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Szanowny Czytelniku

W najnowszym wydaniu dwutygodnika wiele 
miejsca poświęcamy finansom. Na początek 
Wojciech Wychowaniec przeprowadzi Państwa 
przez proces nabywania mieszkania w celach 
inwestycyjnych. Jak czerpać zyski z takich 
transakcji? Po odpowiedź odsyłam do artykułu 
„Mieszkać czy zarabiać — czyli po co komu 
nieruchomość”. 

Niezależnie od motywacji towarzyszących 
podejmowaniu decyzji zakupowych, większość 
nabywców musi posiłkować się kredytem 
hipotecznym. Mimo iż rośnie odsetek osób 
kupujących za gotówkę, to dopiero osiągnięcie 
zdolności kredytowej otwiera przeważającej 
części społeczeństwa drogę do posiadania 
własnego mieszkania. Z najnowszego raportu 
Komisji Nadzoru Finansowego wynika jednak, że 
na tym polu dochodzi do wielu nadużyć. Wątek 
ten rozwijamy w artykule „Banki błędnie szacują 
zdolność kredytową”. 

Osobom planującym budowę domu polecam 
artykuł Agaty Głogowskiej na temat skutecznego 
poszukiwania działki budowlanej. Autorka 
szczegółowo wyjaśnia, jakie kryteria należy wziąć 
pod uwagę i jak poradzić sobie z niezbędnymi 
formalnościami.

Wymienione zagadnienia z pewnością 
nie wyczerpują puli pytań związanych 
z inwestowaniem na rynku nieruchomości. 
Na te najtrudniejsze z perspektywy nabywcy, 
na łamach dwutygodnika odpowiedzą eksperci 
z firmy Power Invest. W aktualnym wydaniu 
publikujemy pierwszy artykuł nowego cyklu — 
„Zakup mieszkania bez tajemnic. Odpowiadamy 
na trudne pytania”. 

Przyjemnej lektury 
Krzysztof Maksiński

Numer 10/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 26.05.2017 r.        ukazał się 02.06.2017 r. 

10/2017
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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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finanse

Mieszkać czy zarabiać — czyli po co komu 
nieruchomość

I
nwestowanie w nieruchomości staje się w ostatnich latach co-
raz bardziej popularne, szczególnie wśród mieszkańców dużych 
miast, przedstawicieli majętniejszej klasy średniej. Posiadanie 

nieruchomości lub obracanie nimi jest już nie tylko modne i do-
chodowe, ale także ekscytujące. Inwestowanie nie ma jednak 
charakteru jednorodnego, może realizować najróżniejsze cele 
i przyjmować różnorakie formy. Jak odnaleźć się na rynku nieru-
chomości? Co należy wiedzieć, żeby nie stracić? Czy rzeczywiście, 
żeby zarobić na nieruchomościach, trzeba być cierpliwym?

Mieszkanie pod wynajem
Najprostszą i  często spotykaną metodą zarabiania na nierucho-
mościach jest kupowanie mieszkań pod wynajem. Niezależnie, czy 
posiłkujemy się w takiej transakcji kredytem, czy kupujemy za go-
tówkę, formuła ta w mikroskali nie zrobi z nas milionerów. Niemniej 
jednak, możemy tu mówić o lokowaniu kapitału na przyszłość czy 
budowaniu niewielkiego dochodu pasywnego. Rozwiązanie to jest 
najlepsze dla osób cierpliwych, którym zależy na bezpiecznym ulo-
kowaniu kapitału i  niewielkim, ale regularnym zysku. Oczywiście 
największy problem stanowi wybór najlepszego mieszkania. Trze-
ba zważyć i przeanalizować cenę zakupu, możliwą do osiągnięcia 
stawkę najmu czy koszty podatkowe i amortyzacje. Mimo iż jest to 
„temat rzeka”, taka inwestycja nie będzie trudna do realizacji nawet 
dla kogoś, kto z nieruchomościami nie miał wiele do czynienia.

Kupowanie gruntów
To również rozwiązanie dla cierpliwych. Kupowanie gruntów 
może przynieść realny, wysoki zwrot z inwestycji, ale możliwe, że 
trzeba będzie poczekać na to kilka dobrych lat. Opłaca się kupo-
wać działki, których wartość, z jakiegoś względu, wzrośnie w nie-
dalekiej przyszłości. Co podnosi wartość gruntu? Po pierwsze 
przygotowanie działki pod budowę, np. doprowadzenie mediów, 
zdobycie dokumentu „Warunki zabudowy” itp. Cenę będzie pod-
nosił oczywiście rozwój okolicznej infrastruktury. Oznacza to, że 
działka, która niegdyś znajdowała się na nieatrakcyjnym terenie, 
może nagle znaleźć się przy zaprojektowanej autostradzie albo 
drodze ekspresowej. Dużą wartość zyskują też nieruchomości 
w  miejscowościach sąsiadujących z  dużymi aglomeracjami. Jeśli 
ktoś zainwestował w grunty w Wieliczce, Skawinie czy Alwerni, 
może w przyszłości osiągnąć bardzo duży zwrot.

Udział w inwestycjach deweloperskich
Coraz popularniejsze staje się także współfinansowanie inwesty-
cji deweloperskich przez indywidualnych inwestorów. Dewelo-
perzy obiecują duży zysk (nawet do 50 proc.) w przeciągu 2–3 lat. 
Inwestycje deweloperskie stają się coraz częściej efektem sym-
biotycznej pracy architektów, geodetów, właścicieli działek itp. 
ziemia i  praca są często wnoszone aportem do spółki celowej, 
żeby wyciągnąć wysoki zysk na koniec inwestycji. Tego rodzaju 
konglomeraty poszukują zewnętrznego finansowania i tutaj tak-
że można znaleźć miejsce na pomnożenie pieniędzy. Sposób ten 
pozwala na osiągnięcie dość wysokiego zysku w okresie 2–3 lat. 
Główne ryzyko jest związane z  trudnościami na etapie budowy 
oraz z możliwością wyprzedania mieszkań w założonej cenie.

Flippowanie
Flippowanie to zyskujący na popularności sposób zarabiania na 
nieruchomościach. Chodzi o korzystanie ze starej handlowej za-
sady „kupić tanio, sprzedać drogo”. Największą trudnością w tego 
rodzaju inwestycjach jest znalezienie rzeczywistej okazji, tj. nie-
ruchomości, której parametry pozwalają zarobić na remoncie. 
Sposoby szukania takich obiektów mogą być różne, ale łączy je 
fakt, że są niezwykle czasochłonne. Większość flippujących in-
westorów ma swoje odrębne życie zawodowe, a  inwestowanie 
traktuje jako dodatek. W takiej sytuacji trudno osiągnąć wysoką 
skuteczność, jeśli na szukanie okazji poświęca się maksymalnie 
1–2 godziny dziennie, tym bardziej że oferty, które możemy zna-
leźć w internecie, nie nadają się już do przeflippowania.

Każda oferta powinna zostać wnikliwie przeanalizowana, 
szczególnie w  kontekście kosztów i  ceny, jaką można osiągnąć 
przy sprzedaży. Wówczas jesteśmy w  stanie dosyć rzetelnie 
oszacować wysokość zwrotu z inwestycji. Większość flippowych 
mieszkań wymaga remontu, którego wykonanie znacznie podno-
si wartość nieruchomości, a  co za tym idzie, cenę transakcyjną. 
W  wyjątkowych przypadkach można przeflippować mieszkania 
bez remontu, pod warunkiem, że cena zakupu będzie wyjątkowo 
niska. Doświadczenie pokazuje, że jeżeli flip jest dobrze przemy-
ślany, to może przynieść średnio ok. 20 proc. zysku w skali 1 do 6 
miesięcy.

Ciekawą opcję stanowi też inwestowanie grupowe. Małą ka-
walerkę można kupić w udziałach na 3–4 osoby, a wówczas mi-
nimalna kwota „wejścia” może wynosić nawet 20–30 tys. zł. Na 
rynku dostępna jest już usługa przeprowadzenia przez flip, prze-
znaczona dla osób, które nie znają się na nieruchomościach. 
Chodzi tu o  łączenie kapitału inwestorów z  wiedzą na temat 
flippowania.

Warto pamiętać, że taki obrót mieszkaniami wymaga też głę-
bokich przemyśleń i  konsultacji w  kwestiach prawno-podatko-
wych, bo np. regularne flippowanie, bez założonej działalności 
gospodarczej, może sprowadzić kontrolę Urzędu Skarbowego, 
dlatego wszystko należy realizować zgodnie z literą prawa.

I co dalej?
Żeby podsumować przemyślenia dotyczące inwestowania, war-
to zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze wybór formy 
inwestowania zależy wyłącznie od celu, jaki chce osiągnąć inwe-
stor, tj. czy chodzi mu o akumulację kapitału, wykorzystanie zdol-
ności kredytowej, czy aktywne bogacenie się. Po drugie istotny 
jest fakt, że aby zarabiać na nieruchomościach, nie trzeba się na 
tym znać. Rynek bardzo szybko przystosował się do obecnej sy-
tuacji i zapewnia szeroką ofertę dla początkujących inwestorów. 
Po trzecie warto podkreślić, że inwestowanie zawsze wiąże się 
z  ryzykiem, ale obecnie trudno wskazać formę inwestowania, 
która jest w stanie przynosić takie stopy zwrotu, przy tak niskim 
ryzyku.

Wojciech Wychowaniec
Prezes Zarządu Sunstreet 

Investment Sp. z o.o.
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Banki błędnie szacują zdolność kredytową

O
d ponad roku główną przesłanką (w  parze z  programem 
„Mieszkanie dla Młodych”) do podejmowania decyzji o za-
ciąganiu kredytów hipotecznych są historycznie niskie 

stopy procentowe. Niska stopa LIBOR umożliwia uzyskanie niższej 
miesięcznej raty kredytowej, dzięki czemu rynek nieruchomości 
stał się dostępny dla większej liczby osób. To, co dzisiaj ułatwia osią-
gnięcie zdolności kredytowej, niesie ze sobą duże ryzyko finanso-
we na przyszłość. Oszczędności w początkowym okresie spłaty, za 
kilka lat mogą nie wystarczyć do regularnego spłacania wyższych 
rat (po podniesieniu stóp procentowych). Nie zapominajmy, że kre-
dyt mieszkaniowy oparty o zmienną stopę procentową jest szcze-
gólnym zobowiązaniem, cechującym się długotrwałą ekspozycją 
na ryzyko. Skrajnym przypadkiem odczuwania skutków krótko-
wzroczności w tym względzie jest obecna sytuacja frankowiczów, 
zwłaszcza tych, którzy zadłużyli się w momencie najniższego w hi-
storii średniego kursu franka szwajcarskiego. Rekordowe osła-
bienie franka do poziomu 1,9542 zł prawie 10 lat temu (w  lipcu 
2008  r.) skusiło tłumy do kredytowania zakupu nieruchomości. 
zainteresowanych tanim kredytem nie odstraszył nawet fakt, że 
spadek kursu szwajcarskiej waluty poniżej 2 zł zbiegł się z wyraź-
nym podniesieniem cen metra kwadratowego w  największych 
miastach w Polsce. Na jesień 2008 r. przypadł okres, w którym za 
mieszkanie należało zapłacić znacznie więcej niż przed rynkowym 
boomem. Na skutki nieostrożności kredytobiorców (i  powszech-
nej dezinformacji, o którą w wielu przypadkach słusznie obwiniane 
są banki) nie trzeba było długo czekać. Już w pierwszych miesią-
cach kolejnego roku kurs franka podskoczył do poziomu 3 zł, co 
zwiększyło koszty kredytów frankowych.

Przyglądając się zachowaniu klientów w  sytuacji utrzymy-
wania przez Radę Polityki Pieniężnej rekordowo niskich stóp 
procentowych, można dostrzec podobny mechanizm do po-
stępowania frankowiczów przed laty. Czy skutki będą tak samo 
dotkliwe? Pewne jest, że w ciągu średnio 25 lat spłaty wskaźni-
ki stóp ulegną zmianie. zmieni się zatem położenie kredytobior-
ców. W czasach, kiedy zdolność kredytowa nieuchronnie staje się 
czynnikiem kształtującym w człowieku poczucie własnej warto-
ści, łatwo zapomnieć o rozsądku, by nie stracić nadziei na własne 
mieszkanie. zwłaszcza, że posiadanie nieruchomości nadal jest 
w Polsce wyznacznikiem statusu społecznego.

Wina leży po obu stronach
z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że 
na rynku kredytowym dochodzi do niewłaściwych praktyk, które 
ułatwiają osiągnięcie zdolności kredytowej, pomijając realną sy-
tuację finansową wielu gospodarstw domowych.

KNF wydała bankom indywidualne zalecenia, które miały być 
wprowadzone nie później niż w  I  połowie 2016 r. Bieżący monito-
ring wskazuje, że banki dokonały korekty, ale pomimo istotnej po-
prawy, niektóre banki pozostają opóźnione w  kwestii aktualizacji 

kosztów utrzymania, a  niektóre nadal stosują nieadekwatne bufory 
na ryzyko stopy procentowej — poinformowała Komisja Nadzoru 
Finansowego.

Komisja wskazała na problem zawyżania zdolności kredytowej 
klientów banków, w wyniku m.in. niedokładnej analizy finansowej, 
braku aktualizacji danych lub zaniżania kosztów utrzymania gospo-
darstw domowych. W „Raporcie o sytuacji banków w 2016 r.” wy-
szczególniono błędy popełniane przez kredytodawców, które mają 
związek z nieprzestrzeganiem zaleceń Rekomendacji S. Niewłaści-
we szacowanie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, na 
etapie analizy zdolności kredytowej klientów banków prowadzi do 
wzrostu dostępności kredytów mieszkaniowych, jednak wzrost 
ten nie obrazuje rzeczywistych możliwości finansowych nabyw-
ców nieruchomości. za niekorzystne dla rynku praktyki Komisja 
uznała także celowe obniżanie bieżącej raty kredytowej.

W  dłuższej perspektywie czasu tego typu rozwiązania — jak 
zauważyli autorzy raportu KNF — mogą prowadzić do wzrostu 
cen nieruchomości, gwałtownego ograniczenia popytu po ewen-
tualnym podniesieniu poziomu stóp procentowych (kiedy zdol-
ność kredytowa znacznej części klientów wyraźnie się obniży) 
oraz zadłużania gospodarstw domowych. z osiąganą w ten spo-
sób większą dostępnością kredytów wiąże się także nadmierne 
ryzyko po stronie banków.

Analiza wskazuje na występowanie dużych różnic pomiędzy ban-
kami w zakresie maksymalnej kwoty kredytów dostępnych dla analo-
gicznych gospodarstw domowych, jak też, na brak różnicowania przez 
niektóre banki kwoty kredytu ze względu na liczbę osób w gospodar-
stwie domowym — czytamy w raporcie.

Częstym błędem popełnianym przez banki jest także takie 
wydłużanie okresu spłaty, które powoduje, że zobowiązania hi-
poteczne nie wygasają po przekroczeniu wieku emerytalnego 
kredytobiorcy.

Nowe zalecenia KNF
z analizy ubiegłorocznej polityki kredytowej banków i jej konty-
nuacji w bieżącym roku można wyciągnąć wnioski na przyszłość. 
zgodnie ze stanowiskiem KNF, aby uzdrowić sytuację na ryn-
ku kredytów mieszkaniowych, należałoby zwiększyć zaintere-
sowanie inną formą kredytowania. Chodzi o  kredyty udzielane 
w oparciu o stałą stopę procentową — wciąż nowość w segmen-
cie hipotek. Na razie rozwój tego produktu bankowego jest zjawi-
skiem marginalnym, co potwierdzają dane dotyczące zadłużenia 
Polaków. W  2016 r. kredyty mieszkaniowe ze stałą stopą pro-
centową stanowiły jedynie 0,2 proc. ogólnej liczby kredytów 
i 0,2 proc. ich całkowitej wartości. Banki zawarły 4,2 tys. takich 
umów kredytowych. To za mało, by odwrócić uwagę od z założe-
nia zmiennych, ale jednak od dłuższego czasu „stale” niskich stóp 
procentowych i ich wpływu na zdolność kredytową Polaków.

Michał Mazur

Polityka kredytowa banków w znacznej mierze polega na ignorowaniu zaleceń zawartych 
w Rekomendacji S. Kupujący nieruchomości cieszą się, że w praktyce nie zawsze muszą 
posiadać obowiązkowy 20-procentowy wkład własny. Za korzystną sytuację uznają 
również łagodzenie warunków uzyskania zdolności kredytowej. Niesłusznie.
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ekspert radzi

W poszukiwaniu działki budowlanej

N
ie wszystkie osoby, w  których kiełkuje nieśmiała wizja 
domu z  ogródkiem, mają szczęście posiadania własnego 
kawałka ziemi, a kupno działki okazuje się bardzo stresują-

ce. Głównie dlatego, że uzbierana przez lata gotówka znika z kon-
ta w  przeciągu jednej chwili. Na całe szczęście jest to pierwszy 
krok do realizacji marzeń o budowie własnego domu.

W  zależności od miejscowości, wielkości działki czy też jej 
uzbrojenia, koszty te są różne, ale trzeba się liczyć z  jednorazo-
wym wydatkiem od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy zło-
tych. Dlatego też wybór odpowiedniej działki, na której stanie 
nasz przyszły dom, powinien być bardzo dobrze przemyślany.

Okolica
Pierwszym etapem jest określenie obszaru poszukiwań. Wiele 
osób szuka działki, która będzie na tyle daleko od miasta, żeby dzię-
ki niej móc cieszyć się czystym powietrzem, a jednocześnie na tyle 
blisko, by wyprawa do większej miejscowości nie oznaczała wielu 
godzin spędzonych w samochodzie. Warto rozszerzyć obszar swo-
ich poszukiwań o  okoliczne wioski i  małe miasteczka, gdzie ceny 
będą sporo niższe i znajdziemy o wiele więcej ciekawych ofert.

Po wytypowaniu miejscowości, przystępujemy do akcji wy-
wiadowczej, mającej na celu znalezienie naszego kawałka ziemi. 
Warto oprócz wertowania stron ofert znalezionych w internecie, 
zrobić rozpoznanie w terenie czy popytać znajomych.

