się 
od kilkunastu metrów kwadratowych. Podobne inwestycje 
powstały wcześniej w  krajach azjatyckich, a  także w  Stanach 

Stosunkowo niska cena całkowita, silna potrzeba własności czy chęć 
uniknięcia kredytu hipotecznego, to tylko niektóre czynniki wpływające 
na wzrost zainteresowania mieszkaniami o niewielkim metrażu.

mieszkanie w mieście akademickim, by ich dzieci mogły zamiesz-
kać w nim w czasie studiów. zakup niewielkiego lokalu to dobra 
opcja również dla firm. Udostępnienie takich mieszkań pracow-
nikom bywa tańszym wariantem wynajmu pokoju hotelowego. 
W  stronę lokali o  niewielkim metrażu spoglądają także samo-
rządy, upatrując w nich szansy na rozwiązanie problemu niewy-
starczającej liczby lokali socjalnych i komunalnych.

Szansa dla inwestorów
Mikroapartamenty cieszą się zaintereso-
waniem także wśród inwestorów, przy-
gotowujących lokale pod wynajem. Taką 
tendencję można zaobserwować zwłaszcza 
w  miastach akademickich. Stereotyp stu-
denta, który w ramach oszczędności godzi 
się nawet na bardzo niski standard miesz-
kania, powoli odchodzi w  zapomnienie. 
Dzisiaj coraz więcej słuchaczy wyższych 
uczelni ceni sobie komfort i  niezależność, 
dlatego na popularności zyskują kawaler-
ki. W  ośrodkach turystycznych natomiast 
można zainwestować w  tego typu nieru-
chomości z myślą o najmie krótkotermino-
wym. Część inwestorów kupuje gotowe 
mikromieszkania, często z  rynku pierwot-
nego, jednak zainteresowaniem cieszą się 
również większe apartamenty, które moż-
na podzielić na kilka małych lokali. Tutaj 
opłacalny jest zwłaszcza rynek wtórny, 
oferujący pomieszczenia do remontu, znaj-
dujące się np. w starych kamienicach.

Mikroapartamenty w Krakowie
Kraków wydaje się odpowiednim miejscem do inwestowania 
w  mikroapartamenty. Jako miasto uniwersyteckie, przycią-
ga studentów, którzy tutaj chcą kontynuować swoją edukację. 
Jednocześnie w Europie i na świecie dawna stolica Polski zna-
na jest z licznych zabytków historycznych oraz wydarzeń kultu-
ralnych, które skłaniają turystów do odwiedzenia tego miejsca. 
Wiele osób przyjeżdża tu również w poszukiwaniu pracy.

W Krakowie inwestorzy dbają o zróżnicowaną ofertę miesz-
kaniową, również pod względem metrażu. Dlatego w  no-
wych osiedlach bez trudu można znaleźć lokale o  powierzchni 
ok. 25 mkw., sąsiadujące z mieszkaniami o większym metrażu. 
Pojawiają się także budynki zawierające typowe mikroaparta-
menty. Przykładem jest Invest Square — inwestycja zaprojek-
towana przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą kupić 
nieruchomość pod wynajem. Lokale w  tym miejscu mają po-
wierzchnię od 12,71 do 31,61 mkw.

zjednoczonych i  państwach Europy zachodniej. Takie rozwią-
zanie często przedstawia się jako sposób na ekonomiczne za-
gospodarowanie przestrzeni w  miastach o  gęstej zabudowie. 
Jednocześnie wskazuje się na korzyści, jakie płyną z zakupu ta-
kiego lokalu.

Dla kogo mikromieszkanie?
Na zakup mieszkania o powierzchni poniżej 30 mkw. decydują 
się głównie osoby młode, rozpoczynające karierę zawodową, 
single oraz pary, które nie posiadają dzieci. Taka transakcja jest 
postrzegana jako alternatywa dla długoterminowego najmu. ze 
względu na dużą wartość, jaką Polacy nadają własności, wie-
le osób woli kupić nawet niewielkie mieszkanie, niż przez lata 
wynajmować lokal. Stosunkowo niska cena całkowita zwięk-
sza prawdopodobieństwo uzyskania zdolności kredytowej, 
mimo relatywnie niewysokich zarobków, a  niektórym pozwa-
la nawet na uniknięcie kredytu i dokonanie transakcji gotówko-
wej. Kolejna grupa zainteresowanych to rodzice, którzy kupują 

Mikroapartament smart w Poznaniu, wiz. smartapartamenty.pl
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Mimo potencjalnego popytu na niewielkie mieszkania, tego 
typu inwestycja wiąże się z pewnymi trudnościami. Piotr Kijanka, 
dyrektor ds. Sprzedaży i  Marketingu w  Grupie Deweloperskiej 
Geo przedstawia problemy, z  jakimi deweloperzy musieliby się 
zmierzyć na rynku krakowskim: Oczywiście istnieje pokusa budowa-
nia małych lokali mieszkalnych, ponieważ ich cena sprzedaży w przeli-
czeniu na metr kwadratowy powierzchni jest wyższa niż w przypadku 
dużych mieszkań. Polityka planistyczna, która od kilku lat prowadzona 
jest w Krakowie, powinna jednak skutecznie zniechęcić deweloperów 
do realizacji takich projektów. Większość obowiązujących miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego zakłada warunek 
zapewnienia min. 1,2 miejsca postojowego na każde wybudowane 
mieszkanie. Budynek składający się z  samych małych lokali najczę-
ściej będzie wymagał budowy bardzo kosztownych wielopoziomo-
wych parkingów podziemnych. W  przypadku znakomitej większości 
projektów wykonanie tak rozbudowanej części podziemnej budynku 
będzie po prostu nieopłacalne.

Przykłady z Polski
W  Polsce interesującym przykładem mikroapartamentów 
jest wrocławska inwestycja Starter, in-
spirowana kameralnymi mieszkaniami 
Student Castle w  Manchesterze. Naj-
mniejsze mikroapartamenty w  ra-
mach wrocławskiej inwestycji mają 
ok.  11  mkw. W  Poznaniu natomiast po-
wstaje kompleks smART. Powierzchnia 
lokali wchodzących w skład tej inwesty-
cji zaczyna się od ok. 18 mkw. Rynek mi-
kroapartamentów rozwija się również 
w  Warszawie, gdzie powstały m.in. in-
westycje Wolska Kwadrat i  Studio Cen-
trum. z niewielkich lokali w tym mieście 
mogą korzystać osoby, które na co dzień 
mieszkają w innych miejscowościach, ale 
z  powodów służbowych często przeby-
wają w  stolicy. Posiadając własny lokal, 
nie muszą korzystać z hoteli. Mikroapar-
tamenty wykorzystywane są również 
jako inwestycje condo.

Znaczenie miejsc wspólnych
Niewielka przestrzeń wymaga odpowiedniej aranżacji, która 
pozwoli zmieścić wszystkie potrzebne sprzęty, a  jednocześnie 
optycznie powiększy wnętrze. O  ile wysokość pomieszczenia 
na to pozwoli, dobrym rozwiązaniem będzie antresola. Dobrze 
sprawdzą się również meble, którym można nadać dodatkowe 
funkcje, np. drzwi szafki mogą stać się stolikiem, a  zlew przy-
kryty odpowiednią nakładką odegra rolę dodatkowego blatu 
w  kuchni. Na oszczędność przestrzeni w  mieszkaniu pozwala 
także odpowiednie urządzenie miejsc wspólnych. Przykładem 
może być zaaranżowanie ogólnodostępnej pralni, dzięki któ-
rej mieszkańcy nie muszą przechowywać własnej pralki. Waż-
ne są również miejsca wypoczynku, takie jak świetlica, siłownia 
czy sala fitness. Inwestorzy często zwracają uwagę na to, by 
mieszkańcy mikroapartamentów mieli dostęp do punktów ga-
stronomicznych, instytucji kulturalnych i  rozrywkowych. Oso-
by, które mają do dyspozycji niewielki metraż, chętnie spędzają 
czas wolny poza mieszkaniem, traktując je głównie jako miejsce 
do spania.

Codzienność w małym mieszkaniu
W publikacji „Mikroapartamenty. Analiza przestrzenno-społecz-
na”, zamieszczonej w  książce „Socjologia zamieszkiwania”, Woj-
ciech Wilk opisał wyniki badań, w  których uczestniczyły osoby 
mieszkające w  mikroapartametnach. zauważył, że nawet prze-
strzeń o  powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych może 
stać się domem. Wielu mieszkańców tego typu lokali nie ma pro-
blemów z  przyjmowaniem gości. Jedna z  osób, z  którymi roz-
mawiał Wilk przyznała, że zamieszkiwany przez nią apartament 
o  powierzchni ok. 15 mkw. odwiedziło jednocześnie kilkuna-
stu gości, a pewnego razu osiem osób równocześnie skorzysta-
ło z noclegu. z długotrwałym przebywaniem w tego typu lokalu 
wiążą się jednak również pewne trudności. Choć czasami moż-
liwe jest wydzielenie odrębnych stref: sypialnej, jadalnej czy ro-
boczej, w wielu przypadkach należy zrezygnować z tradycyjnego 
podziału przestrzeni. Brakuje miejsca, gdzie można wspólnie 
z  gośćmi zjeść posiłek, nie korzystając z  biurka, które natural-
nie kojarzy się z pracą. Kolejny minus to częsty brak możliwości 
dokonania zmian w umeblowaniu ze względu na konieczność jak 
najbardziej ekonomicznego wykorzystania przestrzeni. Niewielki 

metraż nie pozwala także na gromadzenie przedmiotów, zwłasz-
cza takich, które charakteryzuje wartość sentymentalna, a  nie 
użytkowa. Wilk zauważa jednak, że wiele osób, które decydują 
się na bardzo małe mieszkanie, nie lubi otaczać się zbyt dużą licz-
bą przedmiotów. Kolejne problemy to z  jednej strony poczucie 
osamotnienia, a z drugiej — niewystarczająca ochrona prywatno-
ści z uwagi na cienkie ściany. Jednocześnie można zauważyć, że 
mikroapartamenty wpływają na mieszkańców wychowawczo — 
przykładowo, niewielka przestrzeń wymusza utrzymywanie po-
rządku i doprowadzanie do końca rozpoczętej pracy.

Mikroapartamenty wydają się dobrą opcją dla inwestorów po-
szukujących mieszkania pod wynajem. zakup takiego lokalu może 
stanowić również rozwiązanie dla osób samotnych, studentów lub 
rozpoczynających karierę zawodową. Często jednak mikroapar-
tamentów nie traktuje się jako docelowe miejsce zamieszkania, 
lecz lokal dodatkowy lub przejściowy, który będzie można zamie-
nić na większy, gdy poprawi się sytuacja ekonomiczna.

Anna Kapłańska

Mikroapartament smart w Poznaniu, wiz. smartapartamenty.pl
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PrAwo

Ustawa o wycince drzew po nowelizacji 

S
enackie poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy o ochro-
nie przyrody w zakresie obejmującym zasady wycinki drzew, 
mają rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości, które od począt-

ku funkcjonowania nowych przepisów pojawiają się zarówno po 
stronie deweloperów, jak i prywatnych właścicieli gruntów. Czy 
tak będzie w  rzeczywistości? Niekoniecznie. Większość przyję-
tych poprawek dotyczy terminów, w których można dokonywać 
wycinki oraz okoliczności zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu 
przez odpowiednie organy. Problem nadal stanowi brak precyzji 
w formułowaniu definicji zawartych w ustawie. 

Przegłosowane zmiany zakładają, że w  przypadku wystąpienia 
o  wydanie decyzji o  pozwoleniu na budowę (z  projektu wyłączono 
zgłoszenie budowy) w ciągu 5 lat od dnia dokonania przez organ oglę-
dzin związanych ze zgłoszeniem przez właściciela zamiaru usunięcia 
drzewa lub krzewu — aktualny właściciel nieruchomości zostanie ob-
łożony obowiązkiem uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krze-
wu — o ile budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i  będzie realizowana na części nieruchomości, na któ-
rej rosło usunięte drzewo lub krzew. Wśród dosyć ogólnych i niepre-
cyzyjnych sformułowań wskazanego przepisu zasadnicze problemy 
pojawiają się przede wszystkim na tle definicji pojęcia „części nieru-
chomości”. Jest to o tyle kontrowersyjne zagadnienie, że nowelizacja 
w żadnej mierze nie wyjaśnia, jak należy rozumieć i definiować to wy-
rażenie. Ustawodawca nie wskazuje, czy pod pojęciem części nieru-
chomości, na której rosło drzewo, rozumieć należy jedynie sam pień 
drzewa — komentuje Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Pol-
skiego związku Firm Deweloperskich. 

Nowe terminy
Senat wprowadził poprawkę wydłużającą termin, do kiedy gmi-
na ma prawo przeprowadzić oględziny działki, na której przewi-
dziano wycinkę. Wyniki takiej kontroli będą stanowić podstawę 
do wstrzymania planów właściciela. Poprzednia wersja ustawy 
zakładała, że urzędnicy mogą dokonać oględzin w ciągu 14 dni od 
przyjęcia zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia wycinki. Obecnie 
termin ten wynosi 21 dni. Ponadto gmina będzie miała dodatko-
we 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Po upływie tego terminu za-
cznie obowiązywać tzw. milcząca zgoda na realizację inwestycji.

Dla kogo wycinka bez zezwolenia, a kto musi 
zapłacić
Sejm przychylił się także do wniosku o zmianę wymiarów drzew, 
które kwalifikują się do wycinki bez zezwolenia. Właściciele 

nieruchomości będą mogli wyciąć topole, wierzby, klony jedno-
listne oraz klony srebrzyste, pod warunkiem, że obwód ich pnia 
mierzony na wysokości 5 cm, nie będzie większy niż 80 cm. Dla 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i  platanu klonolist-
nego obwód nie może przekroczyć 65 cm. W przypadku pozosta-
łych gatunków górną granicą jest 50 cm. 

Kontrowersyjna z perspektywy inwestorów była znaczna do-
wolność pozostawiona gminom w  sytuacji ustalania wysokości 
opłat za wycinkę. W  miastach, w  których samorządy zwlekały 
z określeniem stawek dla obszaru gminy, automatycznie obowią-
zywały wyższe stawki. 

Niestety, po raz kolejny pominięto stanowisko PZFD wskazują-
ce, że należy nadać prymat nasadzeniom zastępczym oraz iż obecne 
stawki za wycinkę drzew wzrosły kilkudziesięciokrotnie. Przykładowo 
opłata za wycięcie kasztanowca białego o obwodzie 242 cm wzrosła 
z 3245,54 do 121 000,00 zł — czytamy w oficjalnym stanowisku 
branży deweloperskiej.

Aby zmniejszyć obciążenia nakładane z  tego tytułu na de-
weloperów, minister środowiska został zobowiązany do wyda-
nia rozporządzenia w sprawie opłat za wycięcie drzew. zgodnie 
z przyjętą nowelizacją, minister będzie miał miesiąc na ogłosze-
nie swojej decyzji, a nie jak do tej pory — pół roku. Do momen-
tu wydania rozporządzenia należy stosować maksymalną stawkę, 
wynoszącą 500 zł za centymetr obwodu drzewa. 

Pomimo okoliczności, że przegłosowane zmiany nie są już 
tak restrykcyjne jak w pierwotnym projekcie nowelizacji ustawy, 
to ich wprowadzenie i  tak w  niekorzystny sposób odbije się na 
przedsiębiorcach. 

Brak precyzyjnej i  jednoznacznej definicji pojęć użytych w przepi-
sie doprowadzi z  całą pewnością do dowolnych interpretacji w  tym 
zakresie, zarówno ze strony organu, jak i  właściciela nieruchomości, 
co jednocześnie utrudni i skomplikuje proces realizacji inwestycji bu-
dowlanych. Zostaje zaburzona tym samym zasada pewności wobec 
prawa, jak i  równości wobec prawa, bowiem podmioty będą różnie 
traktowane w analogicznych stanach faktycznych — dodaje Konrad 
Płochocki z PzFD. 

Ochrona przyrody?
zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew 
na prywatnych działkach, w  pierwszych tygodniach funkcjono-
wania ustawy przyniosło katastrofalne skutki dla struktury zie-
leni miejskiej. Trudno zaprzeczać, że doszło do masowej wycinki, 
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dlatego rząd zdecydował się na kolej-
ną poprawkę. Po wejściu w życie aktu-
alnej nowelizacji gmina będzie mogła 
zakazać usunięcia roślinności z  tere-
nu danej nieruchomości, jeśli stwier-
dzi, że drzewo objęte planem wycinki 
spełnia kryteria pomników przyrody. 
O  tym, które okazy w  świetle prawa 
zostaną uznane za cenne przyrodni-
czo, zdecyduje minister środowiska 
w drodze rozporządzenia. Co istotne, 
dokument w tej sprawie powinien zo-
stać wydany nie później niż pół roku 
po wejściu w życie nowelizacji. 

z ustawy wynika, że przedsiębior-
cy będą musieli uzgadniać z regional-
nym dyrektorem ochrony środowiska 
zezwolenia, które dotyczą drzew rosnących w  pasie przydroż-
nym. z tego przepisu zostaną jednak wyłączone niektóre odmia-
ny topoli. 

Skutki nowelizacji
Adresatów ustawy można podzielić na dwie grupy. Pierwszą 
z  nich tworzą prywatni właściciele, którym złagodzone przepi-
sy pozwoliły na pełną realizację prawa własności i decydowanie 
o wyglądzie działek. zadowoleni mogą być także działkowcy, go-
spodarujący gruntem — ich również obowiązywały restrykcyj-
ne przepisy. Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy będą 
musieli zmierzyć z  trudnościami wynikającymi z  dodatkowych 
formalności. 

Z proponowanych zmian wynika również, nie wyrażony co prawda 
wprost w przepisie, ale znajdujący swoje faktyczne uzasadnienie, obo-
wiązek weryfikacji przez podmioty ubiegające się o udzielenie pozwo-
lenia na budowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 
— czy do 5 lat wstecz od zakupu danej działki dokonano na niej oglę-
dzin w związku z zamiarem usunięcia drzewa lub krzewu. 

Pozytywna weryfikacja będzie wiązała się z obowiązkiem uiszcze-
nia przez aktualnego właściciela odpowiedniej opłaty za usunięcie 
drzewa lub krzewu. Obowiązek ten będzie leżał na aktualnym właści-
cielu nieruchomości, bez względu na fakt, że zamiar usunięcia drzewa 
zgłaszał poprzedni właściciel. Zaniedbanie i brak należytej weryfika-
cji statusu działki w  tym zakresie może doprowadzić do nałożenia 
obowiązku uiszczenia opłat za usunięcie drzewa lub krzewu. Zgod-
nie z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, Mini-
ster właściwy do spraw środowiska w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia 
w  życie proponowanych zmian w  przepisach wyda rozporządzenie, 

określające wysokość stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów — 
wyjaśnia Konrad Płochocki. 

Trzecią stronę sporu o  wycinkę reprezentuje tzw. opinia pu-
bliczna. z  sondy przeprowadzonej wśród czytelników por-
talu KRN.pl wynika, że odbiór społeczny dotychczasowych 
skutków wejścia w  życie nowelizacji ustawy o  ochronie przyro-
dy jest raczej negatywny. Na pytanie: „Czy popierasz noweliza-
cję ustawyo wycince drzew?” blisko 56 proc. uczestników ankiety 
udzieliło odpowiedzi przeczącej. za opowiedziało się ok. 40 proc. 
respondentów. Pozostali określili swoje stanowisko jako „trudno 
powiedzieć”. 

zupełnie nowy wątek w  sprawie przepisów o  wycince otwie-
ra Polska Federacja Rynku Nieruchomości, która wskazała na 
nowy trend rynkowy: oferty sprzedaży działek, z których usunięto 
drzewa i krzewy. Jak zauważa prezydent PFRN Andrzej Piórecki, 
celem ustawy było ułatwienie gospodarowania prywatnymi grun-
tami, a w rzeczywistości realizacja tego celu zaowocowała maso-
wą sprzedażą terenów atrakcyjnych inwestycyjnie. Rynek zalały 
oferty działek, które do tej pory były niedostępne dla dewelope-
rów realizujących inwestycje wielorodzinne. Największy popyt na 
tego rodzaju grunty zaobserwowano w dużych miastach. z bada-
nia przeprowadzonego przez PFRN wśród pośredników w obrocie 
nieruchomościami wynika, że wzrost zainteresowania sprzedażą 
wykarczowanych działek jest widoczny. Rosnącą popularność ta-
kich gruntów stwierdziło 45 proc. ankietowanych. Co trzeci bada-
ny wskazał na 10-procentowy wzrost, co piąty — od 10 do 20 proc. 

Na razie nie odnotowano wzrostów cen działek pod inwesty-
cje, które miałyby związek z  nowym trendem na największych 
rynkach nieruchomości. 

Mimo to deweloperzy wystawili rządowi jednoznacznie nega-
tywną ocenę:

W ocenie PZFD rozwiązania i środki zaproponowane w nowelizo-
wanej ustawie okazały się zdecydowanie nieproporcjonalne do pier-
wotnie zakładanych celów. Nie dokonano głębszej analizy skutków 
prawnych, jak i faktycznych, które mogą wynikać z przyjęcia wniosko-
wanych unormowań. 