Rodzaj działki
Jeżeli chcemy wybudować dom, to najlepiej poszukać działki bu-
dowlanej. Obszar o  charakterze rolnym trzeba będzie natomiast 
przekwalifikować, a  to kolejny dodatkowy proces i  w  dodatku nie 
zawsze możliwy do zrealizowania. Na odpowiednio dużej działce 
rolnej można wybudować dom, jeżeli udowodnimy, że potrzebuje-
my go do prowadzenia działalności rolnej. Natomiast działka inwe-
stycyjna jest z reguły znacznie droższa od budowlanej, znajduje się 
przy głównych trasach lub na terenach przemysłowych. Bardzo czę-
sto można znaleźć grunty rolne o powierzchni poniżej 3 tys. mkw., 
tzn. takie, które wcześniej były jednym dużym polem uprawnym lub 

pastwiskiem, a  teraz zostały podzielone na mniejsze części, które 
w planie zagospodarowania przestrzennego mają już status działek 
przeznaczonych pod zabudowę. W takim przypadku nie będziemy 
mieli problemu z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej.

Uzbrojenie
Dobrze jest kupić działkę już uzbrojoną, czyli z doprowadzonymi 
do niej mediami, takimi jak prąd, woda, gaz i kanalizacja (albo cho-
ciaż znajdującymi się w  drodze przy działce). zaoszczędzi nam 
to dużo czasu, nerwów i pieniędzy. O ile w miastach nie ma pro-
blemu z takimi działkami, to na obszarach wiejskich ich znalezie-
nie jest trudne. Warto sobie przekalkulować, czy nie lepiej kupić 
działkę wprawdzie droższą, ale już uzbrojoną, ponieważ okres 
czekania na realizację projektu, wykonanie i podłączenie do sieci 
może być bardzo długi. Ponadto, jeżeli media są daleko od działki, 
to trzeba się liczyć z dodatkowymi, znacznymi kosztami. 

Podstawą jest oczywiście prąd, bez niego nie wybudujemy 
domu. z  podłączeniem energii elektrycznej nie ma większego 
problemu. Dostawca sam przyjeżdża i podłącza nas do sieci, a my 
płacimy nie za odległość, a za moc przyłączeniową.

Wodociąg nie jest koniecznością, bo jeśli warunki terenowe 
i warunki zabudowy na to pozwalają, możemy wykopać studnię 
głębinową i mieć własny pobór wody. Podłączanie do oddalonej 
sieci wodociągowej stanowi już bardziej skomplikowany proces. 
Trzeba na własny koszt zrobić projekt i wykonać przyłącze pod 
nadzorem przedsiębiorstwa wodociągowego, a później starać się 
o wykup rozbudowanej przez nas sieci wodociągowej i zwrot czę-
ści poniesionych kosztów.

Gaz — jeżeli w bardzo bliskiej odległości nie ma gazociągu, to 
podłączenie do sieci nie będzie możliwe, gdyż jej rozbudowa jest 
bardzo kosztowna i kłopotliwa. Oczywiście gaz nie jest koniecz-
ny, jeżeli nie planujemy ogrzewania domu tym paliwem. Obecnie 
na rynku mamy bardzo duży wybór innych źródeł ciepła. Jednak 
już podczas wyboru działki trzeba to przewidzieć i uwzględnić.

Kanalizacja — dobrze jak jest, ale jeśli jej nie ma, trzeba prze-
widzieć w  projekcie szambo lub przydomową oczyszczalnię 

Na co zwrócić uwagę, szukając działki budowlanej? O co pytać? 
Na jakie pytania sami powinniśmy sobie odpowiedzieć?
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ścieków. Wiąże się to oczywiście z  dodatkowymi kosztami bu-
dowy oraz kosztami wywozu nieczystości. Jeżeli gmina planuje 
w najbliższym czasie rozbudowę kanalizacji, szambo będzie bar-
dziej ekonomicznym rozwiązaniem, jednak w  przypadku braku 
takich planów, większy koszt inwestycyjny przydomowej oczysz-
czalni ścieków bardzo szybko nam się zwróci. 

Numer księgi wieczystej, plan zagospodarowania 
przestrzennego/warunki zabudowy
Te dwa dokumenty to podstawa przy kupowaniu działki i powin-
niśmy je dogłębnie przeanalizować, zanim zdecydujemy się na 
transakcję.

z księgi wieczystej dowiemy się, kto jest jej właścicielem, czy 
na działce jest hipoteka, a  jeśli tak, to jaka, jaki to rodzaj działki. 
W  ten sposób zdobędziemy też wiele innych ważnych informa-
cji. Każda działka wpisana jest w  KW w  lokalnym sądzie rejo-
nowym. Sprzedający powinien udostępnić kupującemu numer 
działki, który można sprawdzić online na stronie „ekw.ms.gov.pl”. 
z punktu widzenia nabywcy interesująca jest aktualna treść KW: 
na stronie można sprawdzić zupełną treść KW, jednak zawiera 

ona również wpisy, które zostały wykreślone i już nie obowiązu-
ją. Najważniejsze informacje znajdują się w dziale III „Prawa, rosz-
czenia i ograniczenia” oraz IV „Hipoteka”.

z planu zagospodarowania przestrzennego jesteśmy w stanie 
naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć: jaki jest status interesu-
jącej nas działki, czy jest przeznaczona pod zabudowę jednoro-
dzinną, mieszkaniowo-usługową, a może na tej działce nie można 
budować, ponieważ jest działką zalewową, leśną, z  osuwiskami 
terenu itp. z  planu wynika również, jaki dom możemy postawić 
na działce, jakie są planowane inwestycje, czy przy danym terenie 
nie jest planowana budowa nowej drogi, autostrady itp.? Czy na 
analizowanym obszarze występują szkody górnicze?

Analiza tego dokumentu pozwala określić, czy na danej dział-
ce możliwe jest postawienie jakiegokolwiek budynku i czy będzie 
to taki dom, o jakim marzymy, czy zostanie jeszcze odpowiednia 
ilość miejsca na ogród itp.

Jednak nie do każdej działki przyporządkowany jest plan za-
gospodarowania przestrzennego. Taki teren przed wydaniem po-
zwolenia na budowę musi mieć określone warunki zabudowy. 
Niektóre obszary posiadają wydane już decyzje o warunkach za-
budowy, z których dowiemy się, co konkretnie możemy postawić 
na naszej działce. Jeżeli nieruchomość gruntowa nie posiada za-
równo planu zagospodarowania przestrzennego, jak i warunków 
zabudowy, to być może miasto uchwaliło chociaż „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, które 
nie jest aktem prawa miejscowego, ale zawiera podobne informa-
cje, co plan zagospodarowania przestrzennego.

Warunki zabudowy to decyzja wydana przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta w urzędzie miasta bądź gminy. O taki 
dokument może się ubiegać każda zainteresowana osoba. Okres 
oczekiwania na wydanie decyzji to ok. 2 miesiące, a jeżeli działka 
leży na terenach parku krajobrazowego, to min. 3 miesiące. Jeśli 
okaże się, że gmina opracowuje właśnie miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, to może zawiesić wydanie tych wa-
runków na kolejne 9 miesięcy. Warunki zabudowy wydawane są 
w oparciu o tzw. dobre sąsiedztwo, co oznacza, że np. gdy wokół 
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ogromny błąd. zdarzyło mi się usłyszeć, że ktoś w swojej nowo 
wybudowanej nieruchomości nie widział słońca, a  wewnątrz 
było ciemno i  zimno. Dlatego ważne, by sprawdzić, jak wscho-
dzi i zachodzi słońce na wybranej działce. Ważne jest takie zlo-
kalizowanie strefy dziennej domu, aby jak najdłużej cieszyć się 
światłem słonecznym. Najkorzystniejsza będzie ta z dojazdem od 
strony północnej, od której można zaplanować wejście do domu. 
Wszystkie pomieszczenia gospodarcze i kuchnia znajdą się wte-
dy w  zacienionej części budynku, a  strefa dzienna i  ogród będą 
po stronie południowej, nasłonecznionej i odizolowanej od ulicz-
nego hałasu. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu domu mamy nie 
tylko jasne, nasłonecznione pomieszczenia, ale też oszczędzamy 
na ogrzewaniu zimą, ponieważ budynek dogrzewany jest promie-
niami słonecznymi.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
• Czy teren jest równy, czy działka jest pusta? Wyrównanie 

terenu to oczywiście dodatkowe koszty, a  ponadto na zmia-
nę poziomu terenu trzeba mieć pozwolenie. Jeżeli na działce 
są jakieś drzewa i  krzaki, to czy nie będą nam one przeszka-
dzać, a jeżeli tak, to czy można je wyciąć i z jakimi wiąże się to 
kosztami?

• Czy nad działką przechodzą linie wysokiego napięcia? Jeżeli 
są, to prawdopodobnie na własny koszt będziemy musieli te li-
nie przeprowadzić w alternatywny sposób.

• Czy przez działkę lub obok przechodzą rowy melioracyjne 
lub cieki wodne? Często zdarzają się działki przy rowach me-
lioracyjnych. Ja osobiście odradzam taką działkę. Po pierw-
sze będziemy całe lato walczyć z komarzycami, a po drugie, co 
istotniejsze, nawet bardzo niepozorny ciek wodny może w któ-
rymś roku wylać i podtopić nasz dom.

• Widok. Często wybieramy tę, a  nie inną działkę, bo posiada 
piękny widok. Warto tylko sprawdzić, czy nic nam go nie przy-
słoni w  najbliższym czasie. Wiele osób wybiera działkę pod 
samym lasem. Warto jednak uzmysłowić sobie wady takiego 
rozwiązania. Po pierwsze występują tam komary i  kleszcze, 
a po drugie drzewa rzucają cień i na takiej działce jest zdecy-
dowanie chłodniej niż na tej dwa rzędy dalej z równie pięknym 
widokiem.

• Sąsiedztwo. Warto przed zakupem sprawdzić okolicę i  nie 
chodzi tutaj o to, czy mamy miłych sąsiadów (chociaż i to może 
warto sprawdzić), ale czy w  bliskiej okolicy nie znajduje się 
np. ferma kur, która z pewnością nie będzie nam umilać grilla 
w ogrodzie.

RADA: Jeżeli nie znamy okolicy, to warto podjechać przed zakupem 
kilka razy na działkę np. po ulewach, żeby sprawdzić, czy woda nie stoi 
i teren nie jest grząski. O różnych porach dnia należy sprawdzić, czy jest 
cicho, czy nie docierają jakieś nieprzyjemne zapachy.

Dodatkowe koszty, jakie musimy ponieść przy zakupie działki:
• wynagrodzenie notariusza + opłata sądowa równa 1 proc. 

wartości działki;
• podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. 

wartości działki;
• wypis aktu;
• prowizja agencji nieruchomości: 2–3 proc. wartości działki.

Agata Głogowska
orzeszkowepole.pl 

są same domy parterowe, to mało prawdopodobne, że będziemy 
mogli postawić między nimi wieżowiec.

Warunki zabudowy określą:
• jaki typ zabudowy możliwy jest na działce, jakie może być jego 

przeznaczenie, np. domy jednorodzinne lub dom o zabudowie 
bliźniaczej;

• jakie wielkości może uwzględniać plan domu: wysokość kaleni-
cy, szerokość elewacji frontowej; nieprzekraczalna linia zabu-
dowy, obowiązująca linia zabudowy;

• rodzaj dachu: płaski, dwuspadowy, wielospadowy;
• kąt nachylenia połaci dachowej;
• jakie kondygnacje są dozwolone;
• jaka jest maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki;
• jaki jest przewidziany dostęp do drogi publicznej;
• w jaki sposób działka będzie uzbrojona.

Jeżeli planujemy szybkie rozpoczęcie budowy domu, to warto 
przemyśleć, czy może lepiej kupić działkę z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Wydanie warunków zabudo-
wy lub przeniesienie ich na innego właściciela wydłuża budowę 
min. o kolejne 2 miesiące.

Czy nasz wymarzony dom będziemy mogli wybudować na wy-
branej działce? Warto już na początku poszukiwań mieć wstępnie 
wybrany projekt domu i sprawdzić, czy mieści się on w kryteriach 
warunków zabudowy i czy zmieści się na działce. Trzeba pamię-
tać o minimalnych odległościach od granicy działki (4 m dla ścian 
z oknem lub 3 m bez okna).

Status drogi dojazdowej do działki
Czy teren ma dostęp do drogi publicznej, czy prywatnej? Warto 
na to zwracać uwagę, by nie mieć później nieprzyjemności. Wła-
ściciel terenu użytkowanego, na której jest droga, może ją za-
mknąć bądź ograniczyć przepustowość poprzez wprowadzenie 
opłat za przejazd. Na takim odcinku trzeba mieć notarialnie usta-
nowioną służebność przejazdu lub być współwłaścicielem. Póki 
droga należy do osoby prywatnej, to właściciel musi płacić za nią 
podatek gminny oraz, co istotniejsze, jest zobowiązany do utrzy-
mywania drogi w poprawnym stanie technicznym (naprawa dro-
gi, jej odśnieżanie). Jest to niewątpliwie kosztowne i uciążliwe dla 
właściciela.

Usytuowanie działki względem stron świata
Usytuowanie domu według stron świata dla wielu nieświado-
mych inwestorów jest sprawą marginalną i  tu popełniają oni 
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ekspert radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Jakie korzyści dla planującego zakup mieszkania niesie 
wybór lokalu z rynku pierwotnego?
W  przypadku Krakowa bez wątpienia jest to większa dostęp-
ność tego typu lokali — mieszkania z rynku pierwotnego stano-
wią zdecydowanie większą liczbę ofert dostępnych w sprzedaży. 
To z  kolei daje kupującemu więcej możliwości podczas wybo-
ru konkretnej lokalizacji, wielkości mieszkania, rodzaju zabudo-
wy czy też ceny. Nie można zapominać przecież o tym, że, biorąc 
pod uwagę średnie ceny za metr kwadratowy, mieszkania z ryn-
ku pierwotnego są tańsze. Jednak taki lokal najczęściej kupujemy 
w stanie deweloperskim, dlatego do ceny tej musimy dodać jesz-
cze koszty jego wyposażenia. Niekoniecznie należy tę kwestię 
traktować jako wadę mieszkań, często bowiem zakup nierucho-
mości z rynku wtórnego wcale nie oznacza, że takich czynności 
nie będziemy podejmować. Dodatkowo, urządzając nowe miesz-
kanie, mamy komfort w postaci tego, że będziemy mogli wykoń-
czyć je według własnych preferencji, co, wbrew pozorom, ma 
bardzo duże znaczenie. Warto również wspomnieć o tym, że po-
dobnie jak w przypadku lokali z tzw. drugiej ręki, także nierucho-
mości z  rynku pierwotnego możemy kupić, korzystając z  usług 
agencji nieruchomości. Ponadto w tym przypadku jednak niższe 
będą koszty transakcyjne. Nabywca takiej nieruchomości będzie 
bowiem zwolniony z podatku w wysokości 2 proc. od czynności 

cywilnoprawnych, gdyż cena, jaką płacimy deweloperowi, zawie-
ra już w sobie podatek VAT. Dodatkowo klient nie zapłaci także 
prowizji dla agencji nieruchomości — pomoc w zakupie mieszka-
nia od dewelopera jest dla niego całkowicie bezpłatna.

Agnieszka Stachura  
Dyrektor  

Oddziału Kraków 
POWER INVEST

Zakup mieszkania to dla wielu osób inwestycja życia, która niesie ze sobą 
wiele wątpliwości. Eksperci z agencji POWER INVEST odpowiadają na 
najważniejsze pytania zadawane przez nabywców nieruchomości.

Od czego zacząć proces ubiegania się o kredyt 
mieszkaniowy? I jaki okres spłaty wybrać?
zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego to jeden z  najbardziej 
stresujących momentów w procesie zakupu mieszkania. Trudno 
się temu dziwić, taki kredyt spłacany będzie przez nawet kilka-
dziesiąt lat i pochłonie część naszych comiesięcznych dochodów. 
zanim zaczniemy analizować dostępne opcje kredytów, warto 
pomyśleć o  wkładzie własnym. Bez niego w  chwili obecnej nie 
otrzymamy kredytu w większości banków. Jeżeli nie dysponu-
jemy własnym kapitałem, konieczne okaże się szukanie alterna-
tywnych rozwiązań. Wśród nich wciąż jeszcze możemy wymienić 
program „Mieszkanie dla Młodych”. Inną opcją jest kredyt go-
tówkowy, jest to jednak dość kosztowne rozwiązanie, a ponadto 
dodatkowe zobowiązania obniżą naszą zdolność kredytową. Mo-
żemy również rozważyć skorzystanie z  pomocy rodziny. Najle-
piej dopiero wtedy, gdy posiadamy już wkład własny, przystąpić 
do analizy ofert dostępnych w  różnych bankach. Od wysokości 
wkładu własnego uzależniona będzie bowiem oferta kredyto-
dawcy (w przypadku niskiego wkładu konieczne może okazać się 
np. dodatkowe ubezpieczenie). W  tym celu najlepiej skorzystać 
z usług doradców finansowych. Dzięki temu będziemy w stosun-
kowo krótkim czasie mogli poznać dedykowane specjalnie nam 

oferty, a  w  ten sposób porównać ze sobą poszczególne opcje 
i wybrać tę najbardziej korzystną, To, na jaki okres zaciągniemy 
kredyt, jest kwestią bardzo indywidualną. Może się okazać, że ze 
względu na stosunkowo niskie zarobki okres kredytowania (naj-
częściej na 30 lat) narzuci nam bank. Jeśli będziemy mogli pozwo-
lić sobie na krótszy okres spłaty, musimy pamiętać że podejmując 
decyzję o  tym, jak długo chcemy spłacać kredyt, decydujemy 
o wysokości rat. Dlatego warto w tym momencie uwzględnić tak-
że naszą przyszłą sytuację finansową.

Katarzyna Grzeszczyk  
Ekspert ds. Produktów Bankowych

POWER FINANCES

Chcesz zadać pytanie ekspertom? 
Wyślij je na adres redakcja@krnmedia.pl
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Czy plan zagospodarowania przestrzennego może ingerować 
w realizację prawa własności?

OrzecznictwO

Miejscowe mikroplany są legalne

M
iejscowy plan zagospodarowania przestrzennego moż-
na ustanowić tylko dla jednej nieruchomości. Przepisy 
bowiem nie określają, jaka ma być minimalna powierzch-

nia obszaru objętego takim planem. Jeśli zatem wynikające 
z zawartych w dokumencie ustaleń, ograniczenia i nakazy są uza-
sadnione, to taki akt prawa miejscowego będzie legalny — orzekł 
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 21 marca 2017 r.

W przedmiotowej sprawie chodziło o jedną działkę położoną 
w samym centrum Poznania. Cała okoliczna przestrzeń jest tam 
już zabudowana, a na danej działce stoi budka z kurczakami, któ-
ra psuje widok, m.in. poprzez duże reklamy umieszczone na jej 
ścianach.

Rada miasta uchwaliła więc plan obejmujący obszar tylko tej 
jednej działki, który przewidywał zabudowanie jej budynkiem 
usługowo-mieszkaniowym oraz zakazywał umieszczania na niej 
reklam wielkoformatowych.

Właściciel działki nie zgodził się z taką ingerencją w jego pra-
wo własności, a także nie widział celowości tworzenia planu za-
gospodarowania przestrzennego jedynie dla jednej, niedużej 
działki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że w  kompeten-
cji do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wyraża się samodzielność samorządu teryto-
rialnego w rozwiązywaniu lokalnych zagadnień dotyczących za-
chowania ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, o któ-
rych mowa w  art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.g. Plan zagospodarowania 
przestrzennego może wkraczać w  sferę wykonywania prawa 
własności (art. 140 K.c.). Dokumenty te wprowadzają możli-
wość (lub zakaz) prawa zabudowy danej nieruchomości, a przez 
to  określają granice wykonywania przez jednostkę prawa wła-
sności. Jedynie w  tak ustalonych granicach właściciel (użyt-
kownik wieczysty) może korzystać z gruntu, rozporządzać nim 
i dokonywać jego zabudowy.

Sąd zauważył, iż przepisy nie wprowadzają zakazu wszczy-
nania i  przeprowadzania procedury planistycznej dla pojedyn-
czej działki gruntu, w  której sąsiedztwie znajdują się obiekty 
umożliwiające zastosowanie normy art. 61 ustawy o  plano-
waniu i  zagospodarowaniu przestrzennym. Choć celowość 
i słuszność takiego rozwiązania może budzić w poszczególnych 
przypadkach wątpliwości, z  uwagi na możliwość zagospoda-
rowania terenu na podstawie decyzji o  warunkach zabudowy, 
to jednak uchwalenie planu dla takich nieruchomości jest nie-
wątpliwie uzasadnione w sytuacji, gdy gmina ma zamiar ustalić 
sposób zagospodarowania tej nieruchomości w  sposób odbie-
gający od nieruchomości sąsiednich. Względnie bardziej re-
strykcyjnie, niż może to mieć miejsce w  decyzji o  warunkach 
zabudowy. Skład orzekający stwierdził, że właśnie taka sytu-
acja wystąpiła w przedmiotowej sprawie. Wprawdzie dla terenu 
objętego zaskarżoną uchwałą wydana była uprzednio ostatecz-
na decyzja ustalająca warunki zabudowy, jednakże gmina wy-
raziła wolę odmiennego ukształtowania ładu przestrzennego 
w szczegółach dotyczących umieszczania reklam na planowanej 

zabudowie oraz dopuszczalności lokalizacji parkingów na kon-
dygnacjach naziemnych. Nie można przy tym pominąć różnic 
pomiędzy decyzją o  warunkach zabudowy, która stanowi je-
dynie potwierdzenie, iż planowany przez inwestora sposób 
zagospodarowania terenu nie narusza ładu urbanistycznego 
na danym obszarze, a  miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, który pozytywnie i  władczo określa granice 
wykonywania prawa własności nieruchomości położonych na 
obszarze jego obowiązywania. 

Inaczej rzecz ujmując, w  planie miejscowym oprócz tego, że 
organ wprowadza uregulowania wynikające z  przepisów szcze-
gólnych obowiązujących na danym obszarze, to również posia-
da uprawnienia kształtujące, których nie może realizować organ 
orzekający w przedmiocie warunków zabudowy.

Następnie Sąd zauważył, że w  ramach władztwa planistycz-
nego rada gminy może nie tylko ograniczyć sposób korzystania 
z  nieruchomości, lecz wręcz zmienić przeznaczenie działki. Na-
wet w  sposób naruszający interesy prawne właścicieli, w  tym 
właśnie skutkujący obniżeniem wartości danej nieruchomości. 
Dla takich sytuacji ustawa przewiduje specjalny tryb odszkodo-
wawczy przewidziany w art. 36 i art. 37 u.p.z.p.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, do-
dając, że władztwo planistyczne jest wynikającą z  przepisów 
u.p.z.p. kompetencją gminy do samodzielnego i  zgodnego z  jej 
interesami kształtowania polityki przestrzennej. Obejmuje ono 
samodzielne ustalenie przez gminę przeznaczenia terenów, roz-
mieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie spo-
sobów zagospodarowania i  warunków zabudowy. W  każdym 
wypadku, przy podejmowaniu inicjatywy planistycznej, organ 
planistyczny musi brać pod uwagę, czy nie doprowadzi do sy-
tuacji, w której doszłoby do ponadustawowego i nieuzasadnio-
nego racjami społecznymi ograniczenia tego prawa. Konieczne 
jest więc w tym wypadku zachowanie zasady proporcjonalności. 
Działając w ramach określonych przez granice prawa i stosując 
zasadę proporcjonalności, organy gminy mogą w  tworzonym 
planie zagospodarowania przestrzennego ograniczać upraw-
nienia właścicieli, w  celu pełniejszej realizacji innych wartości, 
które uznały za ważniejsze. Granice ingerencji prawodawczej 
w  prawo własności wyznacza m.in. art. 31 ust. 3 Konstytu-
cji RP. Wynika z  niego, że ograniczenia w  zakresie korzystania 
z  konstytucyjnych wolności i  praw mogą być ustanawiane tyl-
ko wtedy, gdy są konieczne w  demokratycznym państwie dla 
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochro-
ny środowiska, zdrowia i  moralności publicznej albo wolności 
i  praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty 
wolności i  praw. Ingerencja w  sferę własności musi zatem po-
zostawać w racjonalnej, odpowiedniej proporcji do wskazanych 
celów. NSA doszedł do wniosku, że powyższe przesłanki były 
spełnione w przedmiotowej sprawie. Plan został więc uchwalo-
ny zgodnie z prawem.

sygnatura akt: II OSK1656/15
Krzysztof Janowski

radca prawny



Osiedle Lawendowe, wiz. Maxus Developer

Wykończone mieszkanie pokazowe, fot. Maxus Developer
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Osiedle blisko natury

M
axus Developer specjalizuje się w budo-
wie jednorodzinnych domów w  zabu-
dowie bliźniaczej. Tworząc kameralne 

osiedla z  dala od centrum miasta, inwestor sta-
ra się łączyć prostotę z funkcjonalnością. z takim 
założeniem powstało Osiedle Lawendowa 3. Ak-
tualnie trwa trzeci etap przedsięwzięcia.

Inwestycję tworzą 24 domy w bliźniaczej za-
budowie. Budynki zostały podzielone poziomo, 
dając łącznie 48 mieszkań. Każde z  nich skła-
da się z  pokoju dziennego z  aneksem kuchen-
nym, dwóch mniejszych pomieszczeń, w których 
można urządzić sypialnie oraz kuchni, łazien-
ki i  kotłowni, nadającej się również na pralnię. 
Mieszkańcy lokali o  powierzchni 67,95 mkw. 
znajdujących się na parterze, mają zapewnio-
ny dostęp do kameralnych ogródków. Do nieco 
większych lokali, liczących 81,78 mkw., przypisano garderobę i ta-
ras oraz poddasze, które można zaadaptować na cele użytkowe. 
Teren wokół budynków sprzyja spacerom, a dla dzieci stanowi bez-
pieczne miejsce do zabawy.

Domy wchodzące w  skład inwestycji zostały zaprojektowane 
w taki sposób, by zapewnić mieszkańcom wygodę, a jednocześnie 
sprostać ich gustom estetycznym. Prostota formy przejawia się za-
równo w minimalistycznych elementach wykończenia, jak i w sto-
nowanej kolorystyce elewacji. Takie rozwiązanie cechują walory 
nie tylko wizualne, ale i praktyczne, przekładające się na komfort 
użytkowania nieruchomości obecnie i w przyszłości. Dodatkowo, 
klienci mają możliwość zasugerowania zmian, dotyczących aranża-
cji wnętrza, układu ścian działowych czy rozmieszczenia punktów 
elektrycznych. Bezpieczeństwo i  ochronę prywatności zapewnia 
mieszkańcom ogrodzenie z  automatycznie otwieraną bramą. Na 
terenie inwestycji znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingo-
we, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy oraz ich goście.

Inwestycja Osiedle Lawendowa 3 powstała z myślą o osobach, 
które cenią sobie spokój i niezależność. Jej mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z  walorów zacisznej okolicy i  odpocząć od zgiełku 
miasta oraz cieszyć się przestrzenią, o którą trudno w zabudowie 

Osiedle Lawendowa 3 to inwestycja firmy Maxus Developer, 
znajdująca się w Zielonkach, niedaleko Krakowa.

wielorodzinnej. Gmina zielonki to teren bogaty w miejsca cenne ze 
względów przyrodniczych, obfitujące w piękne widoki. Do najbar-
dziej znanych obszarów zielonych należą tereny Parku Krajobrazo-
wego Dolinki Krakowskie oraz Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Na miłośników sportu i  rekreacji na świeżym powietrzu czekają 
liczne trasy piesze i  rowerowe, takie jak Szlak Orlich Gniazd czy 
Szlak Twierdzy Kraków. Pasjonatów historii z pewnością zaintere-
sują obiekty wpisane do ewidencji zabytków Gminy zielonki, m.in. 
zamek w  Korzkwi, młyn wodny w  Januszowicach, a  także domy 
z  I  połowy XX w., liczne kapliczki i  dwory oraz miejsca związane 
z powstaniami narodowymi.

Położona z  dala od miejskiego zgiełku, lokalizacja inwestycji 
Osiedle Lawendowa 3 zapewnia jednocześnie dogodny dojazd do 
Krakowa, umożliwiając zainteresowanym dostęp do atrakcyjnych 
miejsc pracy. Aktualnie do zielonek kursują autobusy komunikacji 
miejskiej. Planowana jest również budowa Północnej Obwodnicy 
Krakowa, przebiegającej przez obszar Gminy zielonki.

Inwestor przewidział promocję, w  ramach której mieszkanie 
o powierzchni 100 mkw., gotowe do odbioru z wykończeniem pod 
klucz, jest dostępne w cenie 499 tys. zł.

Anna Kapłańska
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Przy ul. Strumiennej powstaje 
nowy projekt HSD Arrow

Na okoliczną infrastrukturę składają się m.in. sklepy osiedlo-
we, markety, restauracje, apteka, szkoła, przedszkole oraz urząd 
pocztowy. 

Inwestycję podzielono na dwa etapy, w  ramach których do 
użytkowania zostanie oddanych 5 nowoczesnych, a  zarazem ka-
meralnych budynków. Pierwsza faza projektu obejmuje sprzedaż 
mieszkań w 3-piętrowych obiektach A i B. W każdym z nich prze-
widziano 32 lokale. W  ofercie znalazły się zarówno funkcjonalne 
mieszkania 1- czy 2-pokojowe, jak i większe, 3-, 4- oraz 5-pokojo-
we, zaprojektowane zgodnie z potrzebami rodzin. Budynki charak-
teryzują się starannie zagospodarowanymi częściami wspólnymi 
o  podwyższonym standardzie. Komunikację między poszczegól-
nymi piętrami zapewnią cichobieżne windy. Oczekiwanym przez 
nabywców rozwiązaniem jest także usytuowanie hali garażowej 
w  podziemnej kondygnacji, gdzie zaplanowano 41 miejsc posto-
jowych oraz 52 komórki lokatorskie. Na terenie inwestycji wyzna-
czonych zostanie również 8 stanowisk naziemnych.

zgodnie z  harmonogramem projektu, budowa zakończy się 
w III kw. 2019 r. 

Joanna Kus

I
nwestycja przy ul. Strumiennej w  Krakowie to kolejny projekt 
doświadczonego kieleckiego dewelopera — firmy HSD Arrow. 
Inwestor stawia sobie za cel zasilenie lokalnego rynku miesz-

kaniami, które charakteryzowałyby się najlepszym stosunkiem ja-
kości do ceny. Na tym założeniu opiera się strategia inwestycyjna 
zarówno przedsięwzięcia Bonarka — ul. Strumienna, jak i  pozo-
stałych projektów wprowadzonych do sprzedaży, takich jak Kącik 
10, Dominikanów, Okulickiego—Fatimska, Dobrego Pasterza 39 
oraz I  i  II etap Wielicka—Rydygiera. Deweloper specjalizuje się 
w  planowaniu, przygotowywaniu, realizacji i  komercjalizacji in-
westycji wielorodzinnych oraz budynków o funkcjach biurowych, 
handlowych i usługowych. Bogate doświadczenie firmy procentu-
je zaufaniem, jakim cieszy się ona wśród klientów lokalnego rynku 
nieruchomości. Należy podkreślić, że ok. 70 proc. mieszkań ofe-
rowanych w projektach prowadzonych przez HSD Arrow znajdu-
je nabywców jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Lokalizacja inwestycji przy ul. Strumiennej oznacza dla przy-
szłych mieszkańców szereg udogodnień komunikacyjnych. War-
to zwrócić uwagę, że połączenie z  ul. Turowicza ułatwia dojazd 
do autostrady A4 oraz trasy nr 7 w  kierunku zakopanego. Po-
nadto ze względu m.in. na funkcjonowanie pobliskiego centrum 
handlowego Bonarka City Center oraz biurowca B4B Bonarka 
for Business (położonego w  odległości 700 m od osiedla), oko-
lica jest dobrze skomunikowana z pozostałymi rejonami miasta. 
Popularność tej części Krakowa związana z  dostępem do usług 
i  miejsc pracy przekłada się na jej atrakcyjność inwestycyjną. 
Biorąc pod uwagę ten fakt i  dalszy rozwój dzielnicy, wiele osób 
rozważa zakup lokalu z  myślą o  wynajmie czy przewidywanym 
wzroście wartości nieruchomości w perspektywie kolejnych lat. 
Dla osób inwestujących w spokojną przyszłość dla siebie i swoich 
najbliższych, zaletą lokalizacji inwestycji jest sąsiedztwo kameral-
nej zabudowy jednorodzinnej. Dzięki usytuowaniu budynków na 
wzniesieniu mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem na pa-
noramę centrum Krakowa i góry. Dodatkową przestrzeń rekre-
acyjną stanowią tarasy na dachach obiektów oraz przestronne 
balkony przylegające do mieszkań.

development
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Międzynarodowe uznanie dla projektu 
z Sobótki

z
espół Crab Houses składa się z laboratorium badawczego 
i  dwóch obiektów mieszkalnych. Cel tego miejsca to gro-
madzenie naukowców i  artystów oraz mieszkańców So-

bótki, którzy dzięki swoim zdolnościom, wiedzy i  kreatywnym 
pomysłom mogą przyczynić się do rewitalizacji miasta. Obiekt 
będzie miejscem twórczego działania nie tylko dla specjalistów 
i pasjonatów nowych technologii. Umożliwi on również organizo-
wanie warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Dagmara Oliwa, jedna z  autorek projektu tak opowiada 
o jego początkach: Idea powstania kompleksu Crab Houses w So-
bótce jest silnie związana z  początkami naszej drogi zawodowej. 
Wraz z Anitą Luniak, z którą studiowałam na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej, projektowałam rozbudowę szkoły pod-
stawowej i budowę gimnazjum wraz z zespołem sportowym właśnie 
w tym mieście. Zależało nam na dalszej rewitalizacji Sobótki i jej roz-
woju, zwłaszcza, że jest to malownicze miasto w okolicy Wrocławia 
z dużym potencjałem.

Kompleks zostanie usytuowany na terenie miasteczka Sobótka, 
u stóp góry Ślęża. Malownicze tereny przyciągają turystów, prze-
mierzających piesze i  rowerowe szlaki oraz dydaktyczne ścież-
ki przyrodnicze. Nieopodal biegnie również Ślężańska Droga św. 
Jakuba, będąca częścią europejskiej trasy do Santiago de Compo-
stela. Ślężański Park Krajobrazowy to miejsce cenne nie tylko ze 
względu na piękną przyrodę, lecz także zachowane ślady prze-
szłości, takie jak budynki sakralne, pałace, a nawet średniowieczne 
krzyże pokutne i pogańskie rzeźby kultowe. zaprojektowanie no-
woczesnych budynków w tym miejscu nie jest przypadkiem. Skąd 
ta futurystyczna forma budynków w kompleksie Crab Houses? Jest ona 
wypadkową przeszłości i przyszłości. Ma-
syw Ślęży to najlepiej zachowany w  Pol-
sce fragment dna dewońskiego Praoceanu 
Rei, zatem stworzenia podobne do tych 
z naszego projektu żyły już kiedyś na tym 
terenie — mówi Dagmara Oliwa. Crab 
Houses jest jednak przede wszystkim zna-
kiem czasów, w  jakich żyjemy — XXI w., 
w  którym dzięki ogromnemu rozwojo-
wi technologii i  materiałów nastąpił nie-
bywały postęp w dziedzinie architektury, 
która — zdawać by się mogło — nie posia-
da już innych barier poza ludzką wyobraź-
nią — dodaje.

Budynki nawiązujące do żywych 
stworzeń doskonale pasują do natu-
ralnego krajobrazu. Kojarzą się z  kra-
bami, a  podświetlone nocą będą 

Polskie architektki zostały nagrodzone 
w międzynarodowym konkursie A’Design 
Award & Competition. Dagmara Oliwa 
i Anita Luniak zaprojektowały kompleks 
budynków przypominających kraby.

przypominać świetliki. Jednocześnie staną się niezwykłym po-
łączeniem natury z  nowoczesną technologią. Efekt taki zostanie 
uzyskany nie tylko poprzez futurystyczną formę, lecz również ma-
teriały, z których ma powstać kompleks. Architektki przewidziały 
wykorzystanie zarówno naturalnych surowców, takich jak drew-
no czy pozyskany w okolicy kamień, jak i kojarzących się z nowo-
czesnością stali i  włókna szklanego. Obiekt ma być wyposażony 
w  zdobycze nowych technologii, np. rekuperatory, pompy ciepła 
i ogniwa fotowoltaiczne.

Organizowany w  Mediolanie A’Design Award & Competition, 
w którym zostały nagrodzone polskie projektantki, należy do naj-
bardziej prestiżowych konkursów z  dziedziny designu. Co roku 
w  kwietniu wyłaniane są najlepsze prace w  kilku dziedzinach, 
m.in. z  zakresu architektury, przemysłu, komunikacji czy mody. 
O  wyborze zwycięzców decyduje międzynarodowe jury złożone 
z  ekspertów, wykładowców akademickich, przedstawicieli prasy 
i przedsiębiorców. Celem konkursu jest promocja najlepszych pro-
jektów, a  co za tym idzie — edukacja i  upowszechnianie dobrych 
praktyk. A’Design Award & Competition stanowi również mo-
tywację dla twórców, którzy udoskonalając efekty swojej pracy, 
przyczyniają się do rozwoju całego społeczeństwa.