Nowe przepisy nie wprowadzają większości postulowanych przez 
środowiska proekologiczne rozwiązań, mających na celu ograniczenie 
ewentualnej masowej wycinki drzew i krzewów przez osoby fizyczne, 
a skierowane są w dużej mierze na bezzasadne ograniczenie działal-
ności gospodarczej.

Joanna Kus
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orzecznictwo

Zasada dobrego sąsiedztwa w przypadku 
zabudowy siedliskowej

stanowią kontynuację funkcji zabudowy zagrodowej. Służy ona 
bowiem przede wszystkim prowadzeniu działalności gospodar-
czej oraz stanowi miejsce zamieszkania i  pracy rolnika, a  grunty 
zajęte pod budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych uznaje 
się za grunty wykorzystywane rolniczo (wynika z  wyroków WSA 
w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. akt II SA/Gd 689/08 
oraz II SA/Gd 690/08).

Sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Obowiązywanie w polskim systemie prawnym zasady dobrego 
sąsiedztwa oznacza, że planowana inwestycja nie może odbiegać 
od istniejącej, w momencie wydawania decyzji o warunkach zabu-
dowy, sąsiedniej zabudowy. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego przyjmuje, iż ratio legis art. 61 ust. 1 ustawy jest 
ochrona „ładu przestrzennego”, określonego w  art. 2 pkt 1 usta-
wy, jako ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną ca-
łość oraz uwzględnia w  przyporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społecz-
ne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (por. 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z  dnia 17 kwietnia 
2007 r., sygn. akt II OSK 646/06, Baza NSA). 

Innymi słowy, zasada dobrego sąsiedztwa wymaga dostoso-
wania nowej zabudowy do zastanej w  danym miejscu zabudowy, 
a także do cech i parametrów o charakterze urbanistycznym (za-
gospodarowanie obszaru) i  architektonicznym (ukształtowanie 
wzniesionych obiektów). Wyznacznikiem spełnienia ustawowego 
wymogu są przy tym faktyczne warunki panujące do tej pory na da-
nym obszarze. Powstająca w sąsiedztwie zabudowanych już dzia-
łek nowa zabudowa powinna bowiem odpowiadać charakterystyce 
urbanistycznej (kontynuacja funkcji, parametrów, cech i  wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, linii 
zabudowy i intensywności wykorzystania terenu) i architektonicz-
nej (gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych) 
już istniejącej zabudowy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z 20 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 10/11, Baza NSA).

Sąd uznał, że planowana inwestycja nie kontynuuje funkcji obiek-
tów już znajdujących się na wyznaczonym obszarze, poza tym nie 
nawiązuje do linii zabudowy oraz intensywności zabudowy występu-
jącej na analizowanym terenie. Różnice te są zarazem na tyle istotne, 
że niemożliwe jest ich skorygowanie w drodze odstępstw od wyników 
analizy na podstawie stosownych przepisów powołanego rozporzą-
dzenia. z uwagi zatem na niespełnienie wymogu dobrego sąsiedztwa, 
z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy wykluczone było również wydanie pozy-
tywnej decyzji o warunkach. Tym samym kontrolowane rozstrzygnię-
cia okazały się słuszne i odpowiadają prawu. Sąd skargę oddalił.

Sygn. akt: II SA/Sz 812/16
Krzysztof Janowski, radca prawny

W
ójt Gminy, po rozpatrzeniu wniosku inwestora o ustale-
nie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie czterech wolnostojących budynków jednoro-

dzinnych z  wbudowanymi garażami i  z  niezbędną infrastrukturą 
techniczną, odmówił ustalenia warunków zabudowy dla wniosko-
wanego zamierzenia inwestycyjnego.

W  uzasadnieniu organ I  instancji podał, że na analizowanym 
obszarze nie występują obiekty jednorodzinne, mogące stanowić 
wyznacznik funkcji dla planowanej inwestycji na zasadzie konty-
nuacji zabudowy. 

Inwestor zaskarżył decyzję, tłumacząc, że na wspomnianym te-
renie znajdują się budynki mieszkaniowe, które jedynie formalnie 
zostały sklasyfikowane jako siedlisko rolnicze — w rzeczywistości 
są to domy mieszkalne.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w  mocy za-
skarżoną decyzję. W  uzasadnieniu rozstrzygnięcia, po opisaniu 
przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie, Kolegium 
wskazało, iż na analizowanym obszarze nie występuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Bez wpływu na taką ocenę stanu 
prawnego nieruchomości, pozostaje okoliczność, że wskazane sie-
dliska rolnicze nie posiadają klasycznych wiejskich zabudowań go-
spodarczych. W sensie prawnym są one siedliskami rolniczymi.

Kolegium wyjaśniło, że zasada dobrego sąsiedztwa odwołuje się 
do zapewnienia „dobrego sąsiedztwa” poszczególnych nieruchomo-
ści, w różnych aspektach — funkcji znajdujących się na nich obiektów, 
wyznaczników zagospodarowania terenu oraz cech architekto-
nicznych obiektów budowlanych. Pierwszym warunkiem tej zasady 
jest dostosowanie funkcji projektowanej inwestycji do przeznacze-
nia obiektów już istniejących. Wynika z niego wykluczenie możliwo-
ści wprowadzenia na danym terenie funkcji niezgodnej ze specyfiką 
budynków wzniesionych na danym obszarze. Wprowadzone przez 
ustawodawcę ograniczenie jest celowe. Postulat uwzględnienia w za-
gospodarowaniu przestrzennym wymagań prawa własności oznacza 
m.in. takie zagospodarowanie przestrzeni, które umożliwi harmo-
nijne, optymalne w  danym przypadku warunki korzystania z  pra-
wa własności nieruchomości (wynika z  wyroku WSA w  Gdańsku 
z 21 kwietnia 2010 r., II SA/Gd 447/09 ). zabudowa zagrodowa to 
w  szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub in-
wentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych (na podstawie § 3 pkt 
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

Wprawdzie zabudowa jednorodzinna, jak i  budynek mieszkal-
ny w ramach zabudowy zagrodowej, służą realizacji tego samego 
celu — zamieszkiwaniu. Jednak z uwagi na różny sposób zagospo-
darowania terenu, nie można przyjąć, iż obiekty jednorodzinne 

Zabudowa siedliskowa, nawet jeśli jest wykorzystywana wyłącznie do celów mieszkaniowych 
i nie jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej, nie daje możliwości skorzystania 
z zasady dobrego sąsiedztwa dla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej — tak orzekł 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniu 11 października 2016 r.
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Północna Obwodnica pod znakiem 
zapytania

M
ieszkańcy Małopolski mogą już zapoznać się ze wstępny-
mi założeniami projektu budowy Północnej Obwodnicy 
Krakowa S52. Plany zostały wystawione do publicznego 

wglądu m.in. w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w Urzędach Gmin: 
Wielka Wieś i zielonki. Inwestycja będzie łącznikiem między wę-
złem Modlnica a  węzłem Mistrzejowice. Planowany 15-kilome-
trowy odcinek ma stanowić ułatwienie dla tych, którzy udając się 
w kierunku Oświęcimia, Trzebinii, do autostrady A4, muszą prze-
dzierać się przez zakorkowane centrum miasta. To, co jednym po-
prawi jakość życia, innym może bardziej zaszkodzić niż pomóc. 
Takiego zdania są mieszkańcy zielonek, protestujący przeciwko 
budowie obwodnicy. Teren pod inwestycję obejmuje prywatne 
działki, które muszą zostać wykupione na potrzeby projektu. Roz-
wiązanie to już kilka lat temu, kiedy planowano inwestycję, spotka-
ło się ze sprzeciwem właścicieli gruntów. Obecnie obawy budzą 
także uboczne skutki tego rodzaju projektów: podniesienie pozio-
mu natężenia hałasu oraz zwiększenie emisji spalin. Sprawa trafi-
ła do sądu. Postępowanie sądowe wykaże, czy mieszkańcy mieli 
słuszność, zaskarżając decyzję środowiskową w sprawie budowy. 
Oprócz zielonek, nowe węzły komunikacyjne powstaną również 
w miejscowościach Batowice i Węgrzce. 

Protesty mieszkańców wydają się sprzeczne z interesami dewe-
loperów, którzy już teraz wykorzystują planowaną budowę obwod-
nicy do promowania swoich podkrakowskich inwestycji — jako tych 
„z dobrym dojazdem do Krakowa”. Miejskie przedsięwzięcia infra-
strukturalne są jednym z istotnych czynników branych pod uwagę 
podczas podejmowania decyzji o zakupie mieszkania w danej loka-
lizacji. Wyraźnym potwierdzeniem tej tezy będzie wzrost popytu 
na nieruchomości położone poza granicami Krakowa. 

Projekt powinien przysłużyć się również osobom mieszkającym 
w ścisłym centrum miasta. Idea przedsięwzięcia opiera się także na 
założeniu, że dzięki obwodnicy uda się zmniejszyć natężenie ruchu 
samochodowego w najbardziej zatłoczonych rejonach. 

Po wybudowaniu planowanej inwestycji ruch na kierunku wschód
-zachód będzie rozdzielał się na północną i południową część obwod-
nicy Krakowa, odciążając przeciążoną ruchem pojazdów południową 
obwodnicę Krakowa. Ponadto możliwość skorzystania z  północnego 
i południowego obejścia Krakowa pozwoli w warunkach ewentualnego 
zablokowania ruchu zapewnić ciągłość przejazdu samochodom na kie-
runku Rzeszów-Katowice (…). Obwodnica przejmie cały ruch tranzyto-
wy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez 
północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na Północnej Ob-
wodnicy Krakowa już w 2025 r. natężenie ruchu może wynieść ponad 
30 tys. poj./dobę — podaje GDDKiA.

zgodnie z  zapowiedziami krakowskiego oddziału GDDKiA, 
ewentualnemu pogorszeniu warunków mieszkaniowych na tere-
nach bezpośrednio sąsiadujących z  planowaną trasą, zapobiegną 
rozwiązania technologiczne. Wśród wstępnych propozycji inwe-
stora znalazło się zamontowanie dodatkowych filtrów powietrza, 

Wstępny projekt Północnej Obwodnicy Krakowa jest już gotowy. 
Postępowanie sądowe wykaże, czy mieszkańcy Zielonek słusznie 
zaskarżają decyzję środowiskową w sprawie inwestycji.

na wypadek gdyby poprowadzenie znacznej części odcinka w tu-
nelu okazało się niewystarczające do ograniczenia emisji pyłów. 

Wykonawca koncepcji obwodnicy
Umowę w sprawie wykonania koncepcji Programowej dla Północ-
nej Obwodnicy Krakowa GDDKiA podpisała ze spółką Sweco Engi-
neering Sp. z o.o. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, 
który rozstrzygnięto 7 grudnia 2016 r. Umowę zawarto 9 stycznia 
2017 r. Firma Sweco zobowiązała się opracować koncepcję w ciągu 
13 kolejnych miesięcy. Koszt zamówienia szacuje się na ok. 6,844 
mln zł. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to 2019 r., 
a ich zakończenia — 2022 r. 

wizualizacja przebiegu obwodnicy wokół Krakowa: Sweco Engineering

Warto dodać, że mimo otwarcia konsultacji, budowa nadal stoi 
pod znakiem zapytania. O  wszystkim zdecydują warunki porozu-
mienia z niechętnymi inwestycji mieszkańcami zielonek.

Szczegółowy plan prac
Inwestycja obejmuje wykonanie drogi ekspresowej, a  także ada-
ptację istniejącego odcinka Modlniczka (Radzikowskiego) — węzeł 
„Modlnica” do standardów klasy S na długości 2,328 km. W  ra-
mach przedsięwzięcia powstanie również dodatkowa infrastruk-
tura, w  tym 6 wiaduktów w  ciągu obwodnicy, 4 nad nią, 3 mosty 
w  ciągach dróg zbiorczych. Co istotne z  punktu widzenia osób 
mieszkających na terenach sąsiadujących z planowaną inwestycją, 
przewidziano również urządzenia ochrony środowiska. W tym za-
kresie projekt zakłada przygotowanie ekranów akustycznych, sys-
temu podczyszczania wód opadowych, pasów zieleni izolacyjnej 
oraz przejść dla zwierząt. 

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, już za 5 lat Północ-
na Obwodnica Krakowa będzie służyć kierowcom.

Joanna Kus
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Warto Wiedzieć

Social media dla dewelopera?

komentarze i  sporadycznie publikuje posty, a  przecież aktywny 
udział jest tu kluczowy.

Oprócz postów mających na celu sprzedaż konkretnego pro-
duktu, w  tym przypadku mieszkania, warto publikować także 
treści odwołujące się do emocji, które wywołuje zakup lokalu 
i przeprowadzka do własnego „M”.

zakup mieszkania to często inwestycja na całe życie. Osoba, 
która polubiła fanpage firmy rok temu, mogła już kupić lokal, dla-
tego nie będzie bezpośrednio w  grupie docelowej dewelopera, 
jednak może stać się najlepszym ambasadorem jego marki — za-
dowolonym klientem. Warto podtrzymywać kontakt również z tą 
grupą i pomyśleć o publikacji materiałów niezwiązanych bezpo-

średnio ze sprzedażą mieszkań, ale np. 
z ich urządzaniem czy wystrojem.

Trafne i skuteczne kampanie 
reklamowe
Narzędzia dostępne na Facebooku 
umożliwiają dotarcie z ofertą do zainte-
resowanych kupnem lokalu. Algorytm 
pozwala bowiem na zbieranie takich 
informacji o  użytkownikach, jak wiek, 
płeć, lokalizacja czy zainteresowania, 
dzięki czemu możemy nie tylko trafnie 
targetować reklamę, ale i  projektować 
jej treść.

Dzięki różnym typom kampanii skie-
rujemy swoje działania na wiele ob-
szarów. Nie trzeba skupiać się tylko na 

pozyskiwaniu fanów. Na przykład dzięki reklamie na konwersję 
skierujemy osoby na stronę internetową firmy lub konkretnej in-
westycji. Poniesione koszta są często niższe niż w przypadku po-
zycjonowania czy AdWords.

Zebrane statystyki pokażą, czy kampania jest skuteczna, dzięki 
czemu będziemy wiedzieć, co poprawić, a  czego się trzymać — tłu-
maczy CEO Prime Time PR. Należy o tym pamiętać i jak najczęściej 
monitorować wyniki reklam. Social Media dynamicznie się rozwijają, 
co chwilę wprowadzane są nowości, z którymi powinniśmy być na bie-
żąco. Działania należy dostosować indywidualnie do klienta. Działa-
nie, które sprawdzi się w przypadku jednej firmy, niekoniecznie musi 
być efektywne w przypadku drugiej — dodaje.

Przed zakupem mieszkania aż ośmiu na dziesięciu Polaków 
sprawdza firmę deweloperską (TNS Polska 2015). Warto zadbać, 
żeby klient nie trafił na pustą stronę www, nieaktywne konto na 
Facebooku czy wątki na forum pozostawione bez komentarza. 
Social media zmieniły i  wciąż zmieniają świat marketingu, dlate-
go nie sposób dłużej ignorować ich wpływu na wizerunek mar-
ki. Tym bardziej podczas tak ważnego i czasochłonnego procesu, 
jakim jest kupno wymarzonego „M”. Czy deweloperzy dostrzegą 
w końcu potencjał mediów społecznościowych i zaczną je wyko-
rzystywać w komunikacji? Pozostaje nam wierzyć, że tak.

Prime Time PR

B
adanie przeprowadzone przez TNS Polska pokazuje, że 
prawie 50 proc. poszukujących ofert nieruchomości prze-
gląda zasoby internetu. Co więcej, preferencje Polaków 

jasno pokazują, że przy wyborze mieszkania zwycięża rynek pier-
wotny (55 proc. respondentów). Takie dane tylko czekają, żeby 
je wykorzystać. Niestety, obecność deweloperów w  internecie 
ogranicza się najczęściej do publikacji ofert w serwisach ogłosze-
niowych, a szkoda.

Kiedy social media zaczęły rozwijać się w Polsce, korzystali z nich 
w  głównej mierze nastolatkowie, dzisiejsi dorośli, i  to oni są obecnie 
potencjalnymi klientami deweloperów — zauważa Anna Gumow-
ska, CEO w Prime Time PR. 34 proc. wszystkich użytkowników 
sieci stanowią osoby w wieku 20–29 lat, 
a 24 proc. ma 30–39 lat. Media społecz-
nościowe to dla nich środowisko naturalne, 
to tu poznają marki i opinie na ich temat, 
i  to tu powinny być obecne firmy dewelo-
perskie — dodaje.

Jakie mamy możliwości?
Według corocznego raportu, przygoto-
wanego przez serwis We Are Social na 
temat rynku internetowego, najbardziej 
popularne serwisy społecznościowe 
w  Polsce to: Facebook (36 proc.), Go-
ogle + (14 proc.), Twitter (7 proc.) i  In-
stagram (6 proc.).

Numer 1 to Facebook, ale warto roz-
ważyć obecność również w innych me-
diach. Na Twitterze możemy komunikować jedynie krótkie treści 
(140 znaków), zamieszczać linki do stron, a także załączać zdjęcia. 
To dobre medium do przekazywania krótkich informacji. z kolei 
Instagram skupia się wyłącznie na obrazie, niewielkie znaczenie 
ma tu nawet jego opis, ponieważ przeglądanie treści odbywa się 
bardzo dynamicznie. Królują natomiast hashtagi.

Najmniej odpowiednim rozwiązaniem dla branży deweloperskiej 
będzie Snapchat — twierdzi Anna Gumowska z  Prime Time PR. 
Nie dotrzemy tam do potencjalnych nabywców mieszkań, ponieważ 
jego użytkownicy to ludzie bardzo młodzi — połowa z nich jest w wie-
ku 13–18 lat. Pamiętajmy, że jeżeli zdecydujemy się działać na kilku 
portalach, treści nie powinny się na nich powielać, mają się wzajemnie 
uzupełniać — dodaje.

Facebook dla początkujących
14 mln Polaków posiada konto na Facebooku i to tu skupia się naj-
większy ruch internautów, a zamieszczane treści mają największy 
zasięg. Jak komunikować markę, aby było to efektywne? Najważ-
niejsza jest kompleksowa strategia, a także spójny wygląd wszyst-
kich materiałów publikowanych w  sieci. Branża deweloperska 
jednak dopiero zaczyna swoją przygodę z social media i na razie 
nie bardzo wie, jak się tu odnaleźć. Dużo firm z tego segmentu nie 
angażuje się w treść udostępnianą na profilach, nie odpowiada na 

W Polsce aktualnie 25,7 mln ludzi korzysta z internetu, w tym aktywnych 
użytkowników social media jest 14 mln, a to 36 proc. całego społeczeństwa (raport 
We Are Social). Potencjał, jaki mają portale społecznościowe, jest ogromny.
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Angel Poland Group zmienia Kraków 
na lepsze

Jakie będą apartamenty 
w nowym projekcie 
grupy? 
Ten projekt stworzy niespotyka-
ne dotąd bogactwo możliwości, 
a  wnętrza zabytkowej kamienicy, 
z  jej spektakularną fasadą, otrzy-
mają nowe życie — mówi Mał-
gorzata Nowosielska, Dyrektor 
Sprzedaży i  Marketingu Angel 
Poland Group. W  samym sercu 
miasta powstanie unikatowy ogród 
o powierzchni 6 tys. mkw., z wyjąt-
kową rozmaitością zieleni: od ziół, 
przez różne gatunki drzew owocowych, po drzewa liściaste. Jakość ży-
cia to nasz priorytet, dlatego tworząc tę zieloną oazę w samym centrum 
Krakowa, dbamy o każdy, nawet najmniejszy detal — dodaje.

W przyszłym roku spółka będzie obchodzić 15 lecie istnienia 
na rynku, a projekt ma zostać oddany do użytkowania w drugiej 
połowie 2019 r.

Czy Angel Poland Group stworzy projekt równie 
spektakularny jak wielokrotnie nagradzany Angel 
Wawel? 
Każdy z naszych projektów zawsze aspiruje, aby być jeszcze lepszym 
od poprzedniego. Klienci, którzy już nam zaufali, to wiedzą. Ci, którzy 
dopiero zamierzają zainwestować, szybko się przekonają, że stwarza-
my projekty unikatowe, w fenomenalnych lokalizacjach, gdzie warto 
zainwestować swój kapitał — twierdzi Nowosielska, w  spółce od 
początku jej istnienia.

Angel Poland Group
Angel Poland Group istnieje od 2003 r. zatrudnia 300 pra-
cowników w biurach w Krakowie i we Wrocławiu. Angel Poland 

Group należy do czołowych de-
weloperów w  Polsce, z  inwesty-
cjami o wartości przekraczającej 
500  mln euro. W  portfolio fir-
my znajdują się flagowe projek-
ty: Angel Wawel, Angel Plaza, 
Angel City (Kraków), Wilanow 
One (Warszawa), Angel River, 
kompleks apartamentowy OVO 
z hotelem Double Tree by Hilton, 
5-gwiazdkowy, butikowy hotel 
The Granary i dom opieki dla se-
niorów Angel Care (Wrocław). 

Angel Poland Group

P
rzy ul. Stradomskiej 12-14 powstanie 5-gwiazdkowy hotel, 
spa oraz luksusowe apartamenty. Hotel, który dołączy do 
Autograph Collection Hotels, lifestylowej marki należącej 

do Mariott International, największej firmy hotelarskiej na świe-
cie, będzie pierwszym obiektem tej ekskluzywnej marki w Polsce. 
Do Autograph Collection Hotels należą wyłącznie najbardziej 
unikalne i  najpiękniejsze hotele butikowe na świecie, starannie 
selekcjonowane przez Marriott. 

Angel Poland Group, której filozofia zakłada realizację projek-
tów podnoszących jakość życia, rozpoczyna swoją najbardziej am-
bitną inwestycję w Krakowie. Projekt stanie się centrum spotkań 
biznesowych i prywatnych dla gości oraz mieszkańców miasta.

Historia kamienicy przy ul. Stradomskiej sięga XIV w. Na prze-
strzeni lat w  budynku mieściły się między innymi: szpital, urząd 
celny i siedziba dowództwa wojskowego. Teraz w jego murach po-
wstanie najbardziej prestiżowy projekt w Krakowie. 

Bogata historia tego wspaniałego budynku, w  połączeniu z  pełną 
charakteru architekturą z przełomu XVIII i XIX w., sprawiają, że miejsce 
to jest najlepszą lokalizacją dla flagowego hotelu naszej marki, hotelu 
jedynego w swoim rodzaju — mówi John Licence, Continental Brand 
Leader w Europie dla Autograph Collection Hotels. Inwestycja bę-
dzie mogła pochwalić się jedną z najlepszych restauracji w mieście 
i wysokim na 9 m barem, oferując tym samym unikalną, elegancką 
przestrzeń. Wierzymy, że stanie się ona miejscem spotkań dla kra-
kowian, a goście hotelowi poczują się jak w domu w jednym z naj-
starszych i najbardziej tętniących życiem europejskich miast.

Jesteśmy zachwyceni tym, że po raz kolejny przyczynimy się do 
rozwoju miasta, które tak bardzo kochamy — mówi Shachar Samuel, 
współwłaściciel Angel Poland Group — Zgodnie z  naszą filozofią, 
każdy projekt, który realizujemy, ma przynieść korzyści lokalnej spo-
łeczności nie tylko przez poprawę jakości otoczenia, ale także codzien-
nego życia mieszkańców. Każdy z  naszych projektów w  Krakowie: 
Angel Plaza, Angel City oraz Angel Wawel, zaowocował korzystnymi 
zmianami w tkance miejskiej. 

Wielokrotnie nagradzana grupa deweloperska, Angel Poland Group, specjalizująca 
się w inwestycjach z segmentu premium, z dumą prezentuje kolejny projekt 
w Krakowie, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu. 

Małgorzata Nowosielska
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Krakowianie otworzyli swoje mieszkania
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pacerując ulicami zabytkowego miasta, niemal każdy w koń-
cu odkrywa w sobie coś z turysty, pragnącego zajrzeć w okna 
mieszkańców i  zanotować w  pamięci jak najwięcej szczegó-

łów. Cudze historie zazwyczaj wydają nam się ciekawsze niż nasze 
własne, dlatego szczyty popularności osiągają wszelkiego rodzaju 
wydawnictwa biograficzne, spotkania autorskie, wieczory wspo-
mnień czy wycieczki śladami wybitnych postaci. Być może mię-
dzy innymi z  tego powodu pierwsza krakowska edycja Festiwalu 
Otwarte Mieszkania przyciągnęła tłumy zwiedzających. Przed-
sięwzięcie, stanowiące kontynuację inicjatywy zapoczątkowa-
nej w 2012 r. przez Oddział Towarzystwa Opieki nad zabytkami 
w  Warszawie, odbyło się w  weekend 13 i  14 maja w  wybranych 
mieszkaniach udostępnionych przez krakowian. 

Pierwszy Festiwal Otwarte Mieszkania już za nami. Podczas dwóch 
festiwalowych dni zwiedziliśmy m.in. prywatne pracownie malarzy, 
rzeźbiarzy i architektów. Wydarzenie odbyło się pod patronatem 
dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”. 

Fundację Marii Pińskiej-Bereś i Jerzego Beresia. Nazwa upamięt-
nia rodziców malarki, którzy jako uznani rzeźbiarze i  performe-
rzy całe swoje życie poświęcili działalności artystycznej. Budynek, 
gdzie Bettina Bereś prowadzi być może jedyną na świecie wypoży-
czalnię obrazów, wzniesiono jeszcze przed wojną. Artystka otrzy-
mała go w prezencie ślubnym od swego pradziadka. Warto zwrócić 
uwagę, że we wnętrzach w znacznej części zachowano oryginalny, 
przedwojenny wystrój. 

Pracownia prof. Józefa Sękowskiego
Organizatorzy uzyskali również zgodę na wejście do pracow-
ni prof. Józefa Sękowskiego przy ul. Emaus.  Na przykładzie tego 
wnętrza można przekonać się, że o  charakterze mieszkania de-
cyduje również jego zapach. za zasłoną kurzu z  tworzywa, które 
służy do pracy rzeźbiarskiej, unosi się specyficzna woń juty i spa-
wanego metalu. Klimat mieszkania tworzy również jego najbliższe 
otoczenie, zwłaszcza rzeka Rudawa, w której stronę skierowane są 
okna pracowni. Historia tego miejsca rozpoczyna się od projektu 
Janiny zgrzebnickiej. Budynek został wybudowany w czynie spo-
łecznym przez artystów rzeźbiarzy. Prosta forma nawiązuje do idei 
Bauhausu. W pierwszej kolejności, patrząc z zewnątrz, wzrok przy-
kuwają ukośne, masywne okna. 

Mieszkanie Magdy Milejskiej
Osoby zastanawiające się nad tym, jak można w  interesują-
cy sposób urządzić poddasze, z  dużym zainteresowaniem 
zwiedzały mieszkanie Magdy Milejskiej. Wnętrze właścicielka za-
projektowała w  stylu charakteryzującym Skandynawię. Cechuje 
go prostota, funkcjonalność i eksponowanie naturalnych materia-
łów. Dominujące w krajach Północy wzorce projektantka zestawiła 
z rustykalnymi przedmiotami i meblami o wartości sentymentalnej: 
świąteczną zastawą babci czy szafką dentystyczną z dawnego ga-
binetu mamy. z nowymi, lekkimi i funkcjonalnymi meblami w sty-
lu skandynawskim kontrastuje duży, drewniany stół z pęknięciami. 
Spadzisty dach krakowskiej kamienicy, ściany z cegieł i drewniane 

Otwarcie festiwalu, fot. Jacek Smoter

Mieszkanie Pani Beaty Stankiewicz, fot. Jacek Smoter

Dzięki wystrojowi pełnemu osobistych pamiątek, starannie do-
branym kolorom i przedmiotom, z którymi właściciele byli lub nadal 
są związani emocjonalnie — tuż po przekroczeniu progu każdego 
takiego wnętrza, pozwoliliśmy się uwieść angażującej opowieści — 
zarówno o mieszkańcach, jak i o samej architekturze. Wśród zwie-
dzających nie brakowało osób planujących zakup nieruchomości, 
poszukujących inspiracji oraz praktycznych wskazówek w  zakre-
sie aranżacji i  nadawania pomieszczeniom osobistego, indywidu-
alnego wyrazu. Inspirujące spotkania z  architektami, dostęp do 
pracowni malarskich i rzeźbiarskich przypominających małe gale-
rie sztuki, praktyczne porady przedstawicieli branży wnętrzarskiej 
— tak wyglądała krakowska odsłona festiwalu zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Otwarte Mieszkania i objętego patronatem 
dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”. 

Dom Bettiny Bereś i Jerzego Hanuska
W programie festiwalu znalazła się wizyta w domu malarki Bettiny 
Bereś i Jerzego Hanuska, filozofa, krytyka sztuki. Wspólnie stwo-
rzyli oni przestrzeń przyjazną artystom oraz wszystkim tym, któ-
rzy chcą otworzyć się na sztukę. Od 2013 r. właściciele prowadzą 
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konstrukcje stanowią oryginalne tło dla elementów zaczerpnię-
tych z wnętrz Szwecji czy Norwegii.

Mieszkanie Beaty Stankiewicz
Kolejnym wnętrzem udostępnionym do zwiedzania w ramach fe-
stiwalu była pracownia malarki Beaty Stankiewicz. Mieszkanie 
znajduje się w  jednej z  kamienic położonych przy ul.  Poselskiej. 
Poza funkcją mieszkaniową wnętrze odgrywało rolę przestrze-
ni wystawienniczej. W latach 2005–2011 działała w tym miejscu 
galeria sztuki „Mieszkanie 23”, gdzie zorganizowano 33 wystawy. 
Obecnie w pracowni powstają obrazy artystki, a także, co ciekawe, 
coraz to nowsze pomysły na aranżację wnętrza. Wystrój mieszka-
nia zmienia się w zależności od motywu, nad którym artystka pra-
cuje w danym okresie. zmiany wprowadzane są w taki sposób, aby 
przestrzeń pasowała do obrazów. 

Sklep JEJU
Podczas festiwalu można było zwiedzić również wnętrze sklepu 
JEJU, zaprojektowane przede wszystkim z myślą o kobietach. Na 
asortyment składają się koreańskie kosmetyki i  inne produkty do 

pielęgnacji ciała. Nazwa sklepu nie jest przypadkowa — nawiązu-
je do południowokoreańskiej wyspy. Idea tego miejsca zrodziła się 
podczas podróży do Azji. W drodze powrotnej przyszłe właściciel-
ki zaplanowały, że przeniosą doświadczenia i obserwacje z wypra-
wy na krakowski grunt. Oprócz swojej zasadniczej funkcji sklep 
odrywa również rolę przestrzeni spotkań, w której w przyjaznych 
warunkach można rozmawiać m.in. o  zabiegach pielęgnacyjnych 
czy kosmetologii. Projekt wnętrza wyróżnia się wieloma kobiecymi 
akcentami. Architektki szczególny nacisk położyły na zestawienia 
kolorystyczne. Powierzchnię sklepu wypełniają m.in. umieszczo-
ny w  centralnym punkcie, biały stół czy oryginalne, pasujące do 
charakteru wnętrza półki. Ściany pomalowano w odcieniach różu, 
szmaragdu i zieleni.

Program festiwalu obejmował ponadto wykłady i  spotkania 
ze specjalistami z  dziedziny architektury. W  Bunkrze Sztuki od-
była się dyskusja poświęcona miejscom, w  których formowa-
ły się ruchy artystyczne. Pretekstem do rozmowy o warunkach 
pracy artystów i  wpływie najbliższego otoczenia na proces po-
wstawania dzieł sztuki stał się fakt, że w pierwszej edycji festiwa-
lu zwiedzający mogli z bliska zobaczyć, jak wyglądają krakowskie 
pracownie artystyczne. Dodatkowy kontekst dyskusji stanowi-
ły projekty Bunkra Sztuki: Bacon Dust oraz realizacja Rolanda 
Wirtza Wiederentdeckung w  Szafirowej Pracowni Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Organizatorzy festiwalu zaprosili zwiedzających na spotkanie 
z  architektem Piotrem Paradowskim, który opowiadał o  wybra-
nych projektach architektonicznych, zrealizowanych w Krakowie. 
Projektant podzielił się z uczestnikami festiwalu wiedzą i doświad-
czeniami zdobytymi m.in. podczas praktyki zawodowej w  Hong 
Kongu i Francji. z nazwiskiem architekta związane są takie lokali-
zacje na krakowskiej mapie kulturalnej, jak zenit Miodowa, Karak-
ter, Syncret czy Lastriko. 

Ciekawą inicjatywą okazał się koncert zorganizowany w dawnej 
pracowni rzeźbiarskiej, zaadaptowanej na prywatne mieszkanie. 
W  kameralnym wnętrzu gitarzysta Piotr Szumlas zagrał utwory 
ze swojej debiutanckiej płyty, wydanej w sierpniu ubiegłego roku. 
Warto przypomnieć, że koncerty w  prywatnych mieszkaniach są 
częścią tradycji kultywowanej przez miłośników jazzu, m.in. we 
Wrocławiu, Poznaniu czy innych miastach, gdzie odbywają się cy-
kliczne wydarzenia muzyczne. Czy krakowianie równie chętnie 
będą otwierać swoje mieszkania dla muzyków? A może to artyści 
ponownie zaproszą zwiedzających do miejsc, w  których tworzą? 
Czas pokaże, jak będzie wyglądała kolejna edycja Festiwalu Otwar-
te Mieszkania.

Joanna Kus

Wystawa szkła z Huty Ząbkowice w rze3, fot. anna trojanowska

Pracownia Pani Beaty Stankiewicz, fot. anna trojanowska



Inspiracje z natury

z
męczeni życiem w  mieście, chętnie poszukujemy wy-
tchnienia poza jego granicami. Mimo to, wciąż znaczną 
część każdego dnia spędzamy w  mieszkaniu. Architekci 

i  projektanci wnętrz szukają zatem rozwiązań, pozwalających 
cieszyć się bliskością przyrody również wtedy, gdy przebywamy 
we wnętrzu budynku. Niestandardowe rozwiązania pozwalają 
zarówno na stworzenie domu komponującego się z  otaczają-
cym go krajobrazem, jak i urządzenie klimatycznego mieszkania 
w centrum miasta.

Hobbitówa w Bieszczadach
Niewielki domek w  otoczeniu pięknej przyrody, zaokrąglone 
drzwi i okna, dach porośnięty mchem... Ten, kto czytał lub oglądał 
„Władcę Pierścieni”, z pewnością skojarzy taki obiekt z mieszka-
niem hobbitów — fantastycznych stworzeń, które ponad wszyst-
ko ceniły sobie spokój i ciepło domowego ogniska. Robert Pękalski 
przeniósł baśniową chatkę do realnego świata. „Hobbitówa” zo-
stała wybudowana na skraju lasu, w  Krzywczy niedaleko Prze-
myśla. Choć znajduje się blisko drogi, na tyle dobrze komponuje 
się z  otoczeniem, że trudno ją znaleźć bez dokładnych wskazó-
wek. Konstrukcja budynku, jak i jego wyposażenie, zostały wyko-
nane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, glina, kamień 
czy słoma. Mieszkańcy korzystają z gazu i energii słonecznej, ale 
mają do dyspozycji także tradycyjną, glinianą kuchnię i piec chle-
bowy. Przytulny klimat tworzą drewniane meble o nieregularnej 
formie, zachowujące naturalny kształt drewna. Tradycyjne kąty 
proste to w tym budynku rzadkość. Niestandardowe są również 
elementy dekoracji i przedmioty codziennego użytku, np. krzesła 
wyrzeźbione na kształt dłoni czy umieszczona na furtce skrzyn-
ka na listy zrobiona z metalowej bańki na mleko. Dbałość o do-
bór materiałów widoczna jest także w  klimatycznej łazience, 
wykończonej za pomocą gliny i cegły. Panoramiczne okna domku 

pozwalają cieszyć się widokiem rozpościerającej się wokół przy-
rody. Przez cały rok Hobbitówa udostępniana jest turystom.

Bezpieczny azyl
 Obiekty inspirowane przyrodą mogą przybrać kształty przy-
wodzące na myśl odległe czasy albo korzystać z  aktualnych 
trendów. Ciekawym przykładem nowoczesnego wnętrza 
czerpiącego z  natury jest dom architekta Dominika Respond-
ka — właściciela pracowni projektowej Otwarte Studio z  Czę-
stochowy. Choć nie było to pierwotnym założeniem twórcy, 
projekt porównywany jest do jaskini, która dla człowieka pier-
wotnego stanowiła bezpieczne schronienie. Analogię daje się 
zauważyć dzięki zastosowaniu trwałych materiałów, takich jak 
drewno, cegła, ceramika i beton. Nie bez znaczenia jest również 
kolorystyka wnętrza. Dominuje czerń, stanowiąca tło dla życia 
rodzinnego mieszkańców. Architekt zauważa: Identycznie, jak 
w galerii sztuki — potrzebne jest neutralne tło dla lepszego odczuwa-
nia tego, co jest najistotniejsze. Bez odpowiedniego tła, marginesu, 
oddechu tracimy możliwość dobrego odbioru mocnych barw, ta-
kich jak bukiet kwiatów dla żony, turkus jej letniej sukienki, niedziel-
ne ciasto z owocami... To taka sztuka, która lepiej prezentuje się na 
neutralnym tle. I to właśnie nim ma być dla naszego życia dom. Dla 
wszystkich jego kolorów. Ważną rolę we wnętrzu odgrywa rów-
nież oświetlenie. Architekt zdecydował się na przytłumione 
światło o  ciepłej barwie, nawiązujące do ogniska, przy którym 
w  dawnych czasach gromadzili się mieszkańcy jaskini. Dzięki 
temu uzyskał efekt przytulności, równoważący zastosowanie 
surowych materiałów. Takie oświetlenie może budzić również 
skojarzenia z  teatrem. Zależało mi na uzyskaniu oświetlenia sce-
nicznego, akcentującego — podkreśla Respondek. — Tak, jak na 
scenie w teatrze, oświetlenie eksponuje tu detale. Wskazuje miejsca 
istotne. W odróżnieniu od jasnych wnętrz, w ciemnych mamy kon-
trolę nad światłem. Centralny punkt mieszkania stanowi sofa, 
porównywana do dawnego legowiska. Choć dom architekta ko-
jarzy się z  pierwotnym schronieniem człowieka, został wypo-
sażony na miarę współczesnych standardów, zapewniając jego 
mieszkańcom wygodę i komfort użytkowania.

Coraz większą popularnością, również w Polsce, cieszy się budownictwo 
nawiązujące do natury oraz styl eko.

ArchitekturA
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Wnętrze w stylu eko

Dom architekta Dominika respondka, fot. adriana Furniture



Naturalny klimat w centrum miasta
Nie każdy może pozwolić sobie na niestandardowy dom, któ-
ry bezpośrednio nawiązuje do przyrody. Niektóre rozwiąza-
nia uda się jednak wprowadzić nawet do małego mieszkania 
w mieście, przy ograniczonym budżecie. zwolennicy stylu eko 
wybierają ekologiczne materiały oraz takie formy, które naj-
bardziej kojarzą się z  naturą. Szczególnie wdzięcznym ma-
teriałem jest drewno. Mnogość gatunków pozwala uzyskać 
surowiec o pożądanych cechach. Ciężkie meble dębowe stwo-
rzą wrażenie elegancji w  klasycznym gabinecie, natomiast 
sosna sprawdzi się w pomieszczeniu urządzonym w stylu skan-
dynawskim. Wrażenie przytulności, mile widziane w  domo-
wym zaciszu, można uzyskać dzięki zastosowaniu różnego 
rodzaju tkanin i  poduszek. Tutaj polecanym wyborem są len 
i  wełna. Architekci wnętrz proponują także niestandardowe 
rozwiązania. Tradycyjne płytki można zastąpić kamieniem 

naturalnym, a  zamiast obrazów powiesić na ścianach instala-
cje z  mchu. Rośliny doniczkowe z  powodzeniem wypełniają 
miejsce bibelotów, jednocześnie poprawiając jakość powietrza 
w mieszkaniu.

W przypadku formy, kluczem do sukcesu jest prostota. Nie-
skomplikowane kształty, podobne do stosowanych w stylu mi-
nimalistycznym, dobrze współgrają z  kolorami ziemi, takimi 
jak beże, brązy, szarości, przygaszona zieleń i błękit. Urok me-
bli w stylu eko polega na niewielkiej obróbce. Niestandardowe 
kształty stołów, uwydatniające słoje drewna, wieszaki wyko-
nane z  gałęzi czy elementy dekoracji z  fragmentów kory zna-
lezionej w  lesie, to tylko kilka przykładów. Ciekawy dodatek 
stanowią stare meble poddane renowacji lub nowe, wykonane 
z używanych przedmiotów, takich jak palety, skrzynki na owoce, 
wysłużone kufry czy walizki. Stara żarówka okazuje się znako-
mitym materiałem na wazon, a ze szklanej butelki można zrobić 
lampę. Dużą popularnością w  ostatnim czasie cieszą się półki 
powstałe z  drabiny. Surowcem polecanym przez zwolenników 
naturalności we wnętrzach jest również bambus oraz wiklina. 
Wyplatane fotele czy doniczki ocieplają wnętrze. Dom w stylu 
eko współgra z przyrodą nie tylko poprzez odpowiednie kształ-
ty i  kolory. Istotna jest również postawa jego mieszkańców, 
którzy w  codziennym życiu dbają o  środowisko naturalne, np. 
poprzez ograniczenie ilości wytwarzanych śmieci oraz zastoso-
wanie energooszczędnych rozwiązań.

Z myślą o człowieku i przyrodzie
Dom to niezwykle ważne miejsce, które powinno kojarzyć 
się ze swobodą i  bezpieczeństwem. Dlatego tak istotne jest 
to, w  jaki sposób zaaranżujemy jego wnętrze. Mieszkania in-
spirowane przyrodą, stanowią przestrzeń, która pozytywnie 
wpływa na nastrój człowieka. z  jednej strony sprzyja wypo-
czynkowi, z  drugiej — stymuluje do efektywnej pracy. Jeśli 
dodatkowo zdecydujemy się na zastosowanie ekologicznych 
materiałów, zadbamy o swoje zdrowie, jednocześnie przyczy-
niając się do ochrony środowiska naturalnego.