Anna Kapłańska

wiz. dzięki uprzejmości FORMA CAPRICHOSA

wiz. dzięki uprzejmości FORMA CAPRICHOSA



Park kulturowy odmienił Stare Miasto?

U
chwała w  tej sprawie została podjęta w  listopadzie 2010 
r. zgodnie z  przyjętym wówczas dokumentem, celem 
wprowadzenia ograniczeń w  zakresie umieszczania no-

śników reklamowych w  obrębie Starego Miasta czy zasad we-
ryfikacji poziomu artystycznego osób prezentujących swoją 
twórczość w przestrzeni publicznej — jest ochrona krajobrazu kultu-
rowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego, w trosce 
o należyty wizerunek miasta oraz historycznego układu urbanistyczne-
go oraz zachowanie i kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycz-
nego charakteru przestrzeni publicznej. Park Kulturowy Stare Miasto 
miał stać się miejscem, w którym prace budowlane, prowadzenie 
handlu czy działalności usługowej, a także magazynowanie odpa-
dów podlegałyby restrykcyjnym kryteriom. Do 24 kwietnia 2015 r. 
obowiązywały przepisy z  dokumentu ustalonego 5 lat wcześniej. 
Po tej dacie temat powrócił do dyskusji publicznej, ponieważ Sejm 
uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Tak zwana ustawa krajobra-
zowa narzuciła samorządom obowiązek dostosowania lokalnych 
regulacji do nowych przepisów. W ramach wzmocnienia narzędzi 
ochrony krajobrazu na nowo określono definicje reklamy, tabli-
cy reklamowej, urządzenia reklamowego czy szyldu. Doprecyzo-
wanie warunków funkcjonowania w granicach parku kulturowego 
miało rozwiązać problem „naganiaczy”, czyli osób rozdających ulot-
ki na ulicach, a także omijania przepisów poprzez wykorzystywanie 
kostiumów i przebrań jako nośników reklamowych. Oba zjawiska 
stawały się coraz bardziej uciążliwe dla turystów i  mieszkańców 
Krakowa. Problem nadmiernego zagospodarowania Starego Mia-
sta nadal istnieje, dlatego w  ubiegłym roku radni wskazali na ko-
nieczność kolejnej nowelizacji uchwały. 

Efekty parku kulturowego
Co zmieniło się w ciągu kilku lat od wyznaczenia granic parku kul-
turowego? zgodnie z danymi krakowskiego magistratu, liczba re-
klam umieszczanych na terenie Starego Miasta zmniejszyła się 
o  ok. 50 proc. Częściowo wyeliminowano praktyki polegające na 

nielegalnym montażu nośników reklamowych. Według stanu na 
2016 r. reklamy, na które wydano oficjalne zezwolenia, stanowiły 
75 proc. ogólnej liczby reklam rozmieszczonych w obrębie Stare-
go Miasta. Do pozytywnych efektów funkcjonowania parku należy 
dodać uregulowanie kwestii nośników wielkopowierzchniowych. 
Restrykcyjne regulacje w tym zakresie pozbawiły przedsiębiorców 
wielu możliwości dotyczących reklamowania swoich produktów 
czy usług na rusztowaniach i pasach drogowych. z krajobrazu kra-
kowskich ulic zniknęły tzw. żywe szyldy, czyli osoby zarabiające na 
wielogodzinnym staniu z tablicami reklamowymi w dłoniach. 

Wymienione zmiany przyczyniły się do uporządkowania es-
tetyki ścisłego centrum Krakowa i  ograniczenia chaosu urba-
nistycznego, ale także nasilenia częstotliwości kontroli działań 
marketingowych przedsiębiorców lokujących swoje biznesy na 
obszarze parku kulturowego. To, czy wszyscy w  należytym stop-
niu stosują się do przepisów dotyczących zagospodarowania Sta-
rego Miasta, regularnie sprawdza straż miejska. Po stwierdzeniu 
zaniedbań w tym zakresie lub świadomego łamania prawa, inter-
weniować mogą także organy nadzoru budowlanego oraz Miejski 
Konserwator zabytków. 

Park kulturowy nie dla artystów?
Interesującym przykładem wpływu parku kulturowego na co-
dzienne życie w mieście jest sytuacja artystów ulicznych. Tworzą 
oni drugą, po przedsiębiorcach, grupę osób najbardziej obciążo-
nych ograniczeniami obowiązującymi na obszarze zabytkowego 
centrum. zasady prezentowania twórczości dotyczą zarówno ar-
tystów realizujących projekty na większą skalę, jak i tych, przygoto-
wujących sporadyczne występy.

zgodę na prezentowanie twórczości artystycznej na obszarze 
parku kulturowego potwierdza umowa zawarta między wniosku-
jącym o zezwolenie artystą a Wydziałem Spraw Administracyjnych 
Urzędu Miasta Krakowa. Umowa ta uprawnia do występowania 
na Rynku Głównym, Małym Rynku, Placu Szczepańskim, plantach 
i Bulwarach Wiślanych. Jeśli planowane wydarzenie obejmuje dro-
gi publiczne i tereny, które nie zostały uwzględnione w wymienio-
nym wyżej zestawieniu, konieczne jest uzyskanie zgody zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

Daleko posuniętą ingerencję w  swobodę artystyczną władze 
miasta tłumaczą troską o  jakość życia w  ścisłym centrum. Temat 
ulicznych występów od lat budzi kontrowersje. Po jednej stronie są 
artyści i  miłośnicy otwartego prezentowania twórczości, według 
których decyduje ona o wyjątkowości i kolorycie Krakowa. 

Kiedyś można było na Rynku zrobić wszystko. Dzisiaj już nie. To 
zniechęca i  obniża poziom. Dawno nie widziałem dobrego występu 
na Rynku w Krakowie. Co może być atrakcyjne dla turystów? Inne rze-
czy podobają się turystom krajowym, inne np. Japończykom. Trzeba to 
brać pod uwagę, żeby zbyt pochopnie nie wydać decyzji odmownej — 
komentuje Jakub zydlewski z  Teatru Jednej Miny, interdyscypli-
narnego projektu działającego na pograniczu klasycznego teatru, 
kuglarstwa i marketingu. 

z krakOwa

Władze Krakowa jako pierwsze w Polsce zdecydowały się ustalić granice parku 
kulturowego na tak rozległym obszarze, jak 70 ha ścisłego centrum miasta.  
Kto na tym skorzystał, a kto stracił?
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Po drugiej stronie sporu znaleźli się lokatorzy nieruchomo-
ści położonych na terenie Rynku Głównego lub w  jego bezpo-
średnim sąsiedztwie. Skargi na hałas i  niską jakość artystyczną 
ulicznych występów stały się codziennością. Poprawę komfor-
tu lokatorów krakowskich kamienic przyniosło przede wszystkim 
wprowadzenie norm natężenia dźwięku w centrum. Nacisk na wa-
runki akustyczne może zaowocować także podniesieniem warto-
ści inwestycji mieszkaniowych oferowanych na obszarze parku 
kulturowego. Obietnica ciszy i spokoju przekonuje niezdecydowa-
nych do wyboru i zakupu mieszkania w tej części miasta. Jak czy-
tamy w regulaminie opracowanym na potrzeby realizacji uchwały 
o parku kulturowym: Preferowana jest akustyczna gra na instrumen-
tach. Śpiew oraz występy taneczne z dopuszczalnym podkładem mu-
zycznym podlegają ściśle określonym warunkom odnośnie natężenia 
dźwięku, które są szczegółowo zapisane w zarządzeniach/procedurach 
— WSA i ZIKiT.

Urząd Miasta informuje ponadto, że na obszarze Parku Kulturowe-
go Stare Miasto zakazane jest stosowanie nagłośnień, z dopuszczeniem 

nagłośnień podczas odbywających się imprez (§ 7 ust. 2 pkt 1 uchwa-
ły Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. 
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy 
Stare Miasto). Oznacza to, że zabronione jest stosowanie urządzeń 
nagłaśniających przez artystów ulicznych podczas prezentacji swojej 
twórczości.

Co więcej, od momentu przyjęcia przedmiotowej uchwały, każ-
dy artysta zainteresowany prezentowaniem swojej twórczości, 
musiał postarać się o pozytywną opinię zespołu zadaniowego ds. 
weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym 
uchwałą Nr CXV/1547/10. Oceną poziomu artystycznego wnio-
skodawców zajmowali się wówczas eksperci z  ośrodków kultury 
i sztuki oraz m.in. Plastyk Miejski. Jakub zydlewski wspomina, jak 
taka weryfikacja wyglądała w praktyce:

Opisałem komisji, jakie działania mniej więcej wykonujemy. Były to 
działania parateatralne. I tu zaczęły się schody, ponieważ pojęcie to jest 
bardzo szerokie. Obowiązywał np. całkowity zakaz wykorzystywania 
elementów pirotechnicznych. 

Przykładowo. Jeżeli zespół harmonistów liczy 5 osób, to należa-
ło wynająć 5 mkw. rynku. Kilka lat temu płaciło się 2 zł netto za metr 
kwadratowy dziennie, przy czym zawsze należy określić liczbę dni, 
w których zespół będzie występował. Następnie wystawiana jest faktu-
ra. Możliwość występu kosztuje np. 200 zł, które należy opłacić z góry. 
Zatem aby zacząć zarabiać, prezentując swoją twórczość na ulicy, naj-
pierw trzeba zainwestować.

Produkujemy także płyn do baniek mydlanych, który wykorzystu-
jemy podczas naszych występów. Już jako firma chcieliśmy wynająć 
kawałek plant od miasta, żeby przygotować pokazy na zlecenie Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. W związku z tym 
musiałem kontaktować się z MPO, żeby sprawdzić, czy nasz płyn może 
wejść w reakcję z elewacją budynków i nawierzchnią. Zaczęło mnie to 
zniechęcać. Poza tym cały czas trzeba było mieć przy sobie umowę, bo 
są kontrole, nawet z decybelomierzem. 

Joanna Kus

Jakub Zydlewski na Rynku Starym w  Krakowie, fot. Natalia Porzycka
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Z kraju
KUB obejmie bezpieczeństwo w budownictwie   
Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, uczestnicząc w sesji panelowej 
„Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie”, zwrócił uwagę na wpływ Kodeksu urbani-
styczno-budowlanego na odpowiedzialność zawodową w sektorze budownictwa. Ministerstwo 
podkreśliło, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla resortu, dlatego w opracowywanych prze-
pisach ta kwestia stanowi jedną z podstawowych. Nowe zapisy mają przyczynić się do wzmoc-
nienia roli osób realizujących samodzielne funkcje w procesie inwestycyjno-budowlanym, przy 
jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności etyczno-zawodowej. Wiceminister Żuchowski za-
znaczył, że bezpieczeństwo procesu budowy zostanie zwiększone, dzięki dokładnemu określeniu 
odpowiedzialności zawodowej, jakie znajdzie się w prawie proponowanym przez ministerstwo.
W ramach przygotowywanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego będzie wprowadzana usta-
wa o samorządach inżynierów i architektów, która obejmie zagadnienia związane ze zmianami 
w obrębie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Jesienią bieżącego roku planowane jest przedstawienie Radzie Ministrów ostatecznej wersji pro-
jektu Kodeksu wraz z naniesionymi poprawkami. Wprowadzone do pierwotnej wersji przepisów 
zmiany, są efektem konsultacji międzyresortowych i społecznych, jakie trwały od tamtego roku. 
Jeżeli nowe prawo wejdzie w życie, zastąpi ono ponad 140 aktualnie obowiązujących ustaw.

Polski Central Park w Gdyni 
W przeciągu najbliższych 3 lat Gdynia zyska nowe oblicze. 
Wszystko za sprawą planów na tamtejszy ogród miejski, znajdują-
cy się w okolicach al. Piłsudskiego i ulic Świętojańskiej oraz Legio-
nów. Na wyznaczonym do modernizacji obszarze władze miasta 
planują stworzenie 3 stref: rekreacji, wypoczynku i ciszy. Central-
nym punktem będzie staw, a w dalszej części pojawią się skate-
park, plac zabaw, pole do gry w bule oraz 800 i 850 m ścieżki dla 
biegaczy i miłośników rolek. Zimą natomiast będą udostępniane 
ślizgawki. Oprócz tego od ul. Świętojańskiej zostanie wybudowa-
ny podziemny parking z 286 miejscami postojowymi.
Jak powiedział prezydent miasta Wojciech Szczurek, najważniej-
sze, by rewitalizacja nie ograniczyła się jedynie do działań este-
tycznych, ale pomogła stworzyć funkcjonalne miejsce z upo-
rządkowaną przestrzenią. Wiele światowych aglomeracji słynie 
z obszernych parków w samym sercu miasta, jak np. Nowy Jork 
czy Paryż. Wkrótce dołączy do nich Gdynia ze swoim Parkiem 
Centralnym.

Jakość miejskiego powietrza wciąż priorytetowa 
Przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych Cele Zrównoważo-
nego Rozwoju stały się pretekstem do zorganizowania cyklu obrad eks-
pertów, samorządowców, naukowców i przedsiębiorców. Tematem prze-
wodnim zainicjowanych przez NIK spotkań jest program „Zrównoważo-
ne miasta”.
Dyskusje toczą się wokół efektywności systemów monitorujących czy-
stość powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej budyn-
ków. Za najważniejsze działania uznano wycofanie ze sprzedaży tzw. 
smoluchów — na rynku mają pozostać jedynie kotły spełniające normy 
środowiskowe. Komplementarnym postanowieniem będą przepisy regu-
lujące parametry jakościowe, jakie będą musiały spełniać paliwa. W wal-
ce z niską emisją mają pomóc również elastyczne stawki opłat za energię 
oraz podłączenie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej.
Jak zauważa wiceminister MIB Kazimierz Smoliński, nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, że planowanie przestrzenne wymaga poprawy, ponieważ 
zaniedbania w tym względzie skutkują pozbawianiem osiedli dostępu do 
niezbędnej infrastruktury, w tym komunikacji miejskiej. To z kolei zmu-
sza mieszkańców do korzystania z własnych samochodów. Wiceminister 
Energii Andrzej Piotrowski poruszył kwestię rozpropagowania elektro-
mobilności, zarówno w transporcie indywidualnym, jak i miejskim.
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Z Krakowa
Nowa linia szybkiego tramwaju na Górkę Narodową 
Władze miasta podpisały umowę na budowę kolejnej nitki Krakow-
skiego Szybkiego Tramwaju, która zostanie poprowadzona trasą Kro-
wodrza Górka–Górka Narodowa. Przetarg na realizację inwestycji 
wygrało konsorcjum firm INTERCOR i TOR-KRAK. Wykonawca wy-
łoniony w przetargu ma wykonać projekt inwestycji, uzyskać nie-
zbędne decyzje administracyjne, a następnie zrealizować nowy od-
cinek linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz przeprowa-
dzić testy na wybudowanej infrastrukturze. Trasa tramwajowa liczą-
ca 5 km obejmie takie rejony miasta, jak Krowodrza Górka, Prądnik 
Biały, ulice Pachońskiego i Bociana — do Górki Narodowej. Stara pę-
tla na Krowodrzy Górce zostanie przebudowana, a na Górce Narodo-
wej powstanie nowa. Przy pętlach powstaną parkingi typu park&ride. 
Realizacja inwestycji zajmie 3 lata. Nowe torowisko ma zostać odda-
ne do użytkowania w 2020 r. Szacowany koszt inwestycji wyniesie 
326 mln zł. Obecnie miasto stara się o dodatkowe 150 mln zł dofinan-
sowania ze środków unijnych.

Gmach Poczty Głównej zostanie 
wystawiony na sprzedaż
Firma Orange wraz z Pocztą Polską wystawiła na sprze-
daż zabytkowy budynek Poczty Głównej. Nierucho-
mość znajdująca się przy ulicach Wielopole i Westerplat-
te w 70 proc. należy do Orange Polska, a w 30 proc. do 
Poczty Polskiej. Przedmiotem sprzedaży jest XIX-wiecz-
na kamienica mieszcząca się na działce o powierzchni 
3500 mkw. Obiekt składa się z 5 kondygnacji naziem-
nych. Potencjalny nowy właściciel nie będzie mógł in-
gerować w bryłę budynku ani w zabytkowe elemen-
ty mieszczące się na parterze kamienicy. Na wyższych 
kondygnacjach obiektu nabywca będzie mógł dowol-
nie zaadaptować pomieszczenia. Zgodnie ze aktualnym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, dopuszczalna jest zabudowa usługowa 
i mieszkaniowa. Siedziba Poczty Głównej po sprzedaży 
miałaby mieścić się na parterze budynku. Cena, jaką mu-
si zaoferować ewentualny kupiec, nie została podana do 
informacji publicznej.

Na Zabłociu powstanie przestrzeń współużytkowania
Władze Krakowa rozstrzygnęły konkurs architektoniczny na koncepcję 
Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Na tere-
nie Zabłocia powstanie tzw. shared space, czyli przestrzeń współużytko-
wania. Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 zespołów, z czego osta-
tecznie zgłoszono 7 prac. Nie przyznano nagrody za I miejsce, gdyż ju-
ry zdecydowało się przyznać dwie równorzędne nagrody za II miejsce. 
Zwycięskie pozycje na podium zdobyły prace: nr 3 autorstwa Macieja 
Kaufmana, Marcina Maraszka i Eweliny Siestrzewitowskiej oraz nr 7 Ka-
tarzyny Głuch, Mateusza Cyranki, Natalii Judy, Anity Nowak i Krzyszto-
fa Speliny. Zespoły otrzymały nagrodę w wysokości 20 tys. zł — w tym 
wypadku pula za dwa miejsca została podzielona na pół. Obecnie mia-
sto stara się o 30 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy. Do końca 
maja ma zostać w tej sprawie złożony wniosek, a decyzja zapadnie w li-
stopadzie. Jeśli starania magistratu zostaną przyjęte pozytywnie, mia-
sto natychmiast przystąpi do prac i ogłosi przetarg na zasadzie „zapro-
jektuj i zbuduj”.
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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 4,1796

chf 3,8289

pln 3,83%

i kw. 2017 6705 zł

i kw. 2017 13 906

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2,0% (kwiecień 2017)

eur 1,9% (kwiecień 2017)

wibor * 1,7300

euribor ** –0,3290

libor chf –0,7292

libor eur *** –0,3729

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)                                          150,23

tabela nr 100/A/NBP/2017 z dnia 25.05.2017

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

(dane na dzień 25.05.2017 [Euribor], 
18.05.2017 [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



Perły z sieci
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Monopolis w Łodzi

Zabytkowy kompleks fabryczny Monopolu Wódczanego w Łodzi 
zostanie zaadaptowany na nowoczesną inwestycję biurowo-
usługową. Zamierzeniem inwestora, firmy Virako, jest stworzenie 
w ramach projektu również ogólnodostępnej przestrzeni, 
służącej wydarzeniom kulturalnym oraz różnych form spędzania 
wolnego czasu. Monopol Wódczany jest trzecim pod względem 
wielkości zespołem fabrycznym w Łodzi. Wyprzedzają go tylko 
zakłady Karola Scheiblera i Izraela Poznańskiego. Obiekt został 
wybudowany w 1902 r. Za nową koncepcję architektoniczną, 
pod nazwą Monopolis, odpowiada pracownia Grupa5 Architekci, 
we współpracy z łódzkim biurem Jerzego Lutomskiego. 
Zachowaliśmy historyczne proporcje zabytkowych budynków, 
nie ingerowaliśmy w to, co w nich najważniejsze, przebudowami. 
Dodatkowe powierzchnie biurowe umieściliśmy w nowych bryłach – 
dodaje Rafał Grzelewski, główny projektant Monopolis. 
Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w 2017 r.