Anna Kapłańska
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Klink International Sp. z o.o. — kamienie naturalne



Z kraju
Budownictwo mieszkaniowe z nowym 
wsparciem   
Rząd przyjął projekt ustawy o formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego. Nowe zapisy pozwolą na finansowanie przed-
sięwzięć przeznaczonych na spółdzielcze mieszkania lokatorskie, 
co znacznie ułatwi inwestorom realizację tego typu inwestycji. 
Aktualne zasady programu zakładają, że na wsparcie finansowe 
można liczyć jedynie w przypadku obiektów przeznaczonych na 
wynajem.
Aby ułatwić finansowanie budowy, z 25 do 30 proc. podwyższono 
poziom opłaty partycypacyjnej.
Oprócz tego zwiększono kwotę minimalnych dochodów, upraw-
niającą do najmu mieszkania, w sytuacji gdy partycypant miał co 
najmniej 10-procentowy udział w procesie inwestycyjno-budow-
lanym. Ponadto jeżeli nadwyżka dochodów przypadających na 
członków danego gospodarstwa nieznacznie wzrośnie, wysokość 
czynszu nie ulegnie zmianie. 

Uznam i Wolin połączy tunel 
Świnoujście otrzyma dofinansowanie na budowę tune-
lu pod Świną. Do tej pory cieśninę oddzielającą wyspy Wo-
lin i Uznam można było przemierzyć promem, co stanowiło 
spore utrudnienie zarówno dla mieszkańców Świnoujścia, jak 
i przybywających tam turystów. 
Tunel będzie przebiegał pod Świną, a biegnące w nim połą-
czenie drogowe ma liczyć 1,76 km. Jak zaznaczył minister in-
frastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, inwestycja 
ułatwi codzienne życie mieszkańców Świnoujścia, rozwiąże 
ich problemy komunikacyjne, a także pozytywnie wpłynie 
na tamtejszą turystykę. Inwestycja pozwoli na połączenie za-
chodniej części miasta z resztą kraju. Z uwagi na wysokość 
kosztów inwestycji i związanego z tym unijnego dofinanso-
wania, konieczna będzie zgoda Komisji Europejskiej. Na prze-
łomie 2017/2018 r. ma zostać podpisana umowa na realizację 
podwodnego obiektu, który do użytkowania zostanie oddany 
pod koniec 2021 r.

Gospodarowanie nieruchomościami będzie wyglądało inaczej 
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz towarzyszą-
cych jej przepisów. Główne poprawki dotyczą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
Wśród propozycji znalazł się postulat o ponowne zdefiniowanie pojęć „pośrednik nieru-
chomości” oraz „zarządca nieruchomości”. W myśl nowych zapisów funkcje te będzie mógł 
pełnić jedynie przedsiębiorca, ponieważ przypisane mu obowiązki miałyby być wykony-
wane jako odpłatne czynności zawodowe i powinny charakteryzować się ciągłością, po-
wtarzalnością oraz dobrą organizacją. Niektórymi zadaniami będą mogły zajmować się in-
ne osoby, ale pod warunkiem, że zawrą z przedsiębiorcą umowę. Zasada ma chronić przed 
pośrednictwem lub zarządzaniem przez przypadkowe osoby.
Oprócz tego nowe przepisy mają zagwarantować stronom zawierającym umowę o po-
średnictwie klarowną i stabilną sytuację. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, zarówno po-
średnicy, jak i zarządcy czy rzeczoznawcy majątkowi, wraz z operatem szacunkowym, 
umową o sporządzenie wyceny nieruchomości, umową pośrednictwa i o zarządzaniu nie-
ruchomością, będą zawierali kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC.
Ponadto umowy będą mogły zostać podpisane bez przetargu. Dotyczy to sytuacji, kiedy 
w użytkowanie wieczyste nieruchomość przejmować będą osoby, które nie zdążyły prze-
dłużyć dotychczasowego prawa do korzystania z obiektu.
Nowe przepisy doprecyzują i uspójnią także praktykę zbywania nieruchomości publicz-
nych wieloletnim dzierżawcom.
Jako datę obowiązywania nowelizacji zaproponowano 1 września 2017 r.
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Z Krakowa
Rusza budowa Cracovia Park 
Ruszyły prace budowlane na terenach Cracovii przy al. 3 Ma-
ja. Powstanie tam nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy, 
którego budowa była jednym z warunków przejęcia pakietu więk-
szościowego akcji piłkarskiej spółki MKS Cracovia przez firmę 
Comarch. Według planów budowa inwestycji zostanie podzielo-
na na dwa etapy. Najpierw powstanie pełnowymiarowe boisko do 
piłki, 2 korty tenisowe, a szatnie basenowe zostaną odnowione. 
Pierwszy etap ma zostać zrealizowany do końca tego roku. W ra-
mach kolejnych prac zaplanowano powstanie obiektu sportowo-
-hotelowego. Znajdą się w nim: 3 kryte korty tenisowe, 6 boisk do 
squasha, boisko do badmintona, 3 sale do tańca i fitnessu, siłow-
nia, pomieszczenie do rehabilitacji, strefa relaksu oraz szatnie. Na 
terenie obiektu zaprojektowano 42 pokoje dla gości oraz sklep 
sportowy. Obok hotelu będzie znajdował się parking podziemny 
na 150 miejsc. Przedsięwzięcie ma mieć charakter komercyjny. 
Koszt inwestycji wyniesie ok. 30 mln zł. 

Chopin Office
Chopin Office to nowy, 9-kondygnacyjny biurowiec, 
który powstanie w dzielnicy Grzegórzki. Zlokalizowa-
ny przy rondzie Mogilskim budynek jest inwestycją au-
striackiej firmy Warimpex Finanz und Beteiligungs AG. 
Deweloper pracuje obecnie nad projektem budowla-
nym i oczekuje na pozwolenie na budowę, której rozpo-
częcie zaplanowano na 2019 r. Powierzchnia całkowita 
budynku wynosi ok. 26 tys. mkw., z czego 21 tys. mkw. 
to powierzchnia użytkowa. W biurowcu mają się zna-
leźć nowoczesne sale biurowe, a także kafeteria oraz sa-
le konferencyjne. 
W 9-kondygnacyjnym obiekcie znajdzie się również 
podziemny parking dla 234 samochodów. Biurowiec bę-
dzie połączony z Hotelem Chopin bezpośrednim przej-
ściem na poziomie parteru. Koszt przedsięwzięcia inwe-
stor szacuje na ok. 25–30 mln euro.

Nowa siedziba szpitala 
uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
Nowy kompleks Collegium Medicum UJ będzie 
najnowocześniejszą placówką medyczną w Pol-
sce. W jego skład wejdzie szereg budynków 
o łącznej powierzchni 499 654,13 mkw. Kom-
pleks podzielono na 5 modułów: łóżkowy, któ-
ry pomieści 925 łóżek, diagnostyczno-zabiego-
wy, operacyjny, składający się z 24 sal operacyj-
nych i 27 poradni specjalistycznych oraz dydak-
tyczno-administracyjny, w skład którego wejdą 
m.in. aula dla 250 osób i dwie sale wykładowe dla 
50 osób. Placówka, jako jedyna w Krakowie, bę-
dzie pełnić 4 różne funkcje: diagnostyczną, lecz-
niczą, dydaktyczną i naukową. Do dyspozycji kie-
rowców dowożących pacjentów oddane zosta-
nie 1265 miejsc parkingowych. Koszt inwestycji 
to ponad 1,2 mld zł. Generalnym wykonawcą jest 
firma Warbud SA. Oddanie nieruchomości zapla-
nowano na 2019 r. 

wiz.: materiały prasowe Warimpex 

wiz.: archiwum Warbud SA
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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 4,2155

chf 3,8524

pln 3,83%

i kw. 2017 6705 zł

i kw. 2017 13 906

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2,0% (marzec 2017)

eur 1,9% (kwiecień 2017)

wibor * 1,7300

euribor ** –0,3290

libor chf –0,7320

libor eur *** –0,3621

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)                                          152,47

tabela nr 089/A/NBP/2017 z dnia 10.05.2017

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

(dane na dzień 10.05.2017 [Euribor], 
3.05.2017 [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 26.04.2017)

(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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Muzeum Róż

Muzeum Róż znajduje się Pekinie, jest to pierwsza tego 
typu placówka na świecie. Jej zadanie polega na ukazaniu 
historii hodowli kwiatów, zaprezentowaniu różnych odmian 
róży, a także ich wpływu na sztukę i kształtowanie chińskiej 
kultury. Zaprojektowanie budynku muzeum powierzono 
architektom z pracowni NEXT. Głównym wyzwaniem 
dla twórców było znalezienie złotego środka pomiędzy 
nowoczesnością a historycznym znaczeniem róży. Przy 
projektowaniu gmachu inspirowano się funkcją budynku, 
w wyniku czego powstała elewacja, w której wycięto 
malownicze, różane wzory. Budynek tworzy 4 półotwarte 
dziedzińce. Ażurowe ściany z wyciętymi wzorami łączą się 
z otaczającą przestrzenią, a światło słoneczne sprawia, że 
padający cień nabiera kształtów róży. Muzeum powstało na 
powierzchni 17 tys. mkw. Przy budynku zaprojektowano park, 
w którym rośnie 2 tys. gatunków kwiatów.

Musikene

Musikene to Baskijskie Centrum Muzyki, znajdujące się 
w mieście San Sebastian w kraju Basków, w Hiszpanii. Poza 
swoją funkcją kulturową, budynek jest siedzibą Wyższej 
Szkoły Muzycznej Kraju Basków. Znajdują się tu sale 
lekcyjne i ćwiczeniowe, pomieszczenia dla pracowników 
i nauczycieli, biblioteka oraz magazyny. Serce budynku 
stanowi zlokalizowane pośrodku gmachu audytorium. 
Z zewnątrz obiekt wyróżnia się nietypowym kształtem 
oraz czarno-złotą kolorystyką. Taki był zamysł architektów 
z hiszpańskiej pracowni GAZ Arkitektoak. Chcieli oni stworzyć 
bryłę, obok której nie da się przejść obojętnie. Wyjątkowy 
kształt budynku wynika z uwarunkowań i potrzeb – gmach 
musiał być odpowiednio duży, aby pomieścić wszystkie 
niezbędne sale. Architekci otrzymali do dyspozycji niewielką 
działkę. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu budowli, 
wypełniającej prawie całą powierzchnię terenu, udało się 
nadać jej nie tylko ciekawy kształt, ale i lekkość. Budynek 
powstał w 2001 r., a jego koszt wyniósł 20 mln euro.

Pekińskie Muzeum Narodowe 

Futurystyczny obiekt znajduje się w centrum Pekinu i powstał 
w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Budynek 
zaprojektowany został przez francuskiego architekta Paula 
Andreu. Muzeum zajmuje powierzchnię 180 tys. mkw. 
i składa się z umieszczonej w centrum sali operowej na 
2,5 tys. miejsc siedzących. Po obu stronach mieszczą się: sala 
koncertowa na 2 tys. miejsc oraz sala teatralna, która pomieści 
1,2 tys. osób. Trzy aule są umieszczone niezależnie od siebie 
pod wspólną, monumentalną kopułą wykonaną z tytanu 
i szkła. Kopułę o wysokości 46 m otoczono sztucznym 
jeziorem przykrywającym parking i pomieszczenia techniczne. 
Dostęp do teatru jest możliwy przez dwa tunele biegnące 
pod powierzchnią wody. Ich ściany wykonano ze szkła, dzięki 
czemu zwiedzający mogą obserwować podwodne życie. Prace 
budowlane trwały od 2001 do 2007 r. Koszt realizacji wyniósł 
364 mln euro.

fot. Xiao Kaixiong

fot. na lic. Wikipedia Commons

fot. na lic. Wikipedia Commons
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aranżacje Wnętrz

Skuteczna ochrona domu przed smogiem

wymiennika płytowego lub obrotowego i  przekazuje energię 
cieplną powietrzu nawiewanemu. Umożliwia to wentylację po-
mieszczeń bez ich wyziębienia, jak np. w  przypadku otwierania 
okien zimą lub stosowania tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. 

Przepływające przez rekuperator strumienie powietrza są 
zrównoważone, co pozwala na utrzymanie stałej temperatu-
ry budynku. zimą przekłada się to na szybsze suszenie prania, 
uniknięcie parowania szyb oraz rozwoju grzybów i pleśni. Korzy-
ści ze stosowania rekuperatora są odczuwalne także latem. Dom 
jest stale wentylowany, dlatego też w cieplejszych miesiącach nie 
trzeba na noc pozostawiać otwartych okien, przez które do środ-
ka dostają się komary, muchy i inne owady.

Rekuperacja również znacząco ogranicza zapotrzebowanie 
energetyczne budynku, co wpisuje się w ideę domu pasywnego. 
Sama eksploatacja urządzenia wymaga niewielkiej ilości energii 
elektrycznej.

Filtry anty-smogowe
W  kontekście smogu oraz zanieczyszczo-
nego powietrza, najważniejszym walorem 
urządzeń rekuperacyjnych są wbudowa-
ne filtry, które wyłapują zanieczyszczenia 
wpływające z  zewnątrz. Okazują się przy-
datne nie tylko w okresie wzmożonego wy-
stępowania smogu, gdy lekarze alarmują 
i namawiają do pozostania w domach, gdzie 
można uniknąć kontaktu z  powietrzem za-
wierającym śmiertelny benzo(a)piren. 

Jednym ze składników smogu, obok 
szkodliwych związków chemicznych i  wil-
gotności, są pyły zawieszone. To aerozole 
atmosferyczne, które stanowią mieszaninę 
substancji organicznych i  nieorganicznych. 
Nierzadko występują w  nich także sub-
stancje toksyczne, takie jak metale ciężkie, 
dioksyny, furany i  wcześniej wspomniany 
benzo(a)piren.

W  zależności od średnicy, mogą to być 
cząstki nie mniejsze niż 10 μm (PM10) 
lub takie, których średnica nie przekracza 
2,52,5 μm (PM2,5). zdaniem Światowej Or-
ganizacji zdrowia, pyły PM2,5 stanowią naj-
bardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka 

z
 problemem smogu borykają się nie tylko największe pol-
skie miasta, jak Kraków, Warszawa czy Katowice, ale tak-
że mniejsze, np. Rybnik i  Legionowo. To tylko niektóre 

z miejsc, gdzie normy w krytycznym momencie zostały przekro-
czone o 3 tys. proc. Bardzo ważne jest zatem, aby zabezpieczyć 
się przed negatywnymi skutkami smogu.

Co to jest rekuperator i w jaki sposób działa?
Rekuperator jest urządzeniem, przez które przepływają dwa 
strumienie powietrza: zużyte i wilgotne, wywiewane na zewnątrz 
budynku, oraz świeże powietrze atmosferyczne, które jest na-
wiewane do środka. Ta wymiana powietrza odbywa się przez cały 
rok, niezależnie od pory dnia, roku oraz zewnętrznych warunków 
atmosferycznych. 

zimą lub w okresach niskich temperatur zewnętrznych, urzą-
dzenie odzyskuje ciepło z  powietrza wywiewanego za pomocą 

Temat smogu już trochę przycichł, ponieważ wraz z nadejściem wiosny 
stan powietrza się nieco poprawił. Jednak wciąż warto podjąć kroki, które 
uchronią nas przed niebezpiecznymi skutkami tego zjawiska. Zamiast 
świeżego powietrza wdychamy toksyczne pyły, które przedostają się do 
naszych domów. Niestety odbija się to na zdrowiu. Dobrym sposobem 
na radzenie sobie ze smogiem jest rekuperator, który skutecznie ochroni 
nasze domostwo przed zanieczyszczonym powietrzem. 

schemat instalacji
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zanieczyszczenie, obok innych atmosferycznych. Długotrwałe 
narażenie na działanie PM2,5 skraca średnią długość życia. Pył 
jest tak drobny, że dostaje się do krwi bezpośrednio przez płuca. 

Standardowo rekuperatory wyposażone są w filtry klasy G3, 
które nie przepuszczają zanieczyszczeń wielkości większych pył-
ków kwiatowych. Jest to rozwiązanie dla osób cierpiących na 
alergię, która szczególnie uaktywnia się na wiosnę. W kontekście 
ochrony przed smogiem, warto zastanowić się nad skuteczniej-
szą ochroną i  wyposażyć mieszkanie w  filtry F7. Wyłapują one 
wszystkie rodzaje pyłu i sadzy, mgłę olejową oraz zarodniki grzy-
bów. Filtry F7 charakteryzują się również częściową skuteczno-
ścią w filtrowaniu bakterii oraz dymu tytoniowego. 

Niska jakość powietrza zewnętrznego utrudnia nam wietrze-
nie domów. W efekcie, w pomieszczeniach wdychamy zużyte po-
wietrze pełne roztoczy, pyłów i bakterii. 

z powodu braku tlenu, odczuwamy zwiększone zmęczenie, nie 
pracujemy efektywnie, obserwujemy u siebie utratę koncentracji, 
a nawet apatię. W celu polepszenia jakości życia oraz zmniejsze-
nia ryzyka zachorowania na choroby układu oddechowego, nale-
ży mieć stały dostęp do natlenionego powietrza, co zapewniają 
rekuperatory. 

Zakup rekuperatora niesie korzyści zarówno dla naszego zdrowia, 
środowiska, jak i portfela. Stały dostęp do świeżego, czystego (natle-
nionego) powietrza jest odczuwalny już po pierwszym dniu, zwłasz-
cza w  dużych miastach, takich jak Kraków, które od lat zmagają się 
ze smogiem. Rekuperacja wykorzystuje odzysk energii ze zużytego po-
wietrza, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na energię do 
ogrzewania mieszkania lub domu. Otwieramy sobie możliwość zasto-
sowania czystych źródeł energii do ogrzewania domu i przyczyniamy 
się do redukcji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń w atmos-
ferze — mówi Cezary Wierzbiński, Menedżer Produktu Centrale 
Wentylacyjne w firmie SIG.

Jaki rekuperator wybrać?
Przy wyborze odpowiedniego urządzenia rekuperacyjnego, po-
winniśmy kierować się dokładnym wyliczeniem zapotrzebowania 
na ilość powietrza wentylacyjnego. Składa się na nią kilka czyn-
ników, takich jak liczba mieszkańców lub osób przebywających 
na co dzień w pomieszczeniu, kubatura budynku oraz struktura 
wnętrza domu. 

Należy również wziąć pod uwagę to, gdzie urządzenie rekupe-
racyjne zostanie umieszczone, ponieważ nie zawsze mamy miej-
sce na montaż pełnowymiarowej jednostki rekuperacyjnej. Choć 
rekuperatory umieszczane są zwykle na strychu lub w  piwnicy 
budynku, to osoby żyjące w  mieszkaniach również mają możli-
wość instalacji urządzenia.

W  przypadku osób mieszkających w  blokach lub w  kamienicach 
bądź takich, które nie mogą sobie pozwolić na znalezienie dodatkowe-
go miejsca na rekuperator, wybór urządzenia może paść na to o mniej-
szych gabarytach, przeznaczonych do montażu w  pomieszczeniach 
o ograniczonej przestrzeni. Ich montaż możliwy jest zarówno w pio-
nie, jak i w poziomie — dodaje Cezary Wierzbiński, Menedżer Pro-
duktu Centrale Wentylacyjne w firmie SIG.
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aranżacje Wnętrz

Eklektyzm w krakowskiej kamienicy
Aranżacje wnętrz w stylu eklektycznym uznawane są za jedne z najbardziej 
twórczych, przyciągających uwagę zastosowanymi rozwiązaniami i połączeniami. 
Jak łączyć ze sobą przedmioty i materiały, które na pierwszy rzut oka kompletnie 
do siebie nie pasują? Oto kilka wskazówek.

W
nętrza urządzone w  stylu eklektycznym to miejsca, 
w  których współczesność przeplata się z  przeszło-
ścią. To miejsca z  duszą, często zaskakujące i  nietu-

zinkowe, stanowiące dla współczesnych projektantów nie lada 
wyzwanie. Łącząc zróżnicowane materiały i  elementy wystro-
ju pomieszczeń, nietrudno bowiem o przesyt i chaos. Sztuką jest 
więc, mimo ryzykownych połączeń, stworzenie harmonijnego 
wnętrza, w którym odważne połączenia zamiast razić, zaskaku-
ją i zachwycają.

Przed takim wyzwaniem stanęła dwójka krakowskich projek-
tantów. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie na-
strojowego wnętrza, w którym rządzić będą stonowane barwy. 
W grę wchodziły dwa style: nowoczesny lub glamour. Projektanci 
postanowili połączyć obydwa style i w ten sposób powstało nie-
powtarzalne, harmonijne i pełne elegancji wnętrze, gdzie nowo-
czesność spotyka się z klasyką.

Salon — sercem domu
Niewątpliwie najważniejszym pomieszczeniem w domu każdego 
z nas jest salon — miejsce, w którym odpoczywamy, spędzamy 
czas z  rodziną i  zapraszamy gości. Dobrym rozwiązaniem jest 
utrzymanie jego wnętrza w spokojnej, stonowanej kolorystyce. 
W projektowanym salonie, jak i w pozostałych pomieszczeniach 
dominują więc biel i szarości, które nie tylko nadają wnętrzu ele-
gancję, ale stanowią też idealne tło dla mebli i  dodatków. Aby 
wnętrze nie było zbyt nudne, zastosowaną kolorystykę warto 

przełamać mocnym akcentem. W tym przypadku wybrano sofę 
w  kolorze wyrazistego granatu. za sofą, swoje miejsce znala-
zły: wysoki schowek, który jednocześnie pełni funkcję półki 
na książki, i dodatki dekoracyjne. Tłem dla nich stała się pokry-
ta ciemną tapetą ściana, zdobiona dodatkowo elegancką sztu-
katerią. Nie zabrakło też miejsca na stylowe meble rodem z lat 
70. oraz kącik do czytania, wyposażony w wygodny, szary fotel, 
nowoczesną, mosiężną lampę podłogową i  marmurowy stolik 

pomocniczy. To właśnie dodatki w  ko-
lorze złota urozmaicają wnętrze, stano-
wią ciekawy akcent wśród stonowanych 
barw i  doskonale łączą się z  szarościa-
mi i granatem. Dla zachowania spójności 
poszczególnych wnętrz mieszkania, zde-
cydowano zastosować je także w innych 
pomieszczeniach.

Marzeniem właścicielki mieszkania 
było posiadanie kominka. To właśnie 
w  salonie znalazło się odpowiednie dla 
niego miejsce. Dokładnie naprzeciwko 
wygodnej sofy, w  narożniku pomiesz-
czenia — zawisł piękny, nowoczesny, 
owalny biokominek. Biokominki stano-
wią doskonałą alternatywę dla tradycyj-
nych kominków, szczególnie w ostatnich 
latach, gdzie walka z zanieczyszczeniem 
powietrza stała się nadrzędną sprawą 
krakowian. Stanowią one nowoczesne, 
wygodne rozwiązanie, gdyż stosowa-
ne mogą być praktycznie w  każdym 
wnętrzu i  nie tylko — zdobią także na-
sze ogrody czy tarasy. Nie wymagają wiz. ILLa Design
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podłączeń do kominów odprowadzających, nie produkują też 
dymu ani sadzy. W  przeciwieństwie do tradycyjnych komin-
ków, biopaliwo stosowane w  tego typu urządzeniach spala się 
bezwonnie i bezdymnie — unikamy więc wszelkiego rodzaju za-
brudzeń, a  dla miłośników aromaterapii istnieje możliwość za-
stosowania olejków eterycznych. Biokominki są ponadto łatwe 
w  montażu, a  producenci oferują ich coraz to szerszy asorty-
ment. Do wyboru mamy zarówno biokominki wolnostojące, 
podwieszane, jak i  przystosowane do zabudowy, w  różnych 
kształtach i kolorach, nowoczesne i klasyczne.

Do opisywanego salonu projektanci wybrali model wiszący, 
o  oryginalnym, owalnym kształcie. zaletą tego biokominka jest 
dwustronna konstrukcja, która umożliwia zlokalizowanie go na-
wet w centralnej części pomieszczenia. Kominek mocowany jest 
do sufitu za pomocą stalowej rury, której długość można dosto-
sować indywidualnie. zlokalizowany w narożniku pomieszczenia, 
w bezpośrednim sąsiedztwie sofy — tworzy ciepły, przytulny ką-
cik, idealny na długie zimowe wieczory.

Spójna przestrzeń
Do eklektycznego salonu dopasowano stylistycznie pozostałe 
pomieszczenia: niewielką kuchnię, sypialnię i przedpokój.

Osobna kuchnia, ze względu na niewielki metraż i konieczność 
umiejscowienia tam wszystkich niezbędnych sprzętów, łącznie 
z pralką i zmywarką, była dla projektantów dużym wyzwaniem. 
Aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, szafki wiszące pod-
ciągnięto pod sam sufit, a znajdujący się pod oknem grzejnik za-
stąpiono ogrzewaniem podłogowym. Wygospodarowano także 
miejsce na niewielki stolik.

Kolorystyka, jak i wykorzystane materiały, nawiązują do cha-
rakteru wnętrza w salonie. Dominuje biel i szarość, a całość prze-
łamują metaliczne dodatki. Szafki pod blatem w kolorze orzecha 
kontrastują z białymi, lakierowanymi frontami szafek wiszących. 
Ciemny blat to z kolei jeden z oferowanych na rynku w szerokiej 
gamie kolorystycznej spieków kwarcowych — materiał wyjątko-
wo odporny na trwałe zabrudzenia i  zarysowania. ze względu 
na swoje wyjątkowe właściwości stosowany może być zarówno 
we wnętrzach (okładziny schodów, ścian, parapety, posadzki), jak 
i na zewnątrz (elewacje, tarasy, balkony). Dodatkową cechą, która 
umożliwia szerokie możliwości jego zastosowania, jest minimalna 
grubość wynosząca zaledwie 3 mm. Wybrany kolor kontrastuje 
z zastosowaną pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi mozaiką. 
Jej drobny, metaliczny wzór doskonale sprawdza się w eleganc-
kich wnętrzach. Nie jest to jedyna ozdoba tego pomieszczenia. 
Na przeciwległej ścianie zaproponowano czarno-białą fototape-
tę z motywem gór. Umieszczona na całej ścianie, przykuwa uwa-
gę i dominuje w tym niewielkim wnętrzu. Podobnie jak w salonie, 
pomieszczenie to łączy w sobie nowoczesność i klasykę. Lakiero-
wane, gładkie fronty współgrają z elegancką mozaiką i metalicz-
nymi dodatkami.

Kuchnia sąsiaduje z  niewiele większą sypialnią. założeniem 
projektowym było stworzenie tam nastrojowego wnętrza. za-
stosowano wobec tego nieco ciemniejsze kolory niż w  pozo-
stałych pomieszczeniach. Jedną ze ścian zdobi, podobnie jak 
w przypadku kuchni — czarno-biała fototapeta. Stanowi ona tło 
dla wygodnego łóżka i niewielkiej toaletki. za łóżkiem swoje miej-
sce znalazły: podwyższony schowek na pościel, który podobnie 
jak w salonie, może pełnić funkcję półki na książki, i dekoracje. Nie 
mogło też zabraknąć powierzchni na pojemną, nowoczesną sza-
fę. zajęła ona całą szerokość jednej ze ścian sypialni. 

Przedpokój — wizytówką domu
Wszystkie pomieszczenia łączy ze sobą długi, wąski przedpo-
kój. Niestety często aranżacje tego typu wnętrz zostawia się na 
ostatnią chwilę, lub co gorsza — całkowicie się je pomija, stosu-
jąc jedynie niezbędne dla codziennego użytku wyposażenie, nie 
dbając o wystrój. W projektowanym pomieszczeniu główną funk-
cję, która nadaje wnętrzu charakter, pełni znacznych rozmiarów 
obraz. Jego umiejscowienie i  gabaryty nie są przypadkowe, na 
celu mają bowiem ukrycie znajdującej się w ścianie nieestetycz-
nej wnęki. Do rozmiarów obrazu dopasowano także układ sztu-
katerii, a całość uzupełniono stylową ławą i niewielkim stolikiem 
pomocniczym w kolorze złota. Elementy te tworzą atrakcyjny ką-
cik, który stanowi swojego rodzaju zapowiedź tego, co zobaczy-
my dalej.

Urządzając wnętrza, które łączą ze sobą różne style, nale-
ży przede wszystkim kierować się intuicją i wyczuciem. Nie ma 
bowiem twardych zasad, których trzeba przestrzegać, aranżu-
jąc tego typu pomieszczenia. Jest to styl swobodny, artystyczny 
i  odważny, w  którym wybór poszczególnych mebli i  dodatków 
zależy wyłącznie od naszej intuicji i upodobań. Jednym ze spo-
sobów, który możemy wykorzystać w  celu stylistycznego sca-
lenia projektowanych pomieszczeń i  uniknięcia chaosu, jest 
zastosowanie stonowanej bazy kolorystycznej i odpowiedni do-
bór dodatków.

Agnieszka Dubiel
Artur  Cygańczuk
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Niech nie będzie biała:  
jak zagospodarować puste ściany

N
adeszła wiosna, a co za tym idzie, nastał również czas me-
tamorfoz i remontów w naszych mieszkaniach i domach. 
Często chcielibyśmy coś zmienić w obecnej aranżacji, ale 

brakuje nam odwagi lub po prostu pomysłu. Warto wiedzieć, że 
niejednokrotnie wystarczy kilka dobrych, precyzyjnych i przemy-
ślanych ruchów, aby nasze pomieszczenia zyskały ciekawy, świe-
ży i  indywidualny wygląd. Pamiętajmy, że drobne, przemyślane 
zmiany nie wymagają ogromnych nakładów finansowych, a me-
tamorfoza pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie i  może 
stać się okazją do obudzenia w  sobie głęboko skrywanej duszy 
artysty. Warto szukać inspiracji, ponieważ niewątpliwie w  każ-
dym domu istnieje problematyczna, pusta, biała ściana, na któ-
rej zapełnienie zabrakło pomysłów. Co więc zrobić, aby zamiast 
nudnego kąta stała się ona miejscem wyjątkowym i inspirującym?

Pomysł I — prywatna galeria zdjęć
To chyba jeden z prostszych pomysłów na ożywienie pustej ścia-
ny i nadanie jej indywidualnego charakteru. Nie ma nic lepszego 
niż ulubione zdjęcia-migawki, przypominające nam podczas co-
dziennej, porannej kawy, wakacyjne podróże w  najbardziej eg-
zotyczne zakątki świata czy twarze ukochanych osób, dodające 
optymizmu na cały dzień.

Jak widać, na taką własną galerię jest wiele ciekawych konfi-
guracji, a w internecie również znajdziemy sporo szablonów uła-
twiających aranżację. Na zawieszonej na ścianie półce możemy 
ułożyć zdjęcia w  dekoracyjnych ramkach różnej wielkości. Cie-
kawie będą też wyglądały pomieszane ze sobą style ram (część 
dekoracji w mocnych masywnych obramówkach, a część w pro-
stych, np. czarnych). Kilka rzędów zawieszonych symetrycz-
nie antyram świetnie prezentuje się szczególnie w  klasycznych 
wnętrzach, porządkując przestrzeń i  dodając mu klasy (zwłasz-
cza z czarno-białymi fotografiami). Dobrym pomysłem przy oka-
zji galerii zdjęć jest przede wszystkim wykorzystanie zasady 

kontrastu, np. w  wąskim korytarzu. Pomalujmy ściany na ciem-
niejszy kolor, co optycznie oddali od siebie płaszczyzny, i zawie-
śmy na nich duże, dekoracyjne białe ramki. Efekt przejdzie nasze 
najśmielsze oczekiwania, a  nudny korytarz stanie się elegancką 
wizytówką domu od samego wejścia. 

Pomysł II — plakaty 
Kolorowe, z ciekawymi postaciami, dodające od samego rana ani-
muszu swoimi motywującymi hasłami — plakaty są teraz bardzo 
modne i również z nich możemy stworzyć interesujące, ścienne 
układanki. Warto sprawdzić, co mogą zaoferować nam polscy 
twórcy, których prace są teraz bardzo pożądane. Dzięki szerokiej 
ofercie na rynku możemy skonfigurować plakat, będący graficz-
ną mapą odwiedzonego w przeszłości miasta lub nawiązujący do 
regionu Polski, z którego pochodzimy. Warto sprawdzić też mło-
dych twórców i ich odręczne szkice lub malowane ręcznie grafiki 
z motywem roślinnym, które świetnie wpisują się w obecne tren-
dy. Plakaty mają wyrażać naszą osobowość, dlatego warto zapo-
znać się wnikliwie z  dostępnymi wariantami i  wybrać te, które 
najbardziej korespondują z naszymi zainteresowaniami i estety-
ką. Polecam również wizytę na pchlim targu, gdzie niejednokrot-
nie udaje się wyszukać historyczną perełkę.

Pomysł III — farba tablicowa
Rozwiązanie to jest niezwykle funkcjonalne i bez wątpienia oży-
wi pustą ścianę. Gdy jej powierzchnię pomalujemy najpierw farbą 
magnetyczną, będziemy mogli na niej nie tylko notować za pomo-
cą kredy lub pisaków, ale i przypinać istotne informacje przy uży-
ciu magnesów. Pomysł jest również idealny do pokoju dziecka lub 
do domowego biura. Warto wiedzieć, że wybór kolorów farb ta-
blicowych jest obecnie nieograniczony i z pewnością uda nam się 
dopasować odcień idealny do naszej aranżacji. Pamiętajmy, że nie 
każda farba tablicowa w  marketach budowlanych nadaje się do 
stosowania bezpośrednio na ścianę, częścią z  nich możemy po-
kryć jedynie płytę wiórową — zawsze warto dopytać o szczegóły 
sprzedawcę.
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Pomysł IV — dekoracyjne panele ścienne
Niezwykle miękkie w  dotyku i  kolorowe dekoracje zachwycą 
każdego. Nadają się zarówno do sypialni, korytarza, jak i pokoju 
dziennego. Ogromny wybór kształtów, barw i motywów pozwa-
la nam poszaleć i  stworzyć na swojej ścianie spersonalizowany 
wzór. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest szybki i ła-
twy montaż oraz wysoka odporność na zabrudzenia. Panele 3D 
mają także właściwości akustyczne, dzięki czemu nadają się do 
biur, a  ich designerskie kształty rewelacyjnie podkreślą wystrój 
wnętrza. Ceny paneli wahają się od ok. 20–100 zł za sztukę w za-
leżności od wymiaru i kształtu. 

Pomysł V — ciekawa tapeta
Tapety zdecydowanie wracają do łask już od kilku dobrych se-
zonów. Nie są to już, znane części z  nas, szaro-bure pokrycia 
ścian, kojarzące się z  minioną dekadą. Obecnie możemy wybie-
rać w nieskończonej liczbie wzorów i kolorów. Tapety są odporne 
na wilgoć, zabrudzenia, promienie słoneczne, a nawet ogień czy 
zadrapania. Najbezpieczniej jest pokryć tapetą jedną ze ścian, 
co już wprowadzi do pomieszczenia świeżość i  przykuje wzrok. 
Mocne akcenty, takie jak czarno-białe pasy, geometryczne wzo-
ry czy retro jodełka, nadadzą salonowi zupełnie nowy charakter, 
a  umiejętnie zastosowane mogą go powiększyć, wydłużyć lub 
wyrównać jego proporcje. zabawa wzorami i kolorami to grząski 
grunt, ale z umiarem i odrobiną przestrzennej wyobraźni można 
zdziałać cuda.

Pomysł VI — kontrastowy kolor lub napis na ścianie
Jasne, białe ściany pomieszczenia można skontrastować na wie-
le sposobów. Aby w naszych czterech kątach „coś się zadziało”, 
potrzebujemy tylko trochę odwagi przy wyborze koloru ze wzor-
nika. Warto dobrać kolory z profesjonalistą u boku lub za pomo-
cą koła barw. Co do ściennych napisów, sklepy oferują nam wiele 
szablonów i konfiguratorów, dzięki którym możemy namalować 
lub nakleić na ścianie swój ulubiony cytat z  filmu czy graficz-
ny motyw. Pomalowanie pasa intensywniejszego koloru, farbą 

ceramiczną w formie lamperii to równie ciekawe, jak i praktyczne 
rozwiązanie, które ochroni dolne partie ściany przed zabrudze-
niem i graficznie podzieli przestrzeń.

Pomysł VII — lustro w gustownej ramie
Lustra optycznie powiększają przestrzeń — to już wiemy. Jeśli 
dodamy do nich ciekawe, ozdobne ramy, zyskają urok i wyjątko-
wy szyk. Nie musimy kupować drogich ramek czy wyszukanych, 
tłoczonych luster w sklepach wnętrzarskich. Wystarczy kilka li-
stew sztukaterii przyciętej odpowiednio pod kątem 45 stopni 
i gustowna dekoracja salonu czy jadalni gotowa. Polecam szcze-
gólnie wersję ciemniejszej ściany z jasnymi, kontrastującymi z nią 
listwami sztukateryjnymi, dzięki którym na płaszczyźnie powsta-
nie wyjątkowa głębia. 

Pomysł VII — efektowna gra świateł
Bardziej inwazyjne rozwiązanie, ponieważ przeważnie wyma-
ga korekty instalacji elektrycznej czy stworzenia podwieszane-
go sufitu. Większy nakład pracy, ale pusta ściana od razu nabiera 
wyrazu. Pomysł polecany dla minimalistów, którzy nie lubią „za-
gracać” swoich pomieszczeń zbędnymi bibelotami, ale stawiają 
na prostą formę i ciekawe kolory, np. w formie kinkietu.

Nie bójmy się odważnych decyzji, a  puste, białe ściany niech 
staną się miejscem naszych artystycznych prób i  zmieniają się 
w zależności od pory roku czy naszego nastroju. Warto mieć we 
wnętrzu mieszkania taką łatwą do przearanżowania przestrzeń, 
która stanie się częściowo prywatną mapą myśli, a  dla każdego 
odwiedzającego nasz dom gościa będzie intrygującym, przyku-
wającym wzrok miejscem, z którego dowie się więcej o właścicie-
lu. Wiosenne metamorfozy czas zacząć.

Artur Brzuchacz
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XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce
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XII Bieżanów-Prokocim
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 38–41.
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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 3
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 62

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

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

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 51

5 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 8, 62

6 Bajeczna Apartamenty (ul. Bajeczna) IV kw. 2017 30–92 od 6550 ATAL 44

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

35–128 7100–8800 Inter-Bud 42

8 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – zrealizowany 36–97 8600–11 100 Inter-Bud 42

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

11 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 47
12 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 9
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 55
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment III okładka, 1
15 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 43
16 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 6200–7300 Start 54
17 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 62
18 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 55

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 Chopina 9 (ul. Chopina) II kw. 2017 35–103 b.d. Tętnowski Development 57

10 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) IV kw. 2018 24–95 od 6800 CNT 61

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.

20 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany, Bohomolca 7 
– wrzesień/październik 2017 36–99 5200–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 47

21 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 4–5, 56
22 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 56
23 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 63
24 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 66
25 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 32–75 5400–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 47
26 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 35–50 od 5724 Krakoin 49
27 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 48

28 Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 34–85 5630–7304 Dom-Bud M. Szaflarski 9, 47

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

32 Kwartet Bieżanowski (ul. Aleksandry) zrealizowana 42–55 5484–5795 IMS Budownictwo 58
33 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 46
34 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) III kw. 2017 27–71 4207–4956 SM Śnieżka 65
35 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–54 5950–6851 Start 54
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, 45
38 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 4–5, 56

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.
29 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany, II etap – II kw. 2018 27–110 6119–9100 Henniger Investment 66

30 Oaza Bronowice Etap II (ul. Stańczyka) Stańczyka 9 – czerwiec 2017,  
Stańczyka 7 – II/III kw. 2018 29–91 6790–7990 Oaza Bronowice 60

31 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment III okładka, 1
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

50 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 63

51 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 56

52 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment III okładka, 1

53 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 65

54 Osiedle Nowy Przewóz 5.0 (ul. Lipska) IV kw. 2017 29–89 b.d. Instal Kraków 59

55 Pasaż Podgórski, III etap (ul. Zabłocie) wrzesień 2018 28–63 6750–8760 IMS Budownictwo 58

Dębniki     Średnia cena: 6736 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 5641 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 7190 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw. 

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

56 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 63

57 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 46

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

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

45 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–37 5390–5590 Krakoin 49

46 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 4–5, 56

47 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 28–79 5130–6400 Start 54

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

49 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 69–77 6100–7700 Start 54

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

39 ul. Małysiaka I kw. 2019 23–90 5000–5700 Proins 46

40 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 42–98 6400–6900 Inter-Bud 43

41 Osiedle Piltza (ul. Piltza) II kw. 2017 29–81 b.d. KG Group 8

42 Słomiana 14 (ul. Słomiana) IV kw. 2017 46–57 8800–9000 PM Development 64

43 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 48

44 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 48
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Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

60 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–59 5400–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 47

61 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 40–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 47

62 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 43

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.

58 City View Kraków (ul. Orszańska) II kw. 2017 130 2873–3316 MWM Investments 9
59 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 od 5800 Awim 9

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2

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

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

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

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

Nowa Huta   Średnia cena: 5506 zł/mkw. 

Okolice Krakowa  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
65 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 57– 59 5500 –6300 Proins 46

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

66 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 53
67 Modern Residence (Bolechowice) IV kw. 2017 174 b.d. Excellent Development 9
68 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 52
69 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa) zrealizowana 82 5478 Maxus 9
70 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 53
71 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 8, 53
72 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 53

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.
63 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 4–5, 56
64 Osiedle Na Lotnisku 1 (ul. Broniewskiego/Urbanowicza) IV kw. 2017 30–109 5400–6500 Acatom 64

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 57 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 - 2019 R.
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Sprawdź pełną ofertę na www.dom-bud.pl
Zadzwoń po więcej informacji 12 421 99 38, 12 422 80 59

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
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rynek pierwotny

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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rynek pierwotny

tel.  12 414 39 33
tel.  12 414 12 11

Gotowe 
mieszkania

IV kw. 2017

W pobliżu osiedla:

SZYBKI TRAMWAJ

ZALEW BAGRY
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rynek pierwotny

B R O N O W I C E

STAŃCZYKA 7 JUŻ W SPRZEDAŻY !