Kunstmuseum

Kunstmuseum to szwajcarskie muzeum sztuki współczesnej. 
Znajduje się w Bazylei, stanowi jeden z najważniejszych 
obiektów poświęconych sztuce w Szwajcarii. Główny 
budynek to najstarsza publiczna kolekcja dzieł sztuki 
na świecie prezentująca okres od XV w. po 1960 r. Trzy 
budynki Kunstmuseum Basel tworzą przestrzeń wystawową 
o powierzchni ok 10 tys. mkw. Gmach głównego budynku 
powstał w 1936 r., a następnie został w niewielkim stopniu 
rozbudowany w 1980 r. W 2017 r. muzeum doczekało się 
kolejnej rozbudowy według projektu szwajcarskiego biura 
Christ & Gantenbein. Zaprojektowane skrzydło obiektu 
ma minimalistyczną formę, pozbawioną detali czy ozdób. 
Cechami charakterystycznymi budynku są elewacje z jasno-
szarej cegły oraz wewnętrzna marmurowa klatka schodowa. 
Na zewnętrznych ścianach budynku zainstalowano ciąg lamp 
LED,  dzięki którym na elewacji można wyświetlać napisy 
i proste obrazy. Magazyn „London Times” uznał Muzeum 
Sztuki w Bazylei za piąte najlepsze muzeum na świecie.

Hotel Marques de Riscal 

Winiarnia Marques de Riscal powstała w 1858 r. w jednym 
z najpopularniejszych winiarskich regionów Hiszpanii — 
Rioja. Niszczejący budynek został w 2004 r. pieczołowicie 
odrestaurowany i zmodernizowany według projektu 
architektonicznego autorstwa Franka Gehry’ego. Odnowiona 
winiarnia jest jednym z elementów olśniewającego kompleksu, 
w którym znajdują się: 5-gwiazdkowy hotel, spa, restauracja, 
muzeum wina oraz sklep. Najważniejszy element budynku stanowi 
powyginana elewacja złożona z różnokolorowych, metalowych 
wstęg, które funkcjonują również jako osłony przeciwsłoneczne 
i regulatory temperatury. Cały obiekt usytuowany jest na trzech 
kolumnach, co pozwoliło wykorzystać dodatkową przestrzeń 
na obszerny plac wejściowy. Według autora, kolory bryły mają 
odzwierciedlać barwę wina La Rioja. Hotelowy budynek zawiera 
43 pokoje dla gości, ekskluzywną restaurację z kuchnią hiszpańską 
oraz spa oferujące „winne” terapie.fot. na lic. Wikipedia Commons

fot. na lic. Wikipedia Commons

fot. materiały prasowe
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aranżacje Wnętrz

Czego unikać podczas aranżacji 
mieszkania

sportowy, pamiątki z  podróży. Musimy pamiętać, że projektu-
jąc wnętrze, mamy określoną przestrzeń do zagospodarowania, 
w której musimy pomieścić określone przedmioty i specyficzne 
funkcje. Najczęściej nie jesteśmy w stanie zmieścić wszystkiego, 
czego chcemy, a projektowanie to sztuka kompromisu.

Proces ten warto rozpocząć od określenia priorytetów. Co 
jest dla nas ważne i niezbędne, by komfortowo funkcjonować? 
Nie sugerujmy się tym, co zobaczyliśmy u znajomych, przyjaciół, 
sąsiadów czy też w magazynach wnętrzarskich. Każdy jest inny 
i potrzebuje czegoś innego. zacznijmy od stworzenia listy, wów-
czas sami zobaczymy, że niektóre przedmioty są zbędne. Ustal-
my, jak funkcjonujemy w domu czy mieszkaniu, co sprawia nam 
najwięcej radości, a  co jest dla nas obojętne. zastanówmy się, 
jak spędzamy wolny czas, jak spędzamy czas z przyjaciółmi i ro-
dziną. Czy jest nam potrzebna duża kanapa i kino domowe, czy 
raczej funkcjonalna kuchnia i wieloosobowy stół jadalniany? za-
miast telewizora i kanapy może dwa fotele i regał na książki na 
całą ścianę? Warto poświęcić czas, by zastanowić się, jak chce-
my mieszkać, a nie patrzeć jak mieszkają inni.

Mając już określoną aranżację funkcjonalną mieszkania, mo-
żemy przystąpić do ubierania funkcji w  estetykę i  styl. Nie ma 
złego stylu, złych kolorów i  złych materiałów. Każdy ma inne 
preferencje i należy o tym pamiętać. Jeśli ktoś lubi żywe kolory, 
nie powinien się ich bać tylko dlatego, że wszędzie wokół wnę-
trza są jasnoszare lub beżowe. Projektujemy dla siebie, nie na 
pokaz, natomiast warto pamiętać o  kilku podstawowych kwe-
stiach. Kolor ma znaczenie i  wpływa na nasze samopoczucie. 

I
ndywidualny projekt nie zaczyna się od stylu. Choć ten oka-
zuje się bardzo ważny i  najbardziej widoczny w  zakończonej 
inwestycji, priorytetem jednak jest i  zawsze będzie funkcjo-

nalność. Nieważne, jak ładnie urządzone będzie mieszkanie. Je-
śli nie jest dopasowane pod względem funkcji do mieszkańców, 
nigdy nie stanie się ich wymarzonym „domem”.

zaczynając projekt, powinniśmy określić, w jaki sposób funk-
cjonujemy w przestrzeni. Co robimy, jak oraz w jakich godzinach. 
Dla przykładu możemy przyjąć mieszkanie dla dwóch osób, któ-
re lubią spędzać aktywnie swój wolny czas, w  ciągu tygodnia 
większą część dnia przebywają w  pracy. W  takim mieszkaniu 
lub domu kominek, ogromna kanapa będą zbędne. Pomimo fak-
tu, że takie wyposażenie pięknie wygląda, nigdy nie będzie uży-
wane, natomiast przez nie może zabraknąć miejsca na sprzęt 

Wielu klientów, rozmowę o projekcie swoich czterech kątów, rozpoczyna 
od stylu, koloru czy też detalu. Pokazuje zebrane inspiracje, w formie zdjęć 
znalezionych w internecie, czasem wycinki gazet. Często pada pytanie, czy 
można zaprojektować mieszkanie w taki, a nie inny sposób. Moja odpowiedź 
jest zawsze taka sama. O kwestiach estetyki porozmawiamy za chwilę, teraz 
skupmy się na funkcji. Proszę opowiedzieć coś o sobie.

wiz. SUMA Architektów

wiz. SUMA Architektów
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wiz. SUMA Architektów

wiz. SUMA Architektów wiz. SUMA Architektów

Czerwony pobudza, zielony relaksuje, a  niebieski zachęca do 
melancholii i zadumy. Intensywne kolory bywają męczące, zbyt 
dużo koloru może mieć odwrotny efekt od zamierzonego. za-
chęcam do eksperymentów we wnętrzach, natomiast umiar jest 
zawsze wskazany.

Nie tylko kolor może być elementem, który uatrakcyjnia nasze 
cztery kąty. W ostatnim czasie zauważyłem, że tapeta wraca do 
łask, co bardzo mnie cieszy. Ogrom dostępnych faktur, wzorów 
i  motywów daje wręcz nieograniczone możliwości w  aranżacji 
wnętrz, ale i tym razem zalecam umiar. Jeśli wybierzemy mocny 
motyw, proponuję zastosować go na jednej ścianie akcentowej. 
Jeżeli chcemy całe wnętrze wykończyć w tapecie, sugeruję wy-
branie stonowanej kolorystyki i raczej drobniejszy wzór.

Wracając do zasadniczego tematu, czyli wskazówek doty-
czących tego, czego należy unikać w aranżacji wnętrz. Nie będę 
wymieniał materiałów wykończeniowych, które lepiej omijać, 
czy też, jaki sposób aranżacji jest nieprawidłowy. Wolę zwrócić 
uwagę na to, o czym należy pamiętać na etapie projektowania, 
kiedy nie jest jeszcze za późno. Otóż we wnętrzach najważniej-
sze jest oświetlenie, zarówno naturalne, jak i  sztuczne, oraz 
to, w jaki sposób możemy kreować różne sceny świetlne przy-
pisane różnym funkcjom. Warto poświęcić czas na gruntowne 
przeanalizowanie schematu elektryki i punktów świetlnych. Na-
leży zastanowić się, jakie lampy chcemy zakupić i jaki charakter 
nadadzą one we wnętrzu. Analizując schemat elektryczny, war-
to odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy elektryczne maty pod-
łogowe w  łazience, holu, a  może za lustrem, aby nie parowało 

podczas korzystania z prysznica. Warto zastanowić się również 
nad elektryczną grzałką kaloryfera łazienkowego. Pamiętaj-
my, że okres grzewczy trwa około 5 miesięcy, a pranie robimy 
przez cały rok. Powinniśmy przemyśleć także kwestię klimaty-
zacji, gdyż wprowadzenie jej po wykończeniu całego mieszka-
nia, może być nie lada problemem.

Podsumowując, aby urządzić funkcjonalne mieszkanie i unik-
nąć trudnych do naprawienia błędów, należy uważnie przeana-
lizować swoje potrzeby. Poświecić czas i zastanowić się, co tak 
naprawdę jest dla nas ważne. Lepiej nie zaczynać remontu pod 
wpływem emocji, z  marszu, na podstawie niesprecyzowanych 
wyobrażeń. To, w  jaki sposób mieszkamy, jest odzwierciedle-
niem tego, kim jesteśmy. Dlatego powinniśmy zacząć od siebie, 
a nie od zdjęcia w magazynie.

Jakub Jan Surówka



aranżacje Wnętrz

Eko design — materiały receptą 
na piękne wnętrze
Kiedy eko moda zagościła do wnętrz i dlaczego to nie jest trend bez znaczenia?

D
o niedawna wykonywanie materiałów budowlanych szło 
w parze z mocnym rozwojem technologicznym. Fascynacja 
materiałami sztucznymi i  ich stosowanie było dla inżynie-

rów sposobem na szybkie i efektowne podwyższanie parametrów 
technicznych — w końcu nauka dąży do ciągłego udoskonalania. 

Jednak czy jest to odpowiedni kierunek? Rewolucja przemysło-
wa okazała się zapalnikiem do wyścigu naukowców w  wymyśla-
niu coraz to tańszych oraz wydawałoby się, lepszych materiałów. 
Królową tworzyw była stal, wykorzystywana w  każdym segmen-
cie budowlanym. Od stawiania pierwszych wysokościowców aż po 
przedmioty codziennego użytku. Tak szybki i gwałtowny skok tech-
nologiczny spowodował ogromne straty w  środowisku natural-
nym, czego skutki odczuwamy dziś. Najnowsze badania wykazują, 
że ponad 60 proc. ludności świata mieszka w miastach. zabetono-
wane ulice i stale zmniejszająca się przestrzeń zielona przyczyniają 
się do obniżonego poziomu komfortu życia i tęsknoty za natural-
nym środowiskiem. Stąd wzięła się potrzeba naturalności, współ-
cześnie nazywana ekologią. Króluje w  każdej dziedzinie życia: 
żywności, modzie, motoryzacji, technologii oraz w designie. Tak po-
wstał eko trend. 

Eko design
Obecna bogata oferta materiałowa może niejednego śmiertelnika 
przyprawić o zawrót głowy. Jednak powrót do korzeni jest współ-
cześnie numerem jeden. Coraz częściej poszukujemy naturalnych 
materiałów wykończeniowych czy też bezpiecznych dla środowi-
ska, często jednak nie wiedząc, czym tak naprawdę są i czy spełnią 
nasze wymagania użytkowe. 

Żyjąc w mieście, każdego dnia odczuwamy tęsknotę za przyro-
dą. Brakuje nam jej na ulicach, więc wprowadzamy ją do naszych 
domów. Drewno, kamień, papier, ceramika, len czy bawełna to jed-
ne z wielu popularnych, naturalnych materiałów, które kształtują 
większość elementów wyposażenia każdego M2.

Najbardziej popularne w  wykorzystaniu jest drewno. Natural-
ne deski na podłodze czy nawet ścianach stanowią często bazę 
całkowitej aranżacji. Drewno i materiały drewnopochodne są su-
rowcem chętnie wykorzystywanym do produkcji mebli, okładzin 
ściennych, podłóg, detali architektonicznych, a także przedmiotów 
codziennego użytku. Dostępne są różne gatunki, nasze rodzime 
lub całkowicie egzotyczne. Jest to materiał łatwy w obróbce, któ-
ry również pięknie się starzeje, przez co uszlachetni każde wnętrze 
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na długi czas. Należy jednak pamiętać o  od-
powiedniej konserwacji. Olejowanie, lakiero-
wanie, bejca to dopiero początek możliwości 
wykończeniowych.

Kolejnym ciekawym i coraz bardziej popu-
larnym surowcem jest kamień naturalny oraz 
jego pochodne. Kamień charakteryzuje się 
wysokimi parametrami technicznymi, dzię-
ki czemu wykorzystywany jest zarówno we 
wnętrzach, jak i  na zewnątrz. W  dużej mie-
rze na podłogach, blatach kuchennych, para-
petach, elewacjach czy tarasach. W miejscach 
narażonych na częste i  długotrwałe użytko-
wanie oraz niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne. Jednymi z popularniejszych rodzajów 
kamieni i  ich pochodnych są: granit, marmur, 
piaskowiec, wapień oraz coraz chętniej wy-
korzystywane spieki kwarcowe. Sięganie po 
tego typu surowce stanowi dosyć dużą inwe-
stycję finansową, jednak cena jest tutaj współ-
mierna do jakości i trwałości. 

Należy również pamiętać, że w powtórnym 
wykorzystywaniu surowców przejawia się świadome dbanie o śro-
dowisko i jego cenne zasoby.

Oprócz tak zwanej bazy, warto zwrócić uwagę na zastosowania 
tkanin naturalnego pochodzenia, które są istotnym akcentem słu-
żącym dopełnieniu całkowitej aranżacji przestrzeni. Wszelkiego 
rodzaju lny, bawełniane poduchy czy aksamitne zasłony nadadzą 
przytulny charakter każdemu wnętrzu.

Eko design to także świadome projektowanie elementów wy-
posażenia mieszkania. Mówimy tutaj o  odpowiednim podejściu 
projektowym w  przypadku kuchni, tak by pomieściła specjalnie 
przygotowane miejsce na sortownik odpadów segregowanych czy 
mini kompostownik. Istotnym etapem projektowania jest również 
rozsądne zaplanowanie oświetlenia. Dobór opraw i samych źródeł 
światła w postaci żarówek energooszczędnych czy ledowych przy-
czyni się do znacznej oszczędności energii elektrycznej. Oprócz 
światła, z kwestią energooszczędności wiążą się także sprzęty RTV 
i AGD o odpowiednio niskich parametrach zużycia energii. Najpo-
pularniejszy parametr, sprawdzany przez większość konsumentów 
to klasa energooszczędności. Najczęściej preferowana jest ta naj-
wyższa: A+++. Najważniejsze jednak pozostają parametry doty-
czące zużycia wody i poboru mocy (kWh). 

Mówiąc o  eko designie nie można zapomnieć o  recyklingu. To 
właśnie przetwarzanie zużytych elementów, opon samochodo-
wych, butelek, plastiku czy starych doniczek potrafi zainspirować 
i przyczynić się do stworzenia perełek designu. Recyklingowy de-
sign jest obecnie tak bardzo popularny, że przypisano mu nawet 
oddzielne kategorie w  wielu konkursach architektonicznych czy 
wystawach sztuki. z roku na rok zyskuje on na znaczeniu. 

Trend ekologii jest ogromnie popularny. Rynek oferuje wiele tak 
zwanych „elologicznych” produktów, jak ekologiczne kubeczki do 
kawy czy nawet szczoteczki do zębów. Jednak pamiętajmy o  za-
chowaniu zdrowego rozsądku i nie dajmy się zwariować. 

Stylowa ekologia
Olbrzymia ilość eko produktów, dostępnych na rynku daje nam 
wielkie możliwości aranżacyjne. Tak naprawdę wykorzystanie wy-
żej wymienionych materiałów może posłużyć do stworzenia prze-
strzeni mieszkania czy domu w każdym stylu. Naturalne materiały 

to trwałość, elegancja, funkcjonalność, czyli suma najważniejszych 
cech potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego efektu. Minima-
lizm, scandi, współczesna klasyka czy modne retro, każdy z  nich 
opiera się na jakości. Dbanie o środowisko nie jest już uciążliwym 
obowiązkiem, lecz stało się wiodącym trendem kulturowym. To 
przyczyniło się do utworzenia odrębnego nurtu w  architekturze 
wnętrz — stylu ekologicznego. Jest on przyjazny zarówno dla śro-
dowiska, jak i  dla człowieka. zawiera w  sobie wcześniej opisane 
składowe. Dodatkowo charakteryzuje się wykorzystaniem roślin, 
nie tylko doniczkowych, ale również w formie zielonych obrazów 
czy całych zielonych ścian. Wykorzystywana tutaj kolorystyka to 
głównie barwy ziemi. 