WWW.OAZABRONOWICE.PL

CHRONIONE I MONITOROWANE OSIEDLE

DOBRZE ROZWINIĘTY SYSTEM
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE
DO WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI
MIESZKAŃCÓW

DOSKONAŁA LOKALIZACJA

SZEROKI WYBÓR
ATRAKCYJNYCH MIESZKAŃ

WYSOKI STANDARD
WYKOŃCZENIA

BIURO SPRZEDAŻY:

UL. STAŃCZYKA / PAWILON
30-126 KRAKÓW

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

12 350 57 30

NOWY ETAP

INWESTYCJI !
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reklama
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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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reklama
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biurowce

Od projektu do efektu

Interbiuro już od niemal 10 lat rozwija na rynku biurowym 
usługi z sektora design & fit out. Dlaczego warto skorzystać 
z doświadczenia wyspecjalizowanych firm zajmujących się takimi 
usługami i im zlecić zaprojektowanie oraz zrealizowanie nowego 
biura?

Korzyści wynikających ze zlecenia prac firmie z sektora design & 
fit out jest wiele. Do najważniejszych możemy zaliczyć wygodę 
w całym procesie realizacji, od projektu, przez budowę, do obsługi 
gwarancyjnej. Inwestor współpracuje na wszystkich tych etapach 
z jedną firmą, która posiada odpowiednie zaplecze fachowców, jak 
i  doświadczeń. Gwarantuje to przeprowadzenie całej inwestycji 
bez zbędnych dla klienta problemów czy stresów.

Oddajemy fit out biura firmie specjalizującej się w takich 
realizacjach. Za co będzie ona odpowiedzialna? Jaki jest zakres 
prac takiej firmy? 
Usługa design & fit out polega na kompleksowym stworzeniu prze-
strzeni biurowej na zasadzie „od projektu do efektu”. Zazwyczaj 
dział architektury w naszej firmie rozpoczyna prace od rozpozna-
nia potrzeb klienta i skonfrontowania ich z możliwościami, jakie ma 
powierzchnia, jakie daje nam budynek. Należy pamiętać, iż oprócz 
samego designu istotniejsze są wymagania stawiane przez przepi-
sy prawa. Tutaj należy uwzględnić liczbę osób na danej powierzch-
ni, dostęp do toalet, a także odpowiednią ilość świeżego powietrza 
czy też światła dziennego. Coraz większą rolę odgrywa akustyka 
pomieszczeń biurowych. Klient zaczyna odbierać swoje biuro tak 
samo uchem, jak i okiem. Tworzone są strefy cichej pracy, sale kon-
ferencyjne wyposażane są w sufity i drzwi o podwyższonych para-
metrach akustycznych, czy też przy obszarach open space montuje 
się budki telefoniczne tak, aby rozmowy nie przeszkadzały pozo-
stałym pracownikom. Po ustaleniu wszystkich powyższych czyn-
ników rozpoczyna się praca na space planie, a  później projekcie 
wykonawczym. Po jego akceptacji przejmujemy powierzchnię 
i rozpoczynamy etap realizacji. To najtrudniejszy zakres, jednocze-
śnie dla nas najbardziej interesujący.

Czym powinien kierować się klient wybierając ofertę firmy 
specjalizującej się w realizacjach fit out?
W  metropoliach i  dużych miastach powstaje coraz więcej po-
wierzchni biurowych, a co za tym idzie, firm świadczących usługi fit 
out. Klient powinien dokładnie przeanalizować zebrane oferty i wy-
brać tę najlepszą. Jakie cechy powinna ona posiadać? Powinna być 
kompleksowa i  rzetelnie przygotowana tak, aby podczas realizacji 
nie narażać inwestora na dodatkowe, nieprzewidziane koszty. Na-
leży sporządzić do niej szczegółowy harmonogram, który pokaże, 
czy wykonawca jest w stanie zrealizować dany projekt w założonych 

Rynek usług wykończenia i wyposażenia biur rozwija się 
w ostatnich latach coraz szybciej. Trend kompleksowej 
realizacji wnętrz przekłada się na intensywny rozwój 
usług z sektora design & fit out. O realizacjach fit out 
z Wojciechem Galejem, Senior Project Managerem 
z firmy Interbiuro, rozmawia Justyna Gorczyca.

Wojciech Galej

ramach czasowych, czy ma pomysł na tę realizację. Na koniec na-
leży sprawdzić referencje firmy, jak również jej ostatnie realizacje. 
Następnie odpowiedzieć na pytanie, czy swoim zakresem oraz stop-
niem skomplikowania odpowiadają wycenianemu projektowi.

Co jest kluczowe przed rozpoczęciem każdej realizacji typu fit 
out, szczególnie na dużych powierzchniach?
Kluczowa jest analiza potrzeb klienta i  możliwości budynku. To 
musi być wyważone pomiędzy tymi dwoma biegunami. Im dokład-
niejsza będzie ta analiza i więcej ustaleń poczynimy na początku, 
w  fazie projektowej, tym sprawniej przejdziemy przez realizację. 
Na tym zaś etapie, przy większych projektach, ważniejsze są kwe-
stie, takie jak logistyka dostaw, zarządzanie pracownikami oraz pil-
nowanie harmonogramu. Już od pierwszego dnia nie możemy 
dopuścić do opóźnień, gdyż w przyszłości nie uda się ich nadrobić.

Jak długo trwają takie realizacje? Czy istnieje jakiś standard i od 
czego zależy realizacja biura najemcy?
Realizacje fit out w  standardzie „projektuj i  buduj” trwają zazwy-
czaj pomiędzy 10 a 14 tygodni, a na czas ich trwania bardziej od 
powierzchni biura ma wpływ zakres i  rodzaj użytych materiałów 
wykończeniowych, jak i urządzeń instalacyjnych. Kluczowe są tutaj 
szklane ściany, drzwi, klimakonwektory itp., na które niekiedy cze-
kamy do 8 tygodni.

Czy w takim samym czasie można zrealizować projekt na 
powierzchni kilku tysięcy metrów?
Takim przykładem może być aranżacja nowej siedziby Ikei. Inter-
biuro w  ciągu trzech miesięcy wykonało projekt o  powierzch-
ni 5500 mkw. Było to duże wyzwanie dla całej firmy. W projekcie 
w  fazie budowlanej zaangażowani byli: project manager, dwóch 
junior project managerów, kierownik budowy, kierownicy prac, 
architekt, logistyk i  ofertor, który przygotowywał kosztorys. Je-
śli zaś chodzi o pracowników budowlanych i instalatorów, to zda-
rzały się dni, kiedy awizowaliśmy prace dla ponad 110 osób. Przed 
rozpoczęciem realizacji sporządziliśmy szczegółowy harmono-
gram uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami. Ustaliliśmy 
kilka kamieni milowych, punktów kontrolnych. W razie stwierdze-
nia opóźnień mieliśmy przygotowane scenariusze alternatywne 
oraz programy naprawcze. Przez większość czasu prace prowa-
dzone były 24 godziny na dobę, z  tym zastrzeżeniem, że głośne 
działania wykonywaliśmy tylko między godz. 18 a  7, ze względu 
na najemców zajmujących pozostałe kondygnacje. Kluczową rolę 
odegrała logistyka dostaw, której harmonogram został ściśle po-
wiązany z  tym realizacyjnym. Materiały były przywożone „just in 
time”, gdyż nie mielibyśmy miejsca na składowanie takich ilości na 
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powierzchni. Warto wspomnieć, że sama wykładzina zajmowała 
ok. 30 palet. Nieocenione okazały się regularne spotkania koor-
dynacyjne, w których brały udział wszystkie zaangażowane w pro-
jekt strony. Zaufanie, dobra komunikacja i współpraca wszystkich 
uczestników były podstawą sukcesu.

Co stanie się w przypadku, gdy w trakcie prac wykończeniowych 
najemca będzie chciał zlecić jakieś dodatkowe zadania?
Wszystko zależy od momentu, w którym je klient zleca, jak i od za-
kresu prac. Jeśli te zmiany są zgłaszane na początku, to jesteśmy 
w stanie wykonać dodatkowe zlecenia przy zachowaniu terminów. 
Im później w harmonogramie to nastąpi, tym szanse dotrzymania 
terminu końcowego maleją, a  koszty rosną. Zdarzają się również 
sytuacje, gdy przyjmujemy zlecenie prac dodatkowych przy za-
strzeżeniu, iż wykonamy je w  terminie późniejszym, tj. po zakoń-
czeniu prac z zakresu podstawowego. 

Czasem zdarza się, że firma chce przeprowadzić rearanżację 
swojej siedziby, nie rezygnując z funkcjonowania biura. Czy da się 
przebudować siedzibę firmy i nie zaburzać ciągłości pracy?
Wszystko jesteśmy w stanie wykonać przy pewnych założeniach. 
Rearanżacja powierzchni na działającym biurze zdarza się dość 
często. Należy wtedy etapować prace, co wiąże się z  dłuższym 
czasem realizacji, jak i może mieć wpływ na koszty. Wielkość eta-
pów musi być tak dobrana, by pracownicy klienta mogli przenieść 
się na inną część biura, jak również tak, aby ekipa budowlana mia-
ła zapewniony bezproblemowy dostęp np. do windy czy klatki 

schodowej. Przy takich realizacjach kładziemy dużo większy na-
cisk na bieżące utrzymanie czystości i tutaj zazwyczaj korzystamy 
z usług firmy sprzątającej obsługującej budynek, która najlepiej zna 
wymagania najemców.

Czy fit out pozwala na szybką reakcję, gdy w trakcie realizacji 
pojawiają się jakieś problemy i trzeba nanieść na projekt zmiany?
Naszą codziennością w  procesie inwestycyjnym są zmiany i  roz-
wiązywanie problemów. To sól każdego projektu. Są one niezmier-
nie ważne, bo zazwyczaj dopełniają ostatecznego kształtu fit outu. 
Firma fit out musi być przygotowana na szybką ścieżkę wprowa-
dzania zmian, a także liczyć na współpracę i szybką reakcję klienta.

Jakie zagrożenia Państwa zdaniem mogą wystąpić w relacji 
klient–wykonawca podczas procesu inwestycyjnego?
Rolą wykonawcy jest zrealizowanie projektu, w  uzgodnionym 
z klientem czasie, określonym budżecie i jakości. Zagrożeniem przy 
tego rodzaju pracach są rozbieżne interpretacje trzech wspomnia-
nych wyżej elementów przez strony tego procesu. Innym częstym 
problemem jest występowanie w projekcie wielu podmiotów do-
radczych reprezentujących najemcę, właściciela budynku. Każda 
ze stron, chcąc pokazać swoje kompetencje, powoduje sytuacje, 
w  których czasem podjęcie prostej decyzji staje się problemem. 
Rolą wykonawcy jest wtedy kompleksowe patrzenie na całość re-
alizacji, by ograniczyć ryzyka na każdym etapie inwestycji. Współ-
praca wszystkich stron i zaufanie są podstawą udanego projektu.

Źródło: e-biurowce.pl
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oferty komercyjne

Pięć kondygnacji

Łączna powierzchnia ok. 3 000 m2

Standard budynków biurowych “A”

Atrakcyjna lokalizacja 

Parking podziemny

SAWIG Office to nowoczesny obiekt handlowo-usługowy, 

zlokalizowany w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

Nowa inwestycja SAWIG Invest Group jest idelaną ofertą 

dla firm, które cenią wysoką jakość oraz oryginalną

i funkcjonalną architekturę.

/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  /

Tomasz Bryksy

tel. 791 566 697

mail: tb@sawig.pl

www.sawig.pl

biuro@sawig.pl
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oferty komercyjne

Kraków, ul. Wielopole 2   woj. małopolskie

Kraków, ul. Pilotów 4 i 4C  woj. małopolskie

Dodatkowe atuty:
wewnętrzny dziedziniec, 
lokalizacja przy Plantach, 
zaledwie 500 m Rynku Głównego, 
unikalna architektura

Nieruchomości Orange

Na sprzedaż

Zabytkowa kamienica  
w ścisłym centrum

Zapraszamy agencje pośrednictwa do współpracy z firmą Orange Polska S.A. przy sprzedaży nieruchomości na terenie 
całej Polski. Więcej informacji pod numerem telefonu: 800 300 400 oraz na nieruchomosci.orange.pl

Powierzchnia budynków:
9 600 m²

Powierzchnia gruntu:
3 500 m²

Możliwości inwestycyjne:
hotel, apartamenty, biura

Zaproszenie do negocjacji

Cena netto:
9 500 000 zł

Dodatkowe atuty:
nieruchomość skomercjalizowana 
na cele edukacyjne; stopa 
kapitalizacji: 5,2% w roku 2018, 6,6% 
w roku 2019 i 7,2% w roku 2020

Powierzchnia budynków:
3 429 m²

Powierzchnia gruntu:
4 571 m²

Możliwości inwestycyjne:
usługi, mieszkania

ul. J.Meisnera

Al. Pokoju

Al
. 2

9 
lis

to
pa

da

ul.
 P

ilo
tó

w

STARE 
MIASTO

Kazimierz

Kleparz

Prądnik 
Czerwony

Więcej:  tel.: 800 300 400 CC_nieruchomosci@orange.com            nieruchomosci.orange.pl

 Kontakt: Jolanta Blicharz, tel.: 501 236 803

 Kontakt: Jolanta Blicharz, tel.: 501 236 803

Nieruchomość inwestycyjna 
z 10-letnią umową wynajmu, 
4 km od centrum Krakowa



76 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2017

oferty komercyjne



77Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2017

oferty komercyjne

w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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oferty komercyjne

KONTAKT:

KRAKÓW/RZĄSKA

UL. BALICKA

85 ARÓW

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

IDEALNE MIEJSCE POD REZYDENCJĘ, 
HOTEL/SPA, KLINIKĘ MEDYCZNĄ

dzialka@buma.com.pl +48 600 341 341        

MALOWNICZA DZIAŁKA BUDOWLANA NA SPRZEDAŻ 

•  dobra komunikacja z centrum miasta, autostradą i lotniskiem Balice 

 •  kameralne, zapewniające prywatność położenie  •  niepowtarzalne otoczenie przyrody

ATUTY DZIAŁKI:

www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

WYNAJEM
Lokale biurowo-usługowe  
na parterze —  
pow. od 136 m2 do 1220 m2 

Powierzchnie biurowe piętro:  
I, II i III od 360 m2 do 466 m2 
z możliwością łączenia  
( jedna kondygnacja  
to ok. 850 m2)

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

Jak zwiększyć bezpieczeństwo wynajmu

Prewencja jest lepsza niż interwencja
Potocznie mówiąc — dmuchaj na zimne. Lepiej zapobiegać, niż le-
czyć. Zawsze weryfikujmy najemcę. Błędem jest wynajmowanie 
mieszkania osobie, o  której nic nie wiemy. Proponowałbym wy-
kazać się cierpliwością i skupić się na tym, aby przyszłym najemcą 
była osoba, która spełnia nasze oczekiwania, a nie ten, od którego 
odbierzemy pierwszy telefon. 

Kluczem jest kaucja zabezpieczająca, minimum to jednokrotność 
wszystkich opłat za mieszkanie, ale lepiej prosić o  120–150 proc. 
kosztów utrzymania nieruchomości. Jeśli podczas rozmowy telefo-
nicznej potencjalny najemca, nie oglądając wcześniej lokalu, zaczyna 
z nami negocjować cenę lub chce podzielić kaucję, powinien spotkać 
się z odmową. Aby sprawdzić, czy ktoś jest w stanie regulować swo-
je zobowiązania, można zobowiązać go do przyniesienia zaświadcze-
nia o zarobkach lub poprosić, aby w naszej obecności zalogował się 
na konto bankowe i pokazał 3 ostatnie przelewy wynagrodzenia. Od 
osób prowadzących działalność gospodarczą można oczekiwać 3 
ostatnich płatności do ZUS. Dokonane terminowo pozwalają przy-
puszczać, że nasze czynsze również będą na czas. Oprócz kaucji, za-
miast „zwykłej” umowy najmu możemy się zabezpieczyć poprzez 
„umowę najmu okazjonalnego”.

Ustalając warunki umowy najmu, pamiętajmy także o  innych 
ważnych zasadach. 
1. Płatność czynszu przelewem. Bardzo wygodna forma, a  przy 

okazji nie musimy się martwić o  kasę fiskalną oraz zyskujemy 
czas. Wielu właścicieli woli odbierać czynsz w  gotówce, przy 
okazji mając poczucie doglądania mieszkania. Jednak lepiej się 
umówić raz na 2–3 miesiące z najemcą i zrobić odwiedziny wraz 
z protokołem. 

2. Media — gaz, prąd, internet. Najlepszym rozwiązaniem dla właści-
ciela jest sytuacja, w której najemca zawiera te umowy w swoim 
imieniu. Dzięki temu w razie jakichkolwiek zaległości w zapłatach, 
cała odpowiedzialność spada na niego. W przypadku braku płat-
ności, wynajmujący (właściciel mieszkania) jest odpowiedzialny za 
opłacanie rachunków, a za odcięcie mediów grozi Kodeks karny. 

3. Podczas przekazania mieszkania informujemy najemcę, że pod-
chodzimy do tego tematu profesjonalnie i tego samego wyma-
gamy od drugiej strony. Płacimy podatki i  oczekujemy dobrej 
współpracy. Informując o podatkach, wytrącamy argument, któ-
ry w sytuacjach spornych jest dość popularny — donos do Urzę-
du Skarbowego.

Im mniej, tym lepiej!
Odnieśmy się do zapisu Ustawy o ochronie praw lokatorów (art. 6a), 
której treść brzmi: Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia 
sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z bu-
dynkiem, umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych 
i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych in-
stalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone 
odrębnymi przepisami. Treść tego punktu mówi o obowiązku zapew-
nienia najemcy dostępu do mediów. 7 stycznia 2016 r. weszła jednak 
w życie kolejna ustawa zmieniająca Kodeks karny. Chodzi dokładnie 

o artykuł 191, do którego dodano podpunkt mówiący o tym, że od-
cięcie mediów oznacza popełnienie przestępstwa.

Przepisanie mediów jest łatwe do przeprowadzenia — jeden 
protokół do Tauron, jeden do PGNiG. Najemca może przepisać me-
dia na siebie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i umo-
wy najmu. Może też przygotować pełnomocnictwo, aby zawrzeć 
umowę w  jego imieniu. Pamiętajmy o  wpisaniu do umowy kwoty 
czynszu wraz z  naliczeniami ze spółdzielni. Pozostałe płatności 
niech reguluje samodzielnie najemca, jako strona umów na dosta-
wy prądu, gazu i internetu.

Umowa pisemna to podstawa
Bezpieczna umowa najmu ma formę pisemną. Taka umowa daje 
prawo do lokalu. W  praktyce — właściciel nie może wchodzić do 
mieszkania bez wiedzy i zgody najemcy.

Umowa najmu może być zawarta ustnie (wtedy jest umową na 
czas nieokreślony) lub pisemnie — na czas oznaczony i  nieozna-
czony. Umowa bezterminowa wiąże się z 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

Forma pisemna na czas oznaczony zabezpiecza interesy wynaj-
mującego. W  takim dokumencie powinny zostać ujęte wszystkie 
ustalenia pomiędzy stronami. Ważne, aby wraz z umową sporządzić 
protokół zdawczo-odbiorczy i  ankiety osobowe, w  których można 
wpisać kontakt do najbliższych osób. Może się to okazać kluczowe, 
gdy w mieszkaniu dojdzie do wypadku. Poza tym umowa będzie sta-
nowić zabezpieczenie w sytuacji, gdyby najemca popadł w konflikt 
z prawem, demolował części wspólne budynku, zmarł w mieszkaniu.

Najem okazjonalny
Umowa najmu okazjonalnego zwiększa bezpieczeństwo i  zabez-
piecza interesy wynajmującego. To szczególna forma najmu długo-
terminowego. Dla wielu nazwa może być myląca, gdyż sugeruje, że 
wynajmujemy mieszkanie okazjonalnie, czyli od czasu do czasu. 

Umowę najmu okazjonalnego lokalu mogą zawierać wszyscy, nie-
zależnie od statusu prawnego, w  jakim działają, na czas oznaczony 
— nie dłuższy niż 10 lat. Wymaga ona bezwzględnie formy pisem-
nej — w  innym wypadku będzie nieważna. W  zakresie formalnym, 
podlega znacznie surowszym rygorom niż typowa umowa najmu, 
ponieważ wymaga dodatkowych, zabezpieczających oświadczeń. 
W  pierwszym z  nich najemca poddaje się egzekucji i  zobowiązuje 
się do opróżnienia i wydania lokalu w przypadku rozwiązania umo-
wy. Drugie zaś odnosi się do wskazania przez najemcę innego loka-
lu, w którym mógłby zamieszkać w razie przeprowadzenia egzekucji. 

Aby korzystać ze wszystkich korzyści umowy najmu okazjonal-
nego należy:
— zawrzeć ją w formie pisemnej na okres nie dłuższy niż 10 lat,
— zgłosić do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od podpisania,
— rozliczać podatek od najmu.

Józef Kajta 

Jak zmniejszyć ryzyko wynajmu — to pytanie, z jakim często się spotykamy. 
Obecnie obsługujemy najem ponad 120 mieszkań w Krakowie i mamy do 
czynienia z różnymi przypadkami. Czym się kierujemy? Oto cztery żelazne zasady.



81Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2017

Warto Wiedzieć

Zamiana nieruchomości

Z
akup domu czy mieszkania jest inwestycją długotermino-
wą, z reguły zaliczaną do tych, których dokonuje się tylko raz 
w życiu. Niekiedy jednak pewne zdarzenia sprawiają, że do-

tychczasowe lokum przestaje odpowiadać aktualnym potrzebom 
jego mieszkańców. Przykładowo, powiększenie rodziny wyma-
ga bardziej przestronnego lokalu. Pojawiają się również sytuacje 
odwrotne — osoba starsza, której dzieci dawno wyprowadziły się 
z domu, wolałaby zrezygnować z kilku pokoi w celu ograniczenia 
opłat. Kolejnym problemem jest pogorszenie warunków finanso-
wych lub konieczność spłaty zadłużenia albo potrzeba zmiany miej-
sca zamieszkania ze względów zawodowych. W celu dostosowania 
warunków mieszkaniowych do nowej sytuacji, można rozważyć za-
mianę dotychczas zajmowanego lokalu na inną nieruchomość.

Umowa zamiany — kwestie formalne
Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na dru-
gą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesie-
nia własności innej rzeczy — taką definicję podaje Kodeks Cywilny. 
Zamiana może się dokonać pomiędzy dwoma podmiotami, posia-
dającymi prawo własności zamienianych przedmiotów. Umowa 
sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Jeśli 
wartości poszczególnych mieszkań różnią się od siebie, dokument 
powinien zawierać wysokość ustalonej dopłaty. Z prawnego punk-
tu widzenia nie możemy mówić o zamianie w rozumieniu Kodek-
su Cywilnego w przypadku mieszkań komunalnych, spółdzielczych 
lokatorskich i  zakładowych, ponieważ tutaj osoby, które zajmują 
lokale, nie są ich właścicielami. W  praktyce osoby zamieszkujące 
taką nieruchomość, mogą wymienić się z lokatorami innego lokum, 
jednak wcześniej muszą uzyskać zgodę właściciela. W przypadku 
lokali komunalnych będzie to gmina, spółdzielczych lokatorskich — 
spółdzielnia, a zakładowych — przedsiębiorstwo. Wymaganą zgo-
dę można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku i  spełnieniu 
wymogów formalnych, ustalonych przez właściciela, takich jak np. 
brak zaległości w opłatach.

Programy Gminy Miejskiej Kraków
W  Gminie Miejskiej Kraków funkcjonują programy adresowane 
do osób, które chcą zamienić nieruchomość. Stworzono również 
tzw. Bank Zamian. Jak podaje Biuletyn Informacji Publicznej: Jest 
to rodzaj skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informa-
cji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu 
mieszkalnego na inny. Korzystanie z Banku Zamian jest bezpłatne i za-
pewnia dostęp do szczegółowych danych osobowych (wielkość mieszka-
nia, struktura, adres, telefon kontaktowy) ewentualnych kontrahentów 
zamiany. Program Zamian skierowany jest do lokatorów mieszkań 
należących do zasobu Gminy Miejskiej Kraków, którzy ubiegają 
się o możliwość zajęcia nowego lokalu. Ich wnioski rozpatruje spe-
cjalna Komisja, która przyznaje dane mieszkanie temu, kto zaofe-
ruje opłacanie najwyższej stawki czynszu. Dobrowolne zamiany 
mieszkań dotyczą osób posiadających tytuł prawny do dyspono-
wania lokalem mieszkalnym. Wydział Mieszkalnictwa pośredniczy 
w nich, gdy przynajmniej jedna ze stron najmuje lokal komunalny. 

Gdy dotychczasowe mieszkanie przestaje spełniać swoje funkcje, nasuwa 
się myśl o jego sprzedaży i zakupie innego lokalu. Prostszym rozwiązaniem 
może być zamiana nieruchomości.

Wyróżnia się także zamiany „z urzędu”. Ich beneficjenci to osoby, 
które nie mogą korzystać z dotychczas zajmowanego lokalu komu-
nalnego, np. niepełnosprawni zamieszkujący blok bez windy. Moż-
liwa jest również zamiana inicjowana przez osoby zadłużone, które 
są gotowe przenieść się do mniejszego lokalu komunalnego i od-
stąpić dotychczas zajmowane mieszkanie temu, kto zobowiąże się 
do spłaty ich długu.

Zalety zamiany nieruchomości
Zamiana mieszkania może być prostsza od transakcji sprzedaży. 
Po pierwsze, wiąże się z  podpisaniem tylko jednej umowy z  jed-
nym podmiotem. Jeśli chcemy najpierw sprzedać mieszkanie, a na-
stępnie kupić inne, musimy poświęcić więcej czasu na znalezienie 
dwóch satysfakcjonujących ofert. Istotne jest również odpowied-
nie rozmieszczenie ich w  czasie. Jeżeli uda nam się zbyć własny 
lokal, istnieje ryzyko, że nie zdążymy znaleźć nowego mieszkania 
w terminie wyznaczonym w umowie. Wówczas konieczna będzie 
przeprowadzka do lokalu tymczasowego, np. mieszkania kogoś 
z rodziny albo przyspieszenie poszukiwań, które może skutkować 
koniecznością zapłacenia wyższej ceny niż zakładaliśmy na po-
czątku. Poza tym, umowa zamiany wiąże się z  niższymi kosztami 
niż dokonanie transakcji sprzedaży. W przypadku kupna domu lub 
mieszkania z rynku wtórnego, należy zapłacić podatek od czynno-
ści cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc. wartości nieruchomo-
ści. Decydując się na zamianę, wysokość tego podatku oblicza się 
na podstawie różnicy między ceną poszczególnych nieruchomo-
ści. Ten koszt jest zatem znacznie niższy niż w przypadku umowy 
sprzedaży.

Zamiana czasowa
Odrębne zagadnienie stanowi zamiana mieszkania na określony 
czas. Takie rozwiązanie cieszy się powodzeniem wśród osób pla-
nujących urlopowy wyjazd. Istnieją portale, które specjalizują się 
w zamieszczaniu ofert zamian wakacyjnych. Przykładem jest do-
mzadom.pl. Po dokonaniu rejestracji i zaoferowaniu swojego lo-
kalu, użytkownik może poszukać podobnej oferty w miejscu, do 
którego chciałby się udać. Obie strony nawiązują kontakt mailo-
wy i telefoniczny. Jeśli mieszkają stosunkowo blisko, mogą rów-
nież spotkać się w umówionym miejscu. Wymiana może nastąpić 
na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że w  jednym czasie 
mieszkańcy obu domów wyjeżdżają do mieszkań goszczących. 
Drugim wariantem jest pobyt w wybranym miejscu w obecności 
gospodarzy, którzy w innym, dogodnym terminie, przyjadą z re-
wizytą. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić pieniądze, które 
należałoby wydać na pokój w  hotelu czy pensjonacie oraz wy-
żywienie w  lokalach gastronomicznych — gospodarze, których 
dom odwiedzamy, zazwyczaj udostępniają kuchnię, umożliwiając 
samodzielne przygotowywanie posiłków. Taka forma zakwate-
rowania wiąże się również z większym komfortem pobytu w od-
wiedzanej miejscowości. Na podobnych zasadach działają także 
portale międzynarodowe, ułatwiające wyjazd do innego kraju.

Anna Kapłańska
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3-pokojowe – 85 m2

Stare Miasto, ul. Blich 

 
Mieszkanie w samym sercu Krakowa, 
położone w odremontowanej kamie-
nicy na pierwszym piętrze. Nieru-
chomość składa się z trzech pokoi, 
kuchni z balkonem, oddzielnej 
łazienki, WC i hallu.
 
Cena 559.000 zł
Tel. 512 110 804

2-pokojowe – 63 m2

Kazimierz, ul Paulińska
 
 
Mieszkanie położone w trzypiętrowej 
kamienicy. Nieruchomość znajduje 
się w doskonałej lokalizacji. Składa 
się z dwóch pokoi, oddzielnej kuchni, 
łazienki z WC oraz dwóch balkonów

Cena 465.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe – 68 m2

Kraków, Łobzów, 
ul. Kijowska
 
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 68m2 
w idealnym stanie. Niezależna, jasna 
kuchnia z pomieszczeniem gospodar-
czym. Salon z tarasem wychodzącym 
na zachód. Mieszkanie położone na 
pierwszym piętrze budynku z windą. 
Miejsce parkingowe za szlabanem
 
Cena 450.000 zł
Tel. 12 631 03 75 

2-pokojowe – 46 m2

Stare Podgórze, 
ul. Jerozolimska
 
Mieszkanie usytuowane na 2 piętrze 
w nowym apartamentowcu z windą. 
Nieruchomość składa się z przestron-
nego salonu z aneksem kuchennym 
i balkonem, sypialni oraz łazienki 
z prysznicem i WC. Istnieje możli-
wość doposażenia mieszkania dla 
najemcy.
 
Cena 1.700 zł/miesiąc
Tel. 513 084 377

4-pokojowe – 72,40 m2

Kurdwanów, ul. Bojki
 
 
Przedpokój, ustawna kuchnia,  
4 niezależne pokoje, łazienka, WC, 
loggia, piwnica. Atrakcyjna cena. 
Dwustronna ekspozycja.
 
 
 
Cena 310.000 zł
Tel. 504 051 600

3-pokojowe – 57 m2

Stare Grzegórzki, 
ul. Rzeźnicza 

Mieszkanie w stanie deweloperskim, 
rynek wtórny, znajduje się w bloku. 
Składa się z trzech osobnych pokoi, 
osobnej kuchni z oknem, łazienki 
z WC, przedpokoju oraz pomiesz-
czenia gospodarczego. Ogrzewanie 
centralne.
 
Cena 412.000 zł
Tel. 512 110 804

2-pokojowe – 52 m2

Stare Grzegórzki, 
al. Daszyńskiego
 
M i e s z k a n i e  p o ł o ż o n e  n a 
drugim piętrze w zadbanym bloku 
z cegły z dwustronną ekspozycją. 
Nieruchomość składa się z dwóch 
niezależnych pokoi, oddzielnej 
kuchni, przedpokoju oraz łazienki 
z WC. Ogrzewanie centralne z sieci 
MPEC. 
Cena 379.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe – 73 m2

Zabłocie, ul. Przemysłowa
Apartament usytuowany na 5 piętrze 
w budynku z 2010 roku z windą. 
Nieruchomość składa się z prze-
stronnego salonu połączonego 
z kuchnią, dwóch niezależnych 
sypialni, przedpokoju, obszernej 
łazienki, wyposażonej zarówno 
w wannę jak i prysznic, pomiesz-
czenia gospodarczego-pralni, a także 
balkonu o powierzchni około 6 m2.
Cena 599.000 zł
Tel. 513 084 377

2-pokojowe – 49 m2

Olsza, ul. Miechowity
 
 
Przedpokój, dwa oddzielne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka, loggia, 
piwnica. Mieszkanie po generalnym 
remoncie zlokalizowane na pierw-
szym piętrze w bloku z cegły. Bardzo 
dobra komunikacja autobusowa. 
Zielona i spokojna okolica.

Cena 330.000 zł
Tel. 12 412 00 72

Dom – 183 m2

Ruczaj, ul. Kobierzyńska
 
 
Dom składający się z 4 poziomów.  
I poziom: garaż i piwnica, 2 pomiesz-
czenia, WC, korytarz, II poziom: duży 
salon z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka, przedpokój, III poziom:  
3 sypialnie,  duża łazienka,  
IV poziom: ogród zimowy i strych. 

Cena 820.000 zł
Tel. 883 999 762
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe – 62 m2

Ruczaj, ul. Kobierzyńska
 
 
Mieszkanie składa się z trzech 
oddzielnych pokoi, dużej jasnej 
kuchni, łazienki, osobnego WC, 
garderoby, przedpokoju i zabudowa-
nego balkonu. Do mieszkania przy-
należy piwnica. Wysoki standard 
mieszkania.
 
Cena 380.000 zł
Tel. 883 999 762

2-pokojowe – 44,50 m2

Grzegórzki, ul. Aleja 
Pokoju 

Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Mieszkanie do własnej aran-
żacji; możliwość wydzielenia kolej-
nego, niezależnego pokoju; blisko 
przystanek MPK. 
 
Cena 310.000 zł do negocjacji
Tel. 12 341 08 01

2-pokojowe – 45 m2

Kozłówek, 
ul. Nowosądecka
 
Przedpokój, widna kuchnia, 2 nieza-
leżne pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Funkcjonalny układ. Blisko 
MPK.
 
 
 
Cena 239.000 zł
Tel. 534 533 332

1-pokojowe – 32,66 m2 
Nowy Prokocim

 
Widna, oddzielna kuchnia, niezależny 
pokój, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Przestronne z dwustronną ekspozycją 
w bloku czteropiętrowym. 
 
 
 
Cena 150.000 zł
Tel. 600 176 207

Dom – 200 m2

Bronowice, ul. Podkowińskiego
Dom jednorodzinny w bardzo dobrym 
stanie o powierzchni 200 m2,do 
dyspozycji jasna kuchnia,dwie 
łazienki, 5 osobnych pokoi oraz 
salon. Funkcjonalny układ z powo-
dzeniem nadaje się dla dużej rodziny. 
Dom posiada własny ogród, saunę 
oraz duży garaż. Istnieje możliwość 
pozostawienia mebli, co pozwala  
na właściwie natychmiastową 
przeprowadzkę.
Cena 1.040.000 zł
Tel. 730 970 199

2-pokojowe – 37 m2

Bronowice, ul. Rydla
 
 
Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie 
po generalnym remoncie. Trzypię-
trowy blok z cegły z lat 60-tych. 
Kameralna, zielona okolica. Dosko-
nała lokalizacja pod względem komu-
nikacyjnym.
 
Cena 285.000 zł
Tel. 731 846 860

2-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 położony przy 
wzgórzu św. Bronisławy. Miejsce 
w garażu podziemnym 30tys. 

Cena 520.000 zł
Tel. 534 534 605

3-pokojowe – 62 m2

Wola Duchacka, 
ul. Gołaśka
 
Mieszkanie na pierwszym piętrze 
składające się z 3 pokoi, widnej 
kuchni, łazienki, WC, przedpokoju 
oraz piwnicy. Dodatkowo mieszkanie 
posiada duży taras o powierzchni 18 m2. 
 
 
Cena 369.000 zł
Tel. 12 358 88 98

2-pokojowe – 36 m2

Śródmieście, 
ul. Brodowicza

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. Blok z lat 60-tych 
z cegły. Do mieszkania przynależą 
2 piwnice. Przy Rondzie Mogilskim.
 
 
 
Cena 255.000 zł
Tel.604 683 680

3-pokojowe – 82 m2

Prądnik Czerwony
 
 
Przedpokój, kuchnia z jadalnią, 
salon, 2 sypialnie, łazienka oraz 
2 balkony. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Blok z 1995 roku. Ogrze-
wanie i ciepła woda z sieci miej-
skiej. W sąsiedztwie Rondo Barei. 
  
Cena 399.000 zł
Tel. 533 320 218
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe – 62 m2 
Kraków, ul. Marii Dąbrowskiej

 
Salon z aneksem kuchennym, dwa 
niezależne pokoje, łazienka z WC, 
garderoba oraz taras 27 m2. Miesz-
kanie na 8-piętrze w 8-piętrowym 
bloku z 2014 roku. Wykończone 
w wysokim standardzie, klimatyzacja, 
miejsce postojowe, duża piwnica. 
Cicha i spokojna okolica z dosko-
nale rozwiniętą infrastrukturą.
Cena 499 000 zł
Tel. 794 787 777

2-pokojowe – 49,46 m2

Bieżanów, ul. Duża Góra
 
 
Przedpokój, oddzielna jasna kuchnia, 
2 niezależne pokoje, łazienka 
z WC, loggia, piwnica. Mieszkanie 
słoneczne z podwójną ekspozycją. 
 
 
 
Cena 229.000 zł do negocjacji

Tel. 537 680 002

3-pokojowe – 65 m2

Nowa Huta, os. Stalowe
 
 
Mieszkanie składa się z salonu 
z otwartą kuchnią, dwóch niezależ-
nych pokoi, łazienki, garderoby oraz 
przedpokoju. Odnowiony budynek 
z windą w cichej części osiedla. 
Nieruchomość po generalnym 
remoncie gotowa do zamieszkania. 
 
Cena 349.000 zł
Tel. 693 569 250

2-pokojowe – 42 m²
Nowa Huta, os. Zielone
 
 
2 pokoje, duża jasna kuchnia, 
łazienka przedpokój, piwnica. Nieru-
chomość znajduję się w kame-
ralnym dwu piętrowym bloku z cegły 
w środku osiedla. Wolne od zaraz. 
 
 
Cena 189.000 zł do negocjacji

Tel. 731 090 606

2-pokojowe – 38 m2

Prądnik Biały,  
ul. Nad Sudołem
Ustawne 2-pokojowe mieszkanie 
z osobną jasną kuchnią oraz loggią. 
Stan dobry. Ekspozycja południowa. 
Widok na tereny zielone. Atrak-
cyjna lokalizacja. Niskie opłaty 
czynszowe 230 zł. Zadbany blok. 
Idealne również pod inwestycję. 

 
Cena 240.000 zł
Tel. 537 978 098

2-pokojowe – 52 m2

Ruczaj, ul. Czerwone Maki
 
 
Dwa niezależne pokoje, osobna 
jasna kuchnia, łazienka z kabiną 
prysznicową, oddzielne WC, przed-
pokój, duży balkon. Mieszkanie na IV 
piętrze - nowe budownictwo. Ogrze-
wanie miejskie. Wysoki standard.  

Cena 289 000 zł
Tel. 608 440 793

2-pokojowe – 38 m2

Mistrzejowice, 
os. Złotego Wieku
 
M i e s z k a n i e  f u n k c j o n a l n e 
i ustawne. Niskie koszty utrzy-
mania. W sąsiedztwie parku. 
 
 
 
 
Cena 220.000 zł
Tel. 786 266 502 

3-pokojowe – 67,48 m2

Płaszów, ul. Gliniana.
 
 
Przedpokój, oddzielna kuchnia, 
3 pokoje, łazienka, WC, loggia, 
piwnica. Przestronne mieszkanie 
w doskonałej lokalizacji. W okolicy 
terenów rekreacyjnych i Zalewu 
Bagry. W pobliżu linii tramwa-
jowej. Ogrzewanie z sieci miejskiej. 

Cena 340.000 zł
Tel. 570 578 980

2-pokojowe – 48 m²
Żabiniec, ul. Solskiego
 
 
Przedpokój, salon, półotwar ta 
kuchnia, sypialnia, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Przestronne, 
jasne mieszkanie. Pierwsze piętro. 
Blok z windą. Stan bardzo dobry. 
Blok położony w centrum osiedla. 
 

Cena 325.000 zł
Tel. 696 496 500

5-pokojowe – 120 m2

Kraków, Łobzów, ul. 
Władysława Łokietka
Mieszkanie 5-pokojowe o powierzchni 
120 m2 w ogrodzonym budynku 
z roku 2004. Oddzielna, jasna kuchnia, 
pomieszczenie gospodarcze, łazienka 
z prysznicem i wanną, WC, dwa balkony. 
Trójstronna ekspozycja. Do nierucho-
mości przynależy garaż podziemny. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę.
 