Natura vs kultura
Eko design to nie tylko wykorzystywanie określonych materiałów, 
ale przede wszystkim wiedza, świadomość, potrzeba życia w har-
monii z naturą. 

Dotychczasowy pęd technologiczny zdegradował dość znacz-
nie środowisko naturalne. Stale zmniejszające się tereny zieleni 
w mieście, na korzyść ogromnych brukowanych i zabetonowanych 
przestrzeni, stały się głównym powodem naszej tęsknoty i cofnię-
ciem się do pierwotnych korzeni, gdzie to właśnie przyroda była 
królową niebieskiej planety. zrównoważony rozwój, idący w parze 
z rozsądnym korzystaniem z zasobów naturalnych, jest już nie tylko 
modny, ale stanowi także część codziennego życia obecnego świa-
domego pokolenia. 

Klaudia Siudak buKadesign pracownia projektowa, 
Małgorzata Musiał 
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Cisza w mieszkaniu: jak wybierać 
i wyposażać nieruchomość

C
zym jest cisza? Teoretycznie jest to stan, w którym nie od-
bieramy żadnych fal akustycznych powyżej naszego pro-
gu słyszenia — w praktyce, gdy znajdujemy się w miejscu, 

w  którym nie odbieramy bodźców akustycznych powodujących 
dyskomfort, już mówimy o ciszy.

Cisza w  mieszkaniu natomiast dla każdego będzie czymś in-
nym. Podobnie jak niektórzy mogą spać przy zapalonym świetle, 
a innym przeszkadza świecąca się dioda od zasilacza, tak jedni po-
trafią odpoczywać w rytm trwającej imprezy u sąsiada, a innym 
sen zakłóci tykanie naręcznego zegarka zamkniętego w  szafie. 
Dla ułatwienia skupimy się na tych pośrodku.

Warto zestawić kilka wskazówek dla osób, które chciałyby cieszyć 
się ciszą we własnym domu–mieszkaniu, i są na etapie zakupu no-
wego lokum. Prawda wygląda tak, że warunki akustyczne nierucho-
mości są często pomijane przy wyborze oferty, a akustyka budynku 
— szczególnie tego wielorodzinnego — w największym stopniu wpły-
wa na komfort użytkowania. Pamiętajmy też, że poprawa izolacyjno-
ści akustycznej w wykończonym już obiekcie jest bardzo kosztowna, 
a często niemożliwa. Łatwo sprawić, by sąsiad z naprzeciwka nas nie 
widział — wystarczy zasłona. W  przypadku dźwięków sprawa nie 
jest taka prosta. Hałas w mieszkaniu możemy podzielić na zewnętrz-
ny (pochodzący z zewnątrz budynku np. hałas drogowy), wewnętrz-
ny bytowy (czyli wszelkie dźwięki produkowane przez mieszkańców 
sąsiednich mieszkań w budynku wielorodzinnym) oraz wewnętrzny 
pochodzący od wyposażenia technicznego budynku np. wentylacji 
mechanicznej, wind i innych urządzeń.

Wybór lokalizacji pod względem kryterium hałasu
Myśląc o akustyce już na na etapie zakupu mieszkania, jesteśmy 
na najlepszej drodze do zapewnienia sobie ciszy i spokoju w na-
szych przyszłych czterech ścianach. To, w jakiej okolicy zamiesz-
kamy i jaki jest poziom hałasu w otoczeniu wybranego przez nas 
budynku, będzie miało duży wpływ na komfort użytkowania. 
Szczególnie, gdy zamierzamy często pozostawiać otwarte okna 
lub przebywać na tarasie czy w ogrodzie.

Drogi
zwróćmy uwagę na to, jakie drogi znajdują się w okolicy, oraz jakie sa-
mochody po nich jeżdżą. Czy są to jezdnie szybkiego ruchu, czy dro-
gi krajowe, a może miejskie ulice. Ważne kryterium stanowi również 
natężenie ruchu oraz typy pojazdów przemieszczających się sąsied-
nimi drogami. Hałas pochodzący od samochodów ciężarowych jest 
znacznie bardziej uciążliwy niż od samochodów osobowych. Ekrany 
akustyczne nie zawsze gwarantują ciszę, szczególnie, jeśli wybierze-
my lokal usytuowany na wyższych kondygnacjach budynku.

Tory kolejowe
Sąsiedztwo torów kolejowych jest znacznie mniej istotnym 
problemem, z  uwagi na zdecydowanie mniejszą częstotliwość 

Warunki akustyczne nieruchomości są często pomijane przy wyborze oferty, 
a akustyka budynku — szczególnie tego wielorodzinnego — w największym 
stopniu wpływa na komfort użytkowania. 

przejazdu pociągów. Obecne składy wyglądają i działają już dużo 
bardziej nowoczesnie, a torowiska często są wyremontowane.

Tory tramwajowe
Tutaj sytuacja nie jest już tak prosta. Sąsiedztwo torów tramwajo-
wych może być bardzo uciążliwe, szczególnie jeśli są one w złym 
stanie i kursują nimi stare tramwaje. W takich przypadkach moż-
na spodziewać się częstych pisków, stuków, a nawet drgań prze-
noszących się na budynek i odczuwalnych przez mieszkańców.

Jeśli jednak torowisko było niedawno budowane lub remonto-
wane, nie mamy się czego obawiać.

Lotniska
Sąsiedztwo lotniska albo mieszkanie umieszczone nad trasą lą-
dowań lub startów samolotów również potrafi zakłócić ciszę 
w mieszkaniu. Warto sprawdzić, w jakiej odległości od portu lot-
niczego znajduje się budynek. Należy ponadto zorientować się, 
jakimi kursami najczęściej latają samoloty, ponieważ na trasie po-
dejścia do lądowania obszar oddziaływania jest nieco większy niż 
dla startów.

Inne budynki
Sąsiednia zabudowa może mieć pozytywny i negatywny wpływ 
na komfort akustyczny — szczególnie w początkowych etapach 
budowy inwestycji mieszkaniowej. Wprowadzając się do miesz-
kania czy domu na nowo powstającym osiedlu, musimy liczyć 
się z  podwyższonym poziomem hałasu spowodowanym trwa-
jącymi pracami przy budowie sąsiednich budynków. Prace re-
montowe wewnątrz obiektów wielorodzinnych również mogą 
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być uciążliwe przez pierwsze miesiące od oddania inwestycji do 
użytkowania. z  drugiej strony jeśli wybrany przez nas budynek 
został oddzielony od najbliższych dróg innymi budynkami, będą 
one pełnić funkcję ekranów akustycznych, dzięki czemu obniży 
się poziom hałasu w naszym mieszkaniu.

Jak się za to zabrać?
Jest kilka sposobów na to, by ocenić, czy interesujący nas obszar 
okaże się komfortowy pod względem hałasu. Prostą, podstawo-
wą analizę można przeprowadzić samodzielnie.

Przede wszystkim zobaczmy, czy teren jest ujęty na mapie 
akustycznej miasta — obecnie wszystkie miasta powyżej 250 tys. 
mieszkańców muszą posiadać mapę akustyczną. Bezpośred-
nio z mapy możemy odczytać poziomy dźwięku LN i LDWN. Są 
to długookresowe wskaźniki obejmujące wszystkie pory roku. 
LN określa długookresowy średni poziom dźwięku dotyczący 
wszystkich nocy w  roku (godz. 22:00-6:00), LDWN wskazuje 
na długookresowy średni poziom dźwięku obejmujący wszyst-
kie pory dnia (dzień, wieczór, noc). Poziomy dźwięku podawane 
są dla różnych źródeł hałasu oddzielnie, wyszczególniając: drogo-
wy, kolejowy, tramwajowy, przemysłowy i lotniczy. Dopuszczalne 
poziomy hałasu podane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie dopuszczalnych poziomów hałasu w  środowisku (Dz. U. z  dn. 
08.10.2012 r., poz.1109).

Sprawdźmy, czy wybrany budynek znajduje się w  obszarze 
silnego, bezpośredniego oddziaływania ulic, torów, lotniska czy 
obiektów przemysłowych i  czy poziomy dźwięku mieszczą się 
w dopuszczalnych granicach.

W  drugiej kolejności wybierzmy się na miejsce — najlepiej 
o różnych porach dnia, szczególnie wieczorem i w nocy, kiedy ha-
łas jest najbardziej uciążliwy. Prosta aplikacja telefoniczna, słu-
żąca do pomiaru poziomu dźwięku, pozwoli porównać warunki 
akustyczne różnych lokalizacji. Nie będzie to dokładny pomiar, 
ale umożliwi np. zestawienie poziomu dźwięku w  znanym nam 
miejscu, w którym czujemy się komfortowo (lub nie), z miejscem, 
które planujemy przeznaczyć na nasz przyszły dom. Różnica oko-
ło 10 dB oznacza, że daną przestrzeń będziemy odbierać jako 
dwukrotnie głośniejszą lub cichszą.

Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie planowanych in-
westycji na wybranym obszarze. Jeżeli obok naszego budynku 
powstanie ruchliwa droga, możemy spodziewać się wzrostu po-
ziomu hałasu. z  drugiej strony planowana obwodnica mogłaby 
znacząco odciążyć lokalne drogi główne, co spowoduje obniżenie 
hałasu wokół tych dróg.

Wybór mieszkania — właściwości budynku
Wszystkie powyższe wskazówki dotyczyły samych warunków 
hałasowych na zewnątrz mieszkania. Głośne otoczenie nie za-
wsze oznacza, że głośno będzie również w  mieszkaniu. Ściany 
i okna o wysokiej izolacyjności akustycznej skutecznie reduku-
ją poziom hałasu wewnątrz lokalu do zadowalających warto-
ści. Norma PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona 
przed hałasem pomieszczeń w  budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w  pomieszczeniach określa dopuszczalne po-
ziomy hałasu we wnętrzach. Dla pomieszczeń mieszkalnych do-
puszczalny poziom hałasu pochodzący od wszystkich źródeł 
łącznie wynosi 30 dB(A) w nocy i 40 dB(A) w dzień. Warto wspo-
mnieć, że wartości te odnoszą się do pomieszczeń z zamknięty-
mi drzwiami i oknami. Pamiętajmy również, że spełnienie norm 

nie oznacza zapewnienia komfortu. Raczej jest to ochrona przed 
uciążliwością.

Jak to zrobić?
Kupując mieszkanie czy dom od dewelopera, możemy zapytać 
o  operat akustyczny dla budynku. Opracowanie takie powinno 
zawierać przynajmniej informację o  poziomie hałasu na elewa-
cji budynku, zalecenia do doboru przegród zewnętrznych i  we-
wnętrznych oraz informacje o poziomie hałasu wewnątrz lokalu 

z podziałem na hałas zewnętrzny i bytowy. W przypadku zakupu 
projektu domu, opracowanie takie należy wykonać pod konkret-
ną inwestycję, biorąc pod uwagę warunki akustyczne w planowa-
nym miejscu budowy. Możemy też zlecić przegląd projektu pod 
kątem akustyki wyspecjalizowanej firmie, która podpowie nam, 
czy dany lokal będzie komfortowy akustycznie.

W zmniejszaniu hałasu przedostającego się z zewnątrz do we-
wnątrz mieszkania bardzo dobrze sprawdza się klimatyzacja. Jak? 
Otóż posiadając klimatyzację, nie musimy latem otwierać okien 
w celu schłodzenia mieszkania. W przypadku budynków znajdu-
jących się w  głośniejszych regionach, głównym źródłem hałasu 
w mieszkaniu są otwarte okna — które często, szczególnie w le-
cie, mieszkańcy zostawiają otwarte na całą noc. Tutaj montaż 
klimatyzacji pozwala „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” — 
będziemy cieszyć się ciszą i chłodem.

Niestety w  Polsce jeszcze nie opracowano podziału budyn-
ków ze względu na klasę komfortu akustycznego, więc ocena 
jakości akustycznej danego obiektu nie jest prosta. Klasyfika-
cja taka funkcjonuje np. w  Niemczech, Holandii, Szwecji i  w  kil-
ku innych europejskich krajach. Rozwiązanie to umożliwia ocenę 
komfortu akustycznego mieszkania w kilkustopniowej skali (po-
dobnie jak wskaźnik energochłonności budynku). Pozostaje mieć 
nadzieję, że taka klasyfikacja zostanie opracowana i przyjęta rów-
nież w  Polsce i  będziemy mogli łatwo ocenić jakość akustyczną 
nieruchomości.

inż. akustyk Mateusz Kucia 

Ekrany akustyczne Skanska, fot. materiały prasowe
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I Stare Miasto

V Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony
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XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

Gdów

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Domy

Sandomierz

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 38–41.

66

65

58

34
35

75

39
33

71

63

64

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
cm

yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

68

Inwestycja biorąca udział w plebiscycie  
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

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

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska) III kw. 2017 26–112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska II okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 57

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 62

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

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

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

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

35–128 7100–8800 Inter-Bud 42

7 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 44
12 Apartamenty Danka (ul. Danka) IV kw. 2017 28–85 b.d. Krak Kolor Deweloper 9
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 52
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 62
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 51
17 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 57
18 Osiedle OZON (ul. Banacha) I kw. 2018 30–92 b.d. Megapolis III okładka, 1
19 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 52

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.

8 Chopina 9 (ul. Chopina) II kw. 2017 35–103 b.d. Tętnowski Development 54

9 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) IV kw. 2018 24–95 od 6800 CNT 56

10 NY Residence (ul. Wrocławska 33) III kw. 2018 24–105 8300–9600 TCForum Wola 4–5

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw. 

Zwierzyniec   Średnia cena: 8520 zł/mkw. 

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

22 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

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

23 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 53
24 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 53
25 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 66
26 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 66
27 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 32–75 5400–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 44
28 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 35–50 5724 Krakoin 46
29 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 45

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

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

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

33 Kwartet Bieżanowski (ul. Aleksandry) zrealizowana 42–55 5484–5795 IMS Budownictwo 55
34 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 60
35 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) III kw. 2017 27–71 4207–4956 SM Śnieżka 63
36 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–54 5950–6851 Start 51
37 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 8
38 Wielicka Garden (ul. Wielicka) I etap – IV kw. 2017, II etap – IV kw. 2018 41–94 od 6200 ATAL 9
39 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28 –74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 53

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

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

32 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 62
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

53 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 61

54 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 53

55 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 62

56 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 62

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

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.

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

59 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 60

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.

48 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–37 5390–5590 Krakoin 46

49 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 53

50 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 28–79 5130–6400 Start 51

51 Osiedle Dobra Forma (ul. Bochenka) I etap –  II kw. 2017,  
II etap –  IV kw. 2018 32–82 od 5247 Cracovia Property 9, 61

52 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 69–77 6100–7700 Start 51

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

40 Kompleks Mieszkaniowy Zachodnia (ul. Zachodnia) zrealizowana 32–57 5795–7500 Janex 65

41 ul. Małysiaka I kw. 2019 23–90 5000–5700 Proins 60

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

43 Osiedle Europejskie, ul. Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 63

44 Osiedle Harmonia (Kliny Zacisze) IV kw. 2017; IV kw. 2018 22–70 od 4390 Bartla Development IV okładka

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

46 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 45

47 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 45
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Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

62 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46 5600–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 44

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

64 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.

60 City View Kraków (ul. Orszańska) II kw. 2017 130 2873–3316 MWM Investments 9
61 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.
66 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 54–59 6000–6300 Proins 60

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

67 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 50
68 Domy w Amarylisach 5 (Gdów) zrealizowana 154 3192 FHU KAMIR 65
69 Gemini Park (Piekary) I/II kw. 2017 41–120 od 4135 Quercus 64
70 Modern Residence (Bolechowice) IV kw. 2017 174 b.d. Excellent Development 9
71 Osiedle Klonowe 11 (Wieliczka, ul. Zbożowa) III kw. 2017 65–68 od 3667 Savan Investments 49
72 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa) zrealizowana 82 5478 Maxus 9
73 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 50
74 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017 - 2019 58–132 od 4100 Techniq 8, 50
75 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 50

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.
65 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 53

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20



42 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2017

rynek pierwotny



43Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2017

rynek pierwotny



44 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2017

rynek pierwotny

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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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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®

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 

WSZYSTKIE MIESZKANIA 
PARTER ORAZ I PIĘTRO

Z DOPŁATĄ MdM - 2018 R.

KRAKÓW | NOWA HUTA | OS. SZKLANE DOMY

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

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

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

l dostępne metraże mieszkań: od 23 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki lokatorskie
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 54 m2 do 59 m2

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

MIESZKANIA

MIESZKANIA

APARTAMENT

MIESZKANIA

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08
e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl 

GOTOWE DO ODBIORU

NAJNOWSZA INWESTYCJA

GOTOWY DO ODBIORU
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Biuro sprzedaży:
pn-pt godz. 9:00 - 17:00

Kraków, ul. Bochenka

(obok szpitala św. Rafała)

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

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

Mieszkania
i zielona
przestrzeń

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

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

2-pokojowe
już od 186 tys. zł 

3-pokojowe
już od 258 tys. zł

II ETAP
JUŻ W SPRZEDAŻY
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ANWA TOYOTA AL POKOJU
tel. 12 297 26 92 7 dni w tygodniu www.anwa.eu
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biurowce

Biuro a wizerunek pracodawcy

Biuro coraz częściej służy jako narzędzie wykorzystywane do 
budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Świetnie 
sprawdza się ono w roli elementu komunikacji zewnętrznej 

z potencjalnymi pracownikami.

Biuro jako narzędzie Employer Brandingu
Znane powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” dotyczy także 
miejsc pracy. Biuro dziś stanowi bowiem wizerunkowe narzę-
dzie Employer Brandingu. Jak zauważa Tomasz Pater z  Dzia-
łu Badań i  Konsultingu Przestrzeni Pracy w  Grupie Nowy Styl: 
przestrzeń pracy to odbicie kultury organizacyjnej firmy. Zaprojek-
towana w  sposób inspirujący i  innowacyjny jest nieocenionym na-
rzędziem przyciągającym najlepszych pracowników. Biuro coraz 
częściej bywa wykorzystywane jako element komunikacji ze-
wnętrznej (np. w celach rekrutacyjnych) oraz wewnętrznej (skie-
rowanej do obecnych pracowników). Doskonale sprawdza się 
więc jako narzędzie Employer Brandingu, czyli budowania wize-
runku pracodawcy. Proces ten ma na celu promocję danej firmy 

Jak wygląd biura wpływa na postrzeganie pracodawcy? Czy to, jak wygląda 
miejsce pracy, może pomóc w pozyskiwaniu utalentowanych osób lub 
zatrzymaniu w firmie dotychczasowych, wartościowych pracowników?

jako atrakcyjnego miejsca pracy, a co za tym idzie, pozyskiwanie 
nowych, utalentowanych pracowników, a także zatrzymanie naj-
lepszych z tych już zatrudnionych i budowanie przyjaznej atmos-
fery pracy.