Cena 980.000 zł
Tel. 512 110802
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Kraków, ul. Kalwaryjska 51
pon. – piątek: 9:00 – 17:00

tel. 516 396 994
biuro@danax.pl

Dom na sprzedaż
pow.: 271,90 m²
działka: 1766 m²

6 po6 pokoi, działka na wzniesieniu 
z widokiem na wylot jurajskiej 
doliny Kluczwody. Odległość od 
Ronda Kraka – ok. 9 km

Cena: 1 490 000 zł

Zabierzów, Zelków

Dom na sprzedaż
pow.: 170,00 m²
działka: 282 m²

Zadbany i komfortowy dom 
położony na pięknie zagospoda-
rowanej działce, salon 
+ 3 pokoje + duży “open space”, 
atrakcyjna lokalizacja

Cena: 960 000 zł

Kraków, Zwierzyniec, Bielany

Dom na sprzedaż
pow.: 170,00 m²
działka: 514 m²

DDom dwurodzinny położony w 
atrakcyjnej lokalizacji, w cichym 
miejscu, “część A” o pow. 274 m2, 
“część B” o pow. 75 m2

Cena: 990 000 zł

Kraków, Prądnik Biały

Dom na sprzedaż
pow.: 200,00 m²
działka: 350 m²

Dom składający się z 3 mieszkań: 
dwa na parterze po 50 m2, 
jedno na piętrze 100 m2, 
aatrakcyjna lokalizacja

Cena: 680 000 zł

Kraków, Wola Duchacka

Mieszkanie na sprzedaż
pow.: 45,60 m²

2 pokoje, II/III, komfortowe, 
duży balkon, opcja garażu, 
wyposażona kuchnia

Cena: 290 000 zł

Kraków, Kliny, ul. Bartla

Mieszkanie na sprzedaż
pow.: 32,00 m²

2 pokoje, X/XIV, budynek z 2001 r., 
duży balkon z rozsuwanym
przeszkleniem o ekspozycji
południpołudniowej, wyposażona kuchnia, 
opcja garażu

Cena: 269 000 zł

Kraków, Olsza, ul. Ostatnia

PEŁNA PREZENTACJA – ZAWSZE AKTUALNA OFERTA       www.danax.com.pl
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Krowodrza
ul. Łobzowska

Wola Justowska
ul. Niezapominajek

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. Blich

Krowodrza
ul. Wrocławska

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. Berka Joselewicza

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. Berka Joselewicza

5 piętro
powierzchnia 48,7 m2

2 piętro
powierzchnia 68,5 m2

1 piętro
powierzchnia 50 m2

4 piętro
powierzchnia 46,5 m2

4 piętro
powierzchnia 50 m2

1 piętro
powierzchnia 43 m2

3 piętro
powierzchnia 52,72 m2

3 piętro
powierzchnia 43,04 m2

Cena: 515 000 zł

Cena: 729 000 zł

Cena: 459 000 zł

Cena: 634 000 zł

Cena: 579 920 zł

Cena: 473 330 zł netto

Cena: 380 000 złCena: 389 000 zł

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

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

t: 12 307 13 23
m: biuro@gamp-krakow.pl
www.gamp-krakow.pl
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WĘGRZCE WIELKIE 
Domy wolno stojące z garażami, 
pow. 136 m2

Cena: 489.840 zł

KONTAKT:   Małgorzata Brożek    
 518-685-588  

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

WŁOSAŃ, GM. MOGILANY 
Bliźniak, 100 m2, do zamieszkania 
Cena: 476.000 zł
 

KONTAKT:  Stanisław Irzyk   
 509-907-533

KURDWANóW, 
UL. KORDIANA
Apartament 3-pokojowy, 66 m2, 
komfortowy, 2016 r. 
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor       
 500-557-819

PRĄDNIK CZERWONY, 
UL. MEIERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 74.5 m2, 
urządzone, 2008 r.
Cena: 559.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek  
 505-110-150

GRZEGóRZKI,  
UL. CZYŻYŃSKA
3 pokojowe, 56 m2, pod inwestycję
Cena: 465.000 zł
 

KONTAKT:  Sabina Pająk      
 514-738-628 

BRACIA-SADURSCY.PL

STARE MIASTO,  
UL. DIETLA
Mieszkanie 3-pokojowe, 95 m2, 
III piętro, taras
Cena: 980.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska  
 511-272-088 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

PODGóRZE DUCHACKIE, 
UL. LIRNIKóW
Mieszkanie 2 pokojowe, 47 m2, 
wysoki standard 
Cena: 339.000 zł
 

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217 

WOLA ZACHARIASZOWSKA
GM. ZIELONKI
Dom wolnostojący, p.u. 217 m2, 
salon, 4 sypialnie z garderobami, 
2 łazienki, wysoki standard, 2014  r., 
działka 53 a.

KONTAKT:  Michał Dzięcioł  
 518-810-080

WOLA DUCHACKA, 
UL. BIAŁORUSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 70.5 m2, 
wysoki standard, 2013 r.
Cena: 539.900 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150 



89Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

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.

400 m2, komfortowy, 
energooszczędny dom  
1- lub 2-rodzinny z podwójnym 
garażem.
Działka 21 a.

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.

50 m2 - 2-pokojowe mieszkanie 
po remoncie. Osobne pokoje, 
oddzielna kuchnia, 
2 balkony. Ceglany budynek 
w świetnej lokalizacji przy 
Parku Krakowskim i AGH

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.

45m2 – 2-pokojowe 
komfortowe mieszkanie 
z balkonem w nowej, 
kameralnej zabudowie. I piętro 
w budynku II piętrowym.

3-pokojowe mieszkanie  
o bardzo dobrym standardzie  
z tarsem i ogródkiem.
Kameralna zabudowa, 
bezpieczne, zamkniete osiedle.

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: 990.000 zł Cena: 379.000 zł

Cena: 550.000 zł

Cena: 420.000 złCena: 850.000 zł

Cena: 480.000 zł

Cena: 330.000 zł Cena: 385.000 zł

BRONOWICE, 
KROWODRZA, DĘBNIKI

KOSTRZE  
– UL. DĄBROWA

BIEŻANÓW – KOKOTÓW 
– REJ. KOKOTOWSKA

BRONOWICE  
– ARMII KRAJOWEJ 
– TARASY VERONA II

KROWODRZA – UL. LEAGARLICZKA / 
REJON ZIELONKI

DĘBNIKI/RUCZAJ 
– UL. LUBOSTROŃ

WOLA JUSTOWSKA  
– UL. NIEZAPOMINAJEK

BRONOWICE  
– UL. ZŁOTA PODKOWA

0% prowiz j i

0% prowiz j i
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Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Cena: 2 400 PLN

Umów się na spotkanie:  Karolina Łakomy
+48 575 245 123

k.lakomy@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 43 m2

ul. Parkowa Wynajem

Do wynajęcia 2- pokojowy nowoczesny apartament
przy ulicy Parkowej. 

Dzielnica: Kraków-Krowodrza

Cena: 5 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Karolina Łakomy
+48 575 245 123

k.lakomy@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 180 m2

ul. Gustawa Ehrenberga Wynajem

Do wynajęcia przestronny, dwu poziomowy dom  położony 
przy ul. Ehrenberga.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza

Cena: 850 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Marcin Gosławski
+48 537 883 282

marcin@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 111 m2

ul. Armii Krajowej Sprzedaż

N sprzedaż wyjątkowe mieszkania zlokalizowane
przy ulicy Armii Krajowej.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 549 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Damian Ligęza
+48 575 839 123

d.ligeza@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 60 m2

ul. Augustyna Kordeckiego Sprzedaż

Na sprzedaż mieszkanie w spokojnej części Kazimierza 
przy ulicy Augustyna Kordeckiego

Dzielnica: Kraków-Podgórze  

Cena: 430 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Wojciech Stożek
+48 694 012 226

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 55 m2

ul. Franciszka Bohomolca Sprzedaż

Na sprzedaż 3 pokojowe mieszkanie przy
ulicy Franciszka Bohomolca

Dzielnica: Kraków-Śródmieście

Cena: 7 200 zł

Umów się na spotkanie:  Damian Chmiel
+48 570 347 113

damian@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 92m2

ul. św. Łazarza Wynajem

Do wynajęcia luksusowy penthouse  położony 
przy ulicy św. Łazarza

www.nowodworskiestates.pl
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Kraków, ul. Lindego 1
tel. 503 005 679

krakow@plan-a.net.plZ nami osiągniesz więcej!
www.plan-a.net.pl

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

338 m2, 7 pokoi, działka 12 a (możliwość 
zakupu w opcji 34 a), idealny dla dwóch 
rodzin lub pod działalność usługową.

58 m2, 2 pokoje, 
umeblowane, taras 11 m2

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

139 m2, działka 7ar, 
stan deweloperski

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

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

8 ar, 21 x 37 m, MPZP.

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

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

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż 

Zabierzów 
Dom na sprzedaż 

Kraków, ul. Friedleina
Dom na sprzedaż

Wieliczka
Mieszkanie na sprzedaż

Głogoczów 
Dom na sprzedaż

Lusina, ul.Zdrojowa
Działka na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Zielonki, ul. Do Cegielni
Działka na sprzedaż

Kraków, Kliny Borkowskie
Dom na sprzedaż

Kraków, ul. Falista
Działka na sprzedaż

Cena: 795 000 zł Cena: 980 000 zł

Cena: 595 000 zł

Cena: 330 000 zł

Cena: 360 000 zł do negocjacji

Cena: 210 000 złCena: 240 000 zł

Cena: 205 000 zł

Cena: 430 000 zł

Cena: 430 000 zł

503-005-679

503-005-679

503-005-679

531-255-155

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

503-005-679

531-255-155

531-255-155

507-149-904

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I
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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

Zelków

Dom 260 m2,
wysoki standard. 

Cena: informacja pod  
           telefonem

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków,
ul. Radzikowskiego

Lokal komercyjny 32,4 m2, 
wysoki standard. 

Cena: 60 zł netto/m2

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków,
okolice Galerii Kazimierz 

Mieszkanie 1-pokojowe, 
34 m2, wyremontowane.

Cena: 1450 zł/msc

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków,
os. Złota Podkowa 

Mieszkanie 2-pokojowe 31 m2.

Cena: 239 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Krzczonów

Domek letniskowy,
działka 4 a.

Cena: 33 000 zł
 

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kurdwanów 

Mieszkanie 2-pokojowe,
48 m2.

Cena: 325 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków, ul. Łużycka

Mieszkanie 86 m2,
4-pokojowe, 2006 r.

Cena: 520 000 zł

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

Cena: 440.000 zł 

Stare Miasto - sprzedaż 

2 pokojowe mieszkanie położone w budynku z recepcją
przy ul. Wincentego Pola. Do mieszkania przynależy duży taras ok. 30 m2. 
Możliwość zakupu miejsca garażowego.

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

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

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

Bronowice - sprzedaż

Na sprzedaż pięknie wykończone, dwupokojowe mieszkanie
o łącznej powierzchni 67 m2.

Cena: 4.000 zł 

Stare Miasto - wynajem

Na wynajem 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 85 m2

w nowoczesnej inwestycji Browar Lubicz. 

Grzegórzki - sprzedaż

Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 58 m2 położone w nowym 
prestiżowym budynku. 

Żabiniec - wynajem 

Mieszkanie czteropokojowe, dwupoziomowe 
o łącznej powierzchni 96 m2 w doskonałej lokalizacji.

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

Cena: 2.300 zł 

Zabłocie - wynajem

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 42 m2

w inwestycji Riverside.

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

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

Cena: 2.000 zł 

Miejsce w garażu: 20.000 zł 

Cena: 570.000 zł 

Miejsce w garażu: 30.000 zł 

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

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

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 
Kazimierz, ul. Augustyna Kordeckiego

Mieszkanie: Kraków 
Stare Miasto, ul. Blich

Mieszkanie: Kraków 
Mistrzejowice, os. Oświecenia

Mieszkanie: Kraków 
Stare Miasto, ul. Lubomirskiego

Mieszkanie: Kraków 
Łagiewniki, ul. Sucha

Mieszkanie: Kraków 
Czyżyny, ul. Sołtysowska

Cena: 275 000 zł

Cena: 539 000 zł

Cena: 269 000 zł

Cena: 343 000 zł

Cena: 359 000 zł

Cena: 589 000 zł

785 902 932 

785 805 959 

785 902 932 

785 805 959 

785 805 959

785 805 959 

7 614 zł/m2

7 667 zł/m2

4 962 zł/m2

14 017 zł/m2

5 526 zł/m2

5 863 zł/m2

pow. 36 m2, 1 pokój

pow. 70 m2, 2 pokoje

pow. 54 m2, 2 pokoje

pow. 24 m2, 1 pokój

pow. 65 m2, 3 pokoje

pow. 100 m2, 4 pokoje

783 939 605
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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

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



101Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2017

rynek wtórny | gablota ofert

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 CZERwoNy

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

3 2400 ul. Śliczna 60,0 0/7 572 985 869 Agencja Bracia Sadurscy

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

PRąDNIK BIAŁy

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

Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

2 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 Pradnik Biały 44,0 5/6 503 588 845 Agencja Bracia Sadurscy

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

wyNAjEM – MIESZKANIA 

Liczba 
pokoi

Cena 
(zł) Nazwa ulicy Pow. 

(m2) Piętro  Tel. Nazwa biura 

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

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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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnia drObnE

MIESZKANIA — SPRZEDAZ

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

Cena 550.000 zł
Tel. 532-817-692

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

Cena 390.000 zł
Tel. 601-492-181

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

Cena 650.000 zł
Tel. 510-113-246

Kraków, ul. Kasprowicza
49 m2, 2-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie do re-
montu adaptacyjnego, zlokalizowane w jedno-
piętrowej, przedwojennej kamienicy na Osiedlu 
Oficerskim, w pobliżu ronda Mogilskiego. Lokal 
składa się z trzech pomieszczeń i przedpokoju. 
Preferowane ogrzewanie gazowe piecem dwu 
funkcyjnym. Przestronność i  odpowiednie do-
świetlenie pomieszczeń sprawia, że lokal może 

pełnić funkcję biura czy kancelarii prawniczej. 
Mieszkanie własnościowe hipoteczne z udziałem 
w kamienicy 12,5% Można zaadaptować strych, 
zlokalizowany nad mieszkaniem, tworząc dodat-
kową kondygnację. Z  trzech stron domu teren 
zielony. Spokojne osiedle o  niskiej zabudowie 
w prestiżowym otoczeniu. Pośredników proszę 
o  kontakt tylko z  zainteresowanym klientem, 
prowizja do uzgodnienia.

Cena 325.000 zł
Tel. 602-755-904

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

Cena 239. 000 zł
Tel. 517-115-248

Kraków, ul. Meissnera
52,30 m2, 3-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie 
bezpośrednio od właściciela- bez dodatkowych 
kosztów. Spokojne i  ciche mieszkanie z  3 nie-
przechodnimi pokojami (17,0 m2, 10,5 m2, 7,5 m2), 
widna osobna nieprzechodnia kuchnia razem 
z  jadalnią (9,0 m2), łazienka (2,5 m2), osobne 
WC (0,8 m2), przedpokój (5,0 m2), dodatkowo 
duża loggia (7,0 m2). Do mieszkania przynależy 
piwnica (3,7  m2) oraz komórka lokatorska na 
półpiętrze (1,8 m2). Pomiędzy poszczególnymi 
pomieszczeniami są ścianki działowe, które 
można przestawić lub usunąć. W  budynku 
cichobieżna winda z  2014 roku. Budynek ocie-
plony i zadbany w bardzo dobrym stanie. Parking 
przed budynkiem. Instalacja UPC. Mieszkanie do 
odświeżenia/remontu. Mieszkanie jest doskonale 
zlokalizowane, 11 minut od centrum.

Cena do uzgodnienia.
Tel. 887-502-215

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

Cena 149.000 zł
Tel. 534-990-992

Kraków, ul. Prusa
35 m2, 1-pokojowe, III piętro. Kawalerka – duży 
pokój (20 m2), oddzielna kuchnia z małą jadalnią, 
łazienka, przedpokój. Okna wychodzą na słoneczne 
podwórko. Mieszkanie w  ładnej, wyremonto-
wanej kamienicy. Lokal jest ciepły, umeblowany 
i  kompletnie wyposażony. Ogrzewanie własne 
elektryczne. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 335.000 zł
Tel. 343-156-591

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

Cena 348.000 zł
Tel. 502-749-910

Kraków, ul. Zdunów
56 m2, 2-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie zlokali-
zowane w dzielnicy Borek Fałęcki – Łagiewniki. 
Składa się z  salonu, oddzielnej i  zamkniętej 
kuchni, sypialni, łazienki, przedpokoju oraz 
balkonu/loggi. Ogrzewanie własne z  kotłowni, 
w mieszkaniu nie ma gazu. Blok oddany na prze-
łomie 2012/2013 r., stan lokalu bardzo dobry, nie 
wymaga wkładu finansowego. Mieszkanie jest 
nowocześnie wykończone, w wysokim standar-
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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

Kraków, ul. Zdunów
2-pokojowe, 45,5 m2, miejsce parkingowe pod 
balkonem.

Cena 320.000
Miejsce parkingowe 17.000 zł

Tel. 692-701-964
e-mail: bjaggi59@gmail.com

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, Bronowice
260 m2, działka o pow. 10,8 a; przedwojenna willa, 
6 pokoi, wysoki strych do zagospodarowania. 
Sprzedam udział 1/2 części. Willa do remontu.

Cena 550.000 zł
Tel. 506-555-296

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 prze-
stronny i słoneczny salon z centralnie usytuowa-
nym kominkiem (44 m2), pokój mogący 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  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 scho-
wek (4 m2). Dom posiada piwnicę o powierzchni 
25 m2 oraz dwa schowki dostępne od zewnątrz /
pod wejściem i pod schodami/. Budynek przebu-
dowany w 2002 roku. Ogród zagospodarowany 
krzewami i  drzewami ozdobnymi. Możliwość 
wykorzystania własnej studni do podlewania. 
Ogrodzenie drewniane i  brama wjazdowa wy-
konane 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

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

DZIAŁKI — SPRZEDAŻ

rej. Beskidu Wyspowego
2 działki o pow. 17 i 23 a, rekreacyjne (leśne). 
Droga dojazdowa, potok. Działka widokowa.

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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Cena 500 zł/a
Tel. 506-512-672

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. Dojazd asfalto-

wy, wjazd na działkę utwardzony. Możliwość za-
miany za mieszkanie w Krakowie. Działka posiada 
bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Możliwość 
wynajmu i ew. utwardzenia — 300 zł/mc

Cena 245.000 zł
Tel. 507-306-009

Kraków, ul. Petrażyckiego
8,1 a, podzielona na dwie w sposób umożliwiający 
budowę dwóch domów w zabudowie bliźniaczej. 
Teren objęty miejscowym planem zagospoda-
rowania 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, asfalto-
wej. Wymiary działki: 22×36 m. Media: gaz w dział-
ce; 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

Michałowice, ul. Mały Kraków
2070 m2, w całości przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Kształt prostokąt-
ny, teren nachylony do drogi asfaltowej. Media 
na działce. Mozliwość dokupienia 10–50 arów.

Cena 99.000 zł
Tel. 600-203-310

e-mail: dominika1958@wp.pl

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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dO WYnaJĘCia: Kraków, os. bohaterów Września

48 m2, 3 pokoje, blok z 2010 roku. Mieszkanie słoneczne i bardzo ciepłe (ekspozycja 
południowo-wschodnia). Urządzone w wysokim standardzie, w pełni umeblowane 
i wyposażone. Mieszkanie świeżo po remoncie. Dobrze rozwinięta komunikacja. 
W pobliżu liczne sklepy, banki, przedszkola, szkoły. Na osiedlu place zabaw i tereny 
zielone oraz miejsca parkingowe. Szybki dojazd do Quattro Business Parku  
(max. 15 minut — autobus 159).
Możliwość wynajęcia garażu (ok. 18 m2) w cenie 200 zł/miesiąc.

Cena 1600 zł +opłaty   690-648-526

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, 
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

Raciborsk, rej. Wieliczki płd.
3 sąsiadujące działki budowlane o pow. 13, 14 i 19 
a. Stok, widok na góry i zalew.

Cena 12.000 zł/a do negocjacji
Tel. 692 701 964

e-mail: bjaggi59@gmail.com

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. Ogrze-
wanie CO miejskie, ciepła woda MPEC, winda, wy-
dajna wentylacja mechaniczna, dobrze wyciszone 
ściany, bardzo ciepłe, okna na stronę wschodnią.

Cena 1500 zł
Tel. 737-498-535
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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, kame-
ralne budownictwo. W pobliżu Galeria Bronowicka, 
Ikea, Makro, szkoła, przedszkole, dużo zieleni. 
Dobra komunikacja. Mieszkanie wolne od maja. 
W cenie miejsce postojowe w garażu podziemnym.

Cena 1500 zł
Tel. 513-449-455

Kraków, os. Zgody
49,0 m2, budownictwo z lat 50. XX wieku. Miesz-
kanie 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 interne-
tem. Kaucja 1700 zł. Wynajem wyłącznie dla osób 
nie palących. Pośrednictwo wykluczone.

Cena 930 zł
Tel. 501-422-396

SPRZEDAZ KOMERCJA

Lokal użytkowy
Wadowice, 57 m2 lub 82 m2, I p. w kamienicy. 
Całość po kapitalnym remoncie. Nowa: stolarka, 
instalacje, tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Bardzo 
dobra lokalizacja. Lokal nadaje się pod kancelarię 
lub jako apartament mieszkalny.

Cena 8800 zł/ m2
Tel. 794-562-965

KUPIĘ

Kupię 
mieszkanie 2-pokojowe w Krakowie. Powierzch-
nia 35–45 m2, I lub II piętro, ogrzewanie i ciepła 
woda MPEC. Cena 200.000–230.000 zł. Rejon: 
Kozłówek, Olsza, Prokocim, Bieżanów.

Tel. 510-642-732

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
2 czerwca 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



108 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2017

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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Krakowski Rynek Nieruchomości

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

19.05–01.06.2017  nr 09/2017

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





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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński  
 503-112-787

ODDZIAŁY:  I O/ UL. KAPELANKA 1a/1 | II O/  UL. CZARNOWIEJSKA 51/5 | III O/ – UL. LUBOMIRSKIEGO 39/1  |  IV O/ KRÓLEWSKA 41/1

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

WIELKA WIEŚ, 
MODLNICA
Mieszkania 2-pokojowe 
z ogródkami, pow. 44 m2
Ceny: od 220.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik   
 518-714-002

PODGÓRZE DUCHACKIE
Mieszkania 2,3-pokojowe, 
pow. 40 - 62 m2
Ceny: od 269.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz  
 518-706-552   

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGÓRZE, DĘBNIKI
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe, 
pow. 30 - 93 m2
Ceny: od 269.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 515-634-552

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

GRZEGÓRZKI 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe, 
pow. 34 - 95 m2 
Ceny: od 276.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 518-967-677

WIELICZKA
Mieszkania 2,3,4-pokojowe, 
pow. 39 - 102 m2
Ceny: od 198.550 zł 

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   500-673-615 
Małgorzata Brożek 
   518-685-588 

WIELICZKA, 
DOBRANOWICE
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 131 m2, działka 364 - 598 m2, 
gotowe do odbioru 
Ceny: od 399.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   500-673-615 
Małgorzata Brożek 
   518-685-588 