Biuro jest wizytówką firmy, a jego wygląd stanowi komunikat 
dla otoczenia. Jak zauważa Tomasz Pater, komunikat ten powi-
nien być spójny z  charakterem działalności danej firmy, a  także 
z ideami i wartościami, które ona reprezentuje. Jednak, by tak się 
stało, design firmy musi być przemyślany. Niestety w wielu przy-
padkach tak się nie dzieje. Zdaniem aż 68 proc. pracowników ich 
pracodawcy nie robią jednak wystarczająco dużo, aby stworzyć w biu-
rze kulturę organizacyjną, która będzie wywierała na nich odpowiedni 
wpływ w tym zakresie1 — mówi Tomasz Pater z Grupy Nowy Styl. 
Atrakcyjnie biuro nie służy jedynie do tego, by imponować klien-
tom i  pracownikom, lecz może ono również udowadniać wiary-
godność biznesową danej firmy.

Jak przyciągnąć najlepszych?
Na rynku pracy ciągle umacnia się pozycja kandydatów, a firmy 
silniej konkurują ze sobą o najlepszych pracowników. Marka da-
nego pracodawcy jest jednym z czynników wpływających na to, 
czy kandydat odrzuci daną ofertę pracy, czy też ją przyjmie. Co-
raz więcej osób chciałoby przed podpisaniem umowy zobaczyć 
swoje stanowisko pracy. Rolę biura w  procesie rekrutacyjnym 
potwierdzają projekty badawcze Działu Badań i  Konsultingu 
Przestrzeni Pracy Grupy Nowy Styl. Na pytanie „Czy według Cie-
bie atrakcyjne biuro jest czynnikiem branym pod uwagę przy wybo-
rze nowego pracodawcy?” w firmie z sektora bankowego 240 z 324 
osób (czyli 74,3 proc.) odpowiedziało tak, podobny udział procen-
towy występuje w grupach badawczych innych branż (nieruchomo-
ści — 77,5 proc. czy nowe technologie — 66,67 proc. badanych). fot. Grupa Nowy Styl

fot. Grupa Nowy Styl
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Wniosek — bez względu na branżę zwracamy uwagę na to, gdzie 
pracujemy lub jak będzie wyglądało nasze przyszłe miejsce pracy — 
informuje Tomasz Pater. 

Zatrzymać specjalistów
Oprócz pozyskiwania nowych, utalentowanych osób, ważne 
jest także zatrzymanie w  firmie dotychczasowych, wartościo-
wych pracowników. Jest to rola wewnętrznego Employer Bran-
dingu. W  tym celu wykorzystywane są różne taktyki. Jedną 
z nich jest inwestowanie w aranżację biur. Co więcej, atrakcyj-
ne miejsce pracy wpływa nie tylko na zatrzymanie w firmie do-
tychczasowych pracowników, ale również na efektywność ich 
pracy. Wydatki poniesione na aranżację biura przynoszą korzy-
ści w  perspektywie krótko- i  długoterminowej. Wygodna i  bez-
pieczna przestrzeń biurowa to mniej problemów zdrowotnych, a tym 
samym mniej absencji w pracy. Badania wskazują, że odpowiednio 
zaprojektowane biuro jest źródłem aż 25 proc. satysfakcji zatrud-
nionych w nim ludzi oraz ma realne przełożenie na wzrost ich wydaj-
ności, odpowiednio o 5 proc. dla pojedynczych osób fizycznych oraz 
11 proc. dla zespołów2 — tłumaczy Tomasz Pater. Dobrze zapro-
jektowane biura są jak gdyby informacją, że dana firma inwestu-
je w swoich pracowników. 

Współczesny rynek pracy stawia wymagania wobec biur. 
Stały się one narzędziem Employer Brandingu, a  zatem słu-
żą do budowania wizerunku danej firmy, wspomagają jej 
strategię itd. Powierzchnie biurowe odgrywają ważną rolę w pro-
cesie rekrutacyjnym, przyciągając najlepszych kandydatów. Biura 

zaprojektowane w  sposób inspirujący i  innowacyjny pomagają 
także w utrzymaniu uzdolnionych pracowników w kadrach firmy 
oraz zmniejszeniu rotacji.

Justyna Gorczyca
Źródło: e-biurowce.pl

1.   por. TalentCulture.com. (2014). How To Improve Work Culture (And 

Avoid Staff Burnouts)

2.  por. Statistics found in the “Impact of Office Design on Business 

Performance” by the British Council for Offices

fot. Grupa Nowy Styl
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w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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oferty komercyjne

Arged Spółdzielnia Handlowa Społem z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 46 
ogłasza drugi prywatny przetarg nieograniczony, ofertowy na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego działek położonych w Krakowie jedn. ewid. Podgórze obręb 28 
nr ewidencyjny 1/2, 2/2 oraz działki nr 9 zabudowanej budynkami i urządzeniami 

stanowiącymi odrębną własność Spółdzielni – Organizatora Przetargu.

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

Szczegóły dotyczące: 

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

2. Proponowana przez Organizatora Przetargu cena wynosi 19.500.000 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów 
pięćset tysięcy złotych) i stanowi cenę netto (nie zawiera podatku VAT). Organizator Przetargu nie wyklucza 
negocjacji w sprawie ceny, jak również nie wyklucza możliwości zapłaty prowizji na rzecz biura obrotu 
nieruchomościami. Koszty ewentualnej transakcji obciążają nabywcę. 

3. Wadium wynosi 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i Oferent powinien je wpłacić najdalej do dnia 
30.06.2017 r. na rachunek Organizatora Przetargu nr 83 8591 0007 0020 0052 8490 0001 w Krakowskim 
Banku Spółdzielczym.

4. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w odpowiednio zaklejonych kopertach (aby w sposób niezauważalny 
nie można było ich otworzyć), z napisem „Przetarg”, bezpośrednio w sekretariacie Organizatora Przetargu lub 
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej najdalej do 30.06.2017 r.

5. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, o której mowa w Regulaminie Przetargu w dniu 
03.07.2017 r. o godz. 11°°.

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

7. Oglądanie nieruchomości jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z Prezesem Organizatora Przetargu. 
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu przetargu należy kierować do: 
Prezesa Zarządu lub Głównej Księgowej  
tel. 12-656-15-46, 12-656-58-18  pon.-pt. 7:00-15:00    |       e-mail: biuro@arged.com.pl
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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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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA 
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

Prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej 
(działka numer 795/137, obręb 0013 Trzebinia) o powierzchni 0,3842 ha wraz 

z nowym budynkiem handlowo- usługowo- biurowym 
o powierzchni użytkowej 519,10 m2.

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

Więcej informacji  znajduje się na stronie internetowej: 
www.pbmaxbud.pl

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej 

Biuro Syndyka: 
30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214, czynne pn.-pt. godz. 9-16

tel/faks 12-379 37 13
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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

Umowa otwarta czy na wyłączność? 
Formy współpracy z pośrednikiem 
nieruchomości

D
ecydując się na sprzedaż nieruchomości, należy ocenić jej 
wartość, określić grupę docelową, podjąć działania infor-
macyjne i marketingowe w celu znalezienia potencjalnego 

kupca, a wreszcie wynegocjować odpowiednią cenę transakcyjną 
i  podpisać umowę. Można zrobić to samodzielnie lub skorzystać 
z  pomocy profesjonalistów. Jeśli zdecydujemy się na drugą moż-
liwość, ważny będzie wybór odpowiedniej agencji pośrednictwa 
i korzystnej formy współpracy.

Umowa otwarta
Większość klientów agencji nieruchomości decyduje się na tzw. 
umowę otwartą, która umożliwia skorzystanie z pomocy kilku po-
średników jednocześnie. Wszystkie zaproszone do współpracy 
agencje, niezależnie od siebie starają się sprzedać nieruchomość. 
Firma, za której pośrednictwem dojdzie do transakcji, otrzymuje 
prowizję, wynoszącą zazwyczaj ok. 2–3 proc. wartości sprzedanej 
nieruchomości. Ponieważ właściciel domu lub mieszkania pono-
si koszty tylko w przypadku udanej transakcji, nic nie traci, podej-
mując współpracę z  kilkoma agencjami. Teoretycznie im więcej 
osób dążących do finalizacji sprzedaży, tym szersze grono poten-
cjalnych klientów, a co za tym idzie — większe szanse znalezienia 
osoby, która zdecyduje się na zakup. Eksperci ostrzegają jednak, by 
nie podejmować współpracy ze zbyt dużą liczbą agencji. Po pierw-
sze, wielu pośredników korzysta z tych samych serwisów ogłosze-
niowych, a to oznacza, że nasza oferta może kilka razy pojawić się 
w jednej witrynie. Jeśli ogłoszeń będzie zbyt dużo, potencjalny ku-
piec może pomyśleć, że mamy problem ze sprzedażą nieruchomo-
ści. Dodatkowo, zróżnicowana jakość wykonanych zdjęć, inaczej 
sformułowany opis, a nawet różnice dotyczące ceny, mogą wywo-
łać dezinformację i  zmniejszyć wiarygodność właściciela miesz-
kania. Jacek Chołoniewski, autor książki „Jak korzystnie kupić lub 
sprzedać mieszkanie” przekonuje, że najkorzystniejsze jest podję-
cie współpracy z  dwiema, ewentualnie trzema firmami, najlepiej 
zróżnicowanymi pod względem metod pracy i  grona odbiorców. 

Przykładowo, mieszkając w dużym mieście, można podpisać umo-
wę z jedną małą agencją i drugą większą, powszechnie znaną.

Im więcej pośredników zajmuje się jednym obiektem, tym sil-
niejsza panuje między nimi konkurencja. Według opinii publicznej 
powinno to pozytywnie wpływać na agentów — skoro zarobi tyl-
ko ten, komu uda się doprowadzić do transakcji, każdy powinien 
starać się, by udało się to właśnie jemu. W rzeczywistości wyglą-
da to inaczej. Pośrednicy, których szanse na finalizację transakcji 
są niewielkie, często próbują poprawić wyniki nie za pomocą do-
datkowych działań marketingowych, ale zwiększając liczbę ofert 
w bazie. Paweł Mrówka z firmy Brand & Sell podkreśla, że takie po-
dejście wynika z  przesłanek biznesowych. Jeśli agencja działa na 
zasadzie umów otwartych, nie dostaje wynagrodzenia od wszyst-
kich klientów, dlatego z finansowego punktu widzenia nie może in-
westować środków w promocję nieruchomości, jak ma to miejsce 
wtedy, gdy agencja ma sporą pewność zwrotu z inwestycji. Zatrud-
nienie profesjonalnego fotografa czy przygotowanie nierucho-
mości do sprzedaży zgodnie z  zasadami home stagingu, generuje 
koszty. Kolejny mankament umów otwartych to wynikająca z kon-
kurencji nieufność, która nie sprzyja współpracy między pośredni-
kiem a właścicielem mieszkania. Niektórzy właściciele liczą na to, 
że uda im się sprzedać nieruchomość na własną rękę, unikając tym 
samym konieczności zapłacenia prowizji pośrednikowi. Dlatego 
niechętnie udzielają agentom istotnych informacji, które mogłyby 
przyspieszyć finalizację transakcji.

Umowa na wyłączność
Wielu pośredników nieruchomości preferuje umowy podpisywane 
na wyłączność. Istnieją firmy, które wręcz dopuszczają tylko taką 
formę. W  niektórych krajach jest to jedyna możliwość współpra-
cy z  pośrednikiem nieruchomości, jaką dopuszcza prawo. Zgod-
nie z  taką umową, właściciel mieszkania wybiera jedną agencję 
i zobowiązuje się, że tylko z nią będzie współpracował. Nie da się 
ukryć, że z punktu widzenia pośredników taka forma działania jest 

Korzystając z usług agencji nieruchomości, możemy wybrać jedną z dwóch form 
współpracy — umowę otwartą lub na wyłączność. Która z nich jest bardziej korzystna?



85Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2017

bardziej korzystna niż pierwsza moż-
liwość, jednak może na tym skorzy-
stać również właściciel nieruchomości. 
Agent, który ma gwarancję, że otrzyma 
wynagrodzenie za swoją pracę, dąży do 
jak najszybszej finalizacji transakcji. Nie 
musi obawiać się, że potencjalny kupu-
jący sam porozumie się z właścicielem, 
pozbawiając go prowizji, zatem ukry-
wanie szczegółowych danych na temat 
nieruchomości nie ma sensu. Dlatego 
nie napotyka na żadne ograniczenia co 
do formy promocji. Może wywiesić ban-
ner reklamowy w oknie mieszkania lub 
na balkonie albo zorganizować w lokalu 
dni otwarte. Skoro nie obawia się, że nie 
zwrócą mu się koszty pracy, może zain-
westować w płatną reklamę.

Umowy na wyłączność nazywane 
są również ekskluzywnymi. Wynika to 
z faktu, że pośrednicy działający na ich 
podstawie często mają limit liczby klien-
tów, których mogą obsługiwać jedno-
cześnie. W  niektórych agencjach takie 
ograniczenie narzucane jest odgórnie, 
w  innych wynika z  indywidualnych 
możliwości pracowników. Pośrednicy tłumaczą, że dzięki temu są 
w stanie zapamiętać szczegóły każdej oferty i reprezentować indy-
widualnego klienta w czasie całego procesu sprzedaży. Taka usługa 
wiąże się również z  odpowiednią ceną — prowizje agentów pra-
cujących na zasadzie umów na wyłączność wynoszą ok. 4–5 proc. 
Tłumaczy się to tym, że sprzedaż jest inwestycją. Aby uzyskać wyż-
szą cenę nieruchomości lub znaleźć kupca w krótszym czasie, ko-
nieczne są pewne nakłady finansowe.

Pośrednicy działający na podstawie umów na wyłączność czę-
sto współpracują ze sobą. Z myślą o agentach pracujących na ta-
kich warunkach powstał system wymiany ofert. Jest to platforma, 
na której umieszczają oni informacje na temat przeznaczonych na 
sprzedaż nieruchomości swoich klientów. W Krakowie dzięki temu 
do każdej oferty ma dostęp ok. 100 pośredników. Nieprawdziwy 
jest zatem mit, że tylko dzięki umowom otwartym można dotrzeć 
do dużego grona odbiorców.

Pośrednik nieruchomości dzisiaj
Wraz z rozwojem technologii zmienia się pozycja pośrednika nie-
ruchomości. Dawniej zajmował się on kojarzeniem stron. Dzisiaj 
spotkanie potencjalnego kupującego ze sprzedającym odbywa się 
poprzez platformy internetowe. Zadaniem pośrednika jest zatem 
przeprowadzenie całego procesu sprzedaży — od ustalenia ceny 
ofertowej, poprzez określenie grupy docelowej, przygotowanie 
nieruchomości do sprzedaży, promocję, po finalizację transakcji. 
Paweł Mrówka zauważa: Wyszukiwarki są w tej chwili bardzo precy-
zyjne. Można wpisać metraż, lokalizację, wybrać opcję z balkonem, bez 
balkonu czy z garażem lub bez niego… Pośrednik do tego nie jest potrzeb-
ny. Pośrednik jest potrzebny do tego, aby profesjonalnie wykorzystać na-
rzędzia, którymi dysponują wszyscy, prowadzić skuteczny marketing czy 
negocjacje i doprowadzić do intratnej transakcji. To jest podstawa. Dla-
tego rośnie zainteresowanie umowami na wyłączność. Z miesiąca 
na miesiąc, z roku na rok powoli, ale systematycznie, liczba transakcji na 
umowach na wyłączność rośnie i będzie rosła — mówi Paweł Mrówka. 

To jest proces nie do odwrócenia, ponieważ powszechność narzędzi di-
gitalowych spowodowała, że klient ma dość dużą łatwość skopiowania 
działania pośrednika pracującego na umowach otwartych. Właściwie 
większość tych czynności, które wykonuje agent pracujący na umowie 
otwartej, klient może wykonać samodzielnie. Umowa na wyłączność to 
zupełnie inny rodzaj pracy — to reprezentowanie interesów właściciela 
„od A do Z” i zobowiązanie do przeprowadzenia profesjonalnego proce-
su sprzedaży — dodaje.

Wybór odpowiedniego pośrednika
Ważny jest wybór odpowiedniej firmy, której powierzymy sprzedaż 
nieruchomości, zwłaszcza jeśli korzystamy z usług pośrednika pra-
cującego na wyłączność. Skoro agent otrzyma wynagrodzenie bez 
względu na to, czy transakcja odbędzie się dzięki jego wsparciu, czy 
właściciel znajdzie klienta samodzielnie, teoretycznie może to pro-
wadzić do nieuczciwych praktyk. Ponieważ podpisanie takiej umo-
wy uniemożliwia jednoczesne podjęcie współpracy z inną agencją 
nieruchomości, wiele osób obawia się, że decydując się na tę for-
mę, ograniczy sobie pole działania, zwłaszcza w  przypadku, gdy 
pośrednik nie będzie wystarczająco przykładał się do wypełnia-
nia swoich obowiązków. Teoretycznie jego praca może sprowadzić 
się tylko do dołączenia naszej oferty do swojej bazy i czekania na 
rozwój wypadków. Przy wyborze odpowiedniej agencji nierucho-
mości pomocna będzie informacja o tym, na jakich zasadach pracu-
je dane biuro i jak długo działa na rynku. Warto również zapoznać 
się z opiniami osób, które korzystały z usług konkretnych pośred-
ników. Niektóre firmy za zgodą klientów udostępniają ich numery 
telefonu tym, którzy chcą sprawdzić, jak przebiegała współpraca. 
Warto również prześledzić opinie o poszczególnych pośrednikach 
oraz sprawdzić, czy dany agent widnieje w Centralnym Rejestrze 
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wybór odpowiednie-
go pośrednika z  pewnością zwiększy szanse na dokonanie satys-
fakcjonującej transakcji.

Anna Kapłańska



86 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGóRZE,  
WOLA DUCHACKA
Dom wolnostojący, pow. 600 m2, 
wysoki standard, 2005 r.,  
działka 14 arów

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak     
 518-706-518 

BIAŁY PRĄDNIK,  
UL. SŁOMCZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 73 m2, 
dwupoziomowe, taras 54 m2 
Cena: 456.000 zł 

KONTAKT:  Barbara Paszkowska     
 511-272-088  

WOLA JUSTOWSKA,  
UL. WIOSENNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 133 m2, 
designerskie
Cena: 1.725.000 zł 

KONTAKT:  Sabina Pająk       
 514-738-628

DĘBNIKI, UL. ĆWIKŁOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m2, 
2010 r., wysoki standard
Cena: 465.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio     
 515-234-864

ZABIERZóW, RZĄSKA
Dom wolnostojący, 166 m2,  
dz. 6,4 ar, gustownie urządzony
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek  
  505-110-150

KLINY, UL. BORKOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 38 m2, 
przytulne
Cena: 279.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka    
 501-227-010

DĘBNIKI,  
RUCZAJ
Mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe,  
pow. 40–81 m2

Ceny: od 280.841 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz        
 518-706-552

WIELICZKA
Mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe,  
partery z ogródkami, piętra  
z balkonami i tarasami,  
pow. 39–102 m2

Ceny: od 198.550 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła    
 500-673-615  
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KURDWANÓW, 
UL. KORDIANA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60.8 m2, 
urządzone, 2016 r.
Cena: 440.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska    
 505-083-150

BOREK FAŁĘCKI, 
UL. SZYLINGA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45.8 m2, 
komfortowe, 2012 r.
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala
  510-131-177

PRZEGORZAŁY, 
UL. NIETOPERZY
Dom wolnostojący, 148 m2, 
działka 695 m2

Cena: 1.590.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk      
 509-907-533

MICHAŁOWICE, UL. GÓRNA
Dom wolnostojący, p.u. 270 m2, 
2009 r., widokowa działka 15 arów

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer   
 505-236-943

PODGÓRZE, 
UL. KOSZYKARSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
wysoki standard, 2014 r.
Cena: 328.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna    
 503-031-022  

TOMASZOWICE, 
GM. WIELKA WIEŚ
Dom wolnostojący, p.u. 208 m2, 
2009 r., pięknie zagospodarowany 
ogród, działka 11 ar
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga       
 518-706-538

RUCZAJ, 
UL. MIŁKOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
wyposażone
Cena: 485.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik    
 508-155-779 

KLINY, 
UL. ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 103 m2, 
wysoki standard
Cena: 750.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby    
 500-715-217  

MISTRZEJOWICE 
Mieszkania 2-, 3-, 4- ,5-pokojowe, 
pow. 47–102 m2

Cena: 236.880 zł

KONTAKT:  Marek Popiela     
 518-967-677 

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

Ceny: od 269.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makowa    
 515-634-552  
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CENTRUM, 
UL. KROWODERSKA
Apartament 3-pokojowy, 85 m2, dwu-
poziomowy, po generalnym remoncie 
w 2015 r., III piętro w kamienicy

KONTAKT:  Dariusz Kornaś     
 502-104-545

MISTRZEJOWICE, 
OS. PIASTÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 
65 m2, II piętro, balkon, 2008 r.
Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
  572-985-869

NOWA HUTA, PYSOCIE
Dom wolnostojący, p.u. 180 m2, 
do wprowadzenia, 2016 r., 
działka 17 ar

KONTAKT:  Michał Dzięcioł       
 518-810-080

RUCZAJ, UL. SZWAI
Mieszkanie 3-pokojowe, 74.5 m2, 
2008 r., taras 18 m2

Cena: 632.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko    
 507-668-087

ŁAGIEWNIKI, 
UL. HOFFMANOWEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 
umeblowane, II piętro, loggia, garaż
Cena: 2700 zł/mc + opłaty

KONTAKT:  Olgierd Jacher     
 512-536-778  

KROWODRZA, 
UL. MAKOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 81.5 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski        
 510-087-993

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

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor    
 500-557-819 

WOLA DUCHACKA, 
UL. BIAŁORUSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70.5 m2, 
2013 r., wysoki standard
Cena: 539.900 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska     
 505-083-150  

PRĄDNIK BIAŁY 
Mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe, 
pow. 27–81 m2

Ceny: od 174.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek      
 518-685-588 

BIEŻANÓW, ZŁOCIEŃ
Mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, 
pow. 40–60 m2

Ceny: od 194.784 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz     
 518-706-552  
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PODGÓRZE, 
UL. NADWIŚLAŃSKA
Lokal 147 m2, stan deweloperski, 
wynajem
Cena: 50 zł netto/m2 + opłaty

KONTAKT:  Rafał Duda     
 507-894-500

BRONOWICE, UL. 
WERYHYDAROWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m2, 
IP, balkon, 2010 r.
Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala
  510-131-177

DĘBNIKI, 
UL. SANDOMIERSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, 
ekskluzywne
Cena: 4.900 zł/m-c + opłaty

KURDWANÓW, 
UL. WYŻYNNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 74 m2, 
2013 r., komfortowe
Cena: 495.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor   
 500-557-819

RUCZAJ, 
UL. CZERWONE MAKI
Mieszkanie 2-pokojowe, 34 m2, 
pod inwestycję
Cena: 257.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski     
 511-272-188  

GRZEGÓRZKI, 
UL. BAJECZNA
Mieszkanie 1-pokojowe, 33 m2, 
2014 r., pod inwestycję
Cena: 280.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek        
 505-110-150

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

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer     
 518-076-583 

GRZEGÓRZKI, 
OS. OFICERSKIE
Apartamenty 1-, 2-, 3-pokojowe, 
pow. 33–92 m2

Ceny: od 357.156 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński     
 503-112-787  

KROWODRZA GÓRKA, 
UL. KLUCZBORSKA 
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2 
,,Ukryte Pragnienia”
Cena: 509.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska     
 503-780-786 

KROWODRZA
Mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, 
pow. 53–85 m2

Ceny: od 420.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik     
 518-714-002  

KONTAKT:  Dominika Ziobrowska       
 795-352-683
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Mieszkanie w samym sercu Krakowa, 
położone na pierwszym piętrze 
ciekawej architektonicznie kamienicy. 
Nieruchomość składa się z trzech 
pokoi, kuchni z balkonem, oddzielnej 
łazienki, WC i hallu.

Przedpokój, 2 sypialnie, salon 
z aneksem kuchennym, łazienka. 
Mieszkanie do wejścia. Budynek 
z 2009 r. z windą. Ogrzewanie i ciepła 
woda z MPEC. Dogodna komunikacja 
tramwajowa i autobusowa. 
Sąsiedztwo Parku Lotników.

3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 
87 m2 w trzypiętrowej kamienicy. 
Lokal z osobną kuchnią, łazienką 
z WC. Dwustronna ekspozycja. 
Miejsce parkingowe przynależne do 
mieszkania.

Przedpokój, kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, loggia. 
Dwustronna ekspozycja. Kameralny 
blok przy parku.

Dwupoziomowe w budynku z 2005 r. 
Poziom 1: ok 55 m2 – przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, 2 balkony. 
Poziom 2: ok 10 m2 – hall, sypialnia, 
garderoba, łazienka. Rozprowadzona 
klimatyzacja. Możliwość dokupienia 
garażu w cenie 45.000 zł

Mieszkanie składa się z 3 oddzielnych 
pokoi, osobnej jasnej kuchni, łazienki, 
WC oraz balkonu. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Blok ogrodziny, 
z bramą wjazdową na pilota oraz 
z miejscami postojowymi dla 
mieszkańców.

Nieruchomość składa się z 8 pokoi, 
2 kuchni, 2 łazienek, oddzielnego WC, 
balkonu, 2 pomieszczeń gospodarczych 
i kotłowni. Działka 7 ar, duży ogród. 
Nieruchomość w cichej i spokojnej okolicy. 
Doskonała lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym. Duże możliwości 
aranżacyjne. Kapitalny remont w 2006 r.

Do wynajęcia atrakcyjne mieszkanie 
usytuowane na parterze w budynku 
z 2008 r. Nieruchomość składa się 
z przestronnego salonu połączonego 
z jasną, obszerną kuchnią, sypialni, 
łazienki z wanną i WC oraz balkonu. 
Mieszkanie w pełni wyposażone 
i umeblowane.

Przedpokój, 4 przestronne, 
nieprzejściowe pokoje, osobna, jasna 
kuchnia, łazienka, WC, piwnica. 
Mieszkanie w trzypiętrowym bloku 
z cegły. Doskonała lokalizacja. Idealne 
do zamieszkania dla rodziny lub pod 
inwestycję.

Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z WC, piwnica. Mieszkanie do 
częściowego remontu. Zlokalizowane 
w cichej i zielonej części Dąbia.

Cena 559.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 339.000 zł
tel. 12 412 00 72

Cena 690.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 237.000 zł
tel. 504 051 600

Cena 555.000 zł
tel. 604 163 263

Cena 385.000 zł
tel. 883 999 762

Cena 1.600.000 zł
tel. 731 846 860

Cena 2100 zł/m (prąd dodatkowo)
tel. 12 263 00 40

Cena 379.000 zł
tel. 793 717 771

Cena 270.000 zł do negocjacji
tel. 12 341 08 01

3-pokojowe – 85 m2

Stare Miasto

3-pokojowe – 45 m2

Wieczysta, ul. Śliczna

3-pokojowe – 87 m2

Kraków, Łobzów –  
ul. Lubelska

2-pokojowe – 49,30 m2  
Kurdwanów,  
ul. Wysłouchów

3-pokojowe – 65 m2

3-pokojowe – 63 m2

Ruczaj, ul. Zachodnia

Dom – 200 m2  
Bronowice, ul. Lea

2-pokojowe – 55 m2

Ludwinów, ul. Rydlówka

4-pokojowe, 64 m2

Krowodrza, ul. Prądnicka

2-pokojowe – 37 m2 
Dąbie, ul. Bajeczna
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Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, 
łazienka z WC, piwnica. Atrakcyjna 
cena. Blisko MPK. Dużo zieleni.

Kuchnia, 5 niezależnych pokoi, 
3 łazienki z WC, strych, garaż, 
kotłownia. Dom dwukondygnacyjny, 
w stanie bardzo dobrym. Cicha, 
zielona okolica.

Trzy pokoje, jasna kuchnia, 
przedpokój, łazienka, dwa balkony 
francuskie. Mieszkanie po remoncie 
na drugim piętrze w bloku z cegły. 
Bardzo dobra komunikacja. Idealne 
dla rodziny.

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z toaletą. Blok z lat 60-tych. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
W pobliżu Uniwersytet Rolniczy.

Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
jasna oddzielna kuchnia, łazienka 
z WC, balkon, loggia oraz piwnica. 
Blok III p. z cegły z ogrzewaniem 
miejskim. Mieszkanie w sąsiedztwie 
Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Możliwość dokupienia garażu.

Przytulne mieszkanie w spokojnej 
okolicy. 2 osobne pokoje oraz salon 
z aneksem. Mieszkanie po remoncie, 
wysoki standard. Nieruchomość 
położona na parterze, posiada własny 
ogród. Dodatkowo pomieszczenie 
gospodarcze o pow. 18 m2.

Przedpokój, duży pokój, jasna osobna 
kuchnia, łazienka z toaleta, loggia, 
piwnica. Mieszkanie na VII piętrze, 
idealne pod inwestycje. Bogato 
rozwinięta infrastruktura.

Działka budowlana kształtem zbliżona 
do kwadratu o bokach ok 20 m. 
Druga linia zabudowy. W sąsiedztwie 
zabudowa jednorodzinna.

Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia z jadalnią, łazienka z oknem, 
2 balkony, piwnica, możliwość 
dokupienia garażu za 25 000 zł. 
Blok z 1995 r. Ciepła woda oraz 
ogrzewanie z MPECU. W sąsiedztwie 
Rondo Barei, Quattro Business Park 
oraz galeria Krokus.

Salon z aneksem kuchennym, 
2 niezależne pokoje, łazienka z WC 
i balkon 5 m2. II p./ VIII p., blok 
z 2012 roku. Wykończone w wysokim 
standardzie. W cenie nieruchomości 
miejsce postojowe. Cicha i spokojna 
okolica z doskonale rozwiniętą 
infrastrukturą.

Cena 165.000 zł
tel. 534 533 332

Cena 580.000 zł
tel. 600 176 207

Cena 349.000 zł
tel. 533 707 446

Cena 369.000 zł
tel. 604 683 680

Cena 359.000 zł
tel. 509 781 181

Cena 369.000 zł
tel. 666 605 183

Cena 179.000 zł
tel. 535 221 232

Cena 180.000 zł
tel. 12 358 88 98

Cena 399.000 zł
tel. 533 320 218

Cena 365.000 zł  
tel. 794 787 777

2-pokojowe – 36 m2

Kozłówek, ul. Spółdzielców

Dom – 150 m2

Kraków, Nowy Prokocim

3-pokojowe – 63 m2  
Nowa Huta, os. Centrum B

2-pokojowe – 36 m2

Olsza, ul. Celarowska

2-pokojowe – 50,5 m2

Czarna Wieś, ul. Lea

3-pokojowe – 55 m2 
Azory, okolica ul.  
Radzikowskiego/Stachiewicza

1-pokojowe – 31 m2

Bieńczyce,  
os. Kościuszkowskie

Działka – 440 m2

Kraków, rej. Parku 
Duchackiego

3-pokojowe – 82 m2 
Prądnik Czerwony

3-pokojowe – 55 m2

Kraków, ul. Okulickiego

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie



92 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

2 sypialnie, salon z otwartą kuchnią 
(możliwość wydzielenia jasnej 
oddzielnej kuchni), łazienka z WC, 
taras. I p./III p. Zielona i spokojna 
okolica. Kameralny blok. Wykończone 
w wysokim standardzie. Możliwość 
dokupienia miejsca postojowego 
w garażu.

Mieszkanie w pięciopiętrowej 
kamienicy. Jasna kuchnia, balkon, 
łazienka z osobnym WC. Dwustronna 
ekspozycja. Nieruchomość 
świetnie sprawdzi się jako miejsce 
działalności gospodarczej.

Przedpokój, oddzielna jasna 
kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, balkon. Stan bardzo 
dobry. Ogrodzone, kameralne 
osiedle z 2006 roku. Miejsce 
postojowe w cenie.

Trzy poziomowy dom z ogrodem. 
Dom składa się z 5 pokoi, 
2 kuchni, 2 łazienek,  3 balkonów. 
Nieruchomość posiada suszarnio-
kotłownię, garaż i piwnicę. 
Dodatkowo miejsce postojowe 
przed domem. Stan budynku dobry.

Mieszkanie składające się z salonu 
z aneksem kuchennym, sypialnej 
antersoli, łazienki z WC oraz hallu. 
Kamienica po remoncie klatki 
schodowej i częściowym remoncie 
elewacji.

2 pokoje, otwarta kuchnia, łazienka 
z wanną, duży balkon, możliwość 
przebudowy na 3 pokojowe. Blisko 
komunikacja miejska.

Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, 
łazienka z WC, piwnica. 
Nieruchomość z dużym potencjałem 
aranżacyjnym. Pierwsze piętro 
w kamienicy z lat 70-tych. Doskonała 
lokalizacja – w pobliżu tramwaju oraz 
uczelni.

Apartament  w nowoczesnym budynku 
z 2012 roku. Nieruchomość składa się 
z przestronnego salonu połączonego 
z otwartą kuchnią oraz balkonem, sypialni 
z własną łazienką, drugiej wspólnej 
łazienki oraz przedpokoju. Możliwośc 
dokupienia miejsca postojowego.

Mieszkanie składa się z trzech 
niezależnych pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki oraz przedpokoju. 
Odnowiony budynek z windą. 
Nieruchomość na pierwszym 
piętrze.

Przestronne 2 pokoje z osobną jasną 
kuchnią oraz loggią. Stan bardzo 
dobry. Dostępne od zaraz. Drugie 
piętro w kameralnym bloku z windą 
z 2005 r. Doskonała lokalizacja bloku. 
Spokojna, zielona okolica.

Cena 459.000 zł
tel. 608-440-793

Cena 612.000 zł
tel. 512 110 802

Cena 329.000 zł
tel. 537-680-002

Cena 750.000 zł
tel. 883 999 762

Cena 270.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 363.000 zł
tel. 608 440 793

Cena 240.000 zł
tel. 570 578 980

Cena 759.000 zł
tel. 512 110 804

Cena 329.000 zł
tel. 693 569 107

Cena 320.000 zł  
tel. 537 978 098

3-pokojowe – 72 m² 
Ruczaj, ul. Chmieleniec

3-pokojowe – 102 m2

Łobzów, al. Juliusza 
Słowackiego

2-pokojowe – 52,7 m2

Bieżanów, ul. Mała Góra

Dom – 5 pokoi – 162 m2

Ruczaj, ul. Cegielniana

Mieszkanie z antresolą – 
30 m2, Kazimierz,  
ul. Kordeckiego

2-pokojowe – 56 m2 
Ruczaj, ul. Raciborska

2-pokojowe – 47,9 m2 
Płaszów, ul. Sarmacka

2-pokojowe – 66 m2

Stare Grzegórzki,  
al. Daszyńskiego

3-pokojowe – 65 m2  
Nowa Huta, os. Hutnicze

2-pokojowe – 50,4 m2 
Górka Narodowa,  
ul. Słomczyńskiego

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

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

Witaj 
w domu



94 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 10/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

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

3 piętro
powierzchnia 43 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: 659 000 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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www.gwarantnieruchomosci.com     •     602 306 590

ZNAJDZIEMY TWOJE MIEJSCE
SKUTECZNOŚĆ  •  DOŚWIADCZENIE  •  KOMPETENCJA 

Na krakowskim rynku działamy od 16 lat

KraKów, ul GrzybKi 2     |     tel. 602 306 590     |     e-mail: gWArANT_bIUrO@WP.Pl   |   WWW.gWArANTNIErUChOMOSCI.COM

Nowe 1-2-3 pokojowe.

Nowe apartamenty przy lasku 
wolskim, 2-3 pokojowe, 
każdy z tarasem lub ogródkiem.

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

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

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

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: od 277.000 zł Cena: 379.000 zł

Cena: 850.000 zł

brONOWICE, 
KrOWODrZA, DębNIKI

WOlA JUSTOWSKA 
– JUNACKA

bIEżANóW – KOKOTóW 
– rEJ. KOKOTOWSKA

gArlICZKA / 
rEJON ZIElONKI

DębNIKI 
– OS. PODWAWElSKIE 
Ul. KOMANDOSóW

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

Cena: 568.000 zł

brONOWICE  
– ArMII KrAJOWEJ 
–TArASy vErONA II

0% prowiz j i

0% prowiz j i 0% prowiz j i

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

Cena: 325.000 zł

3-pokojowe mieszkanie  
o bardzo dobrym standardzie  
z tarasem. Kameralna 
zabudowa, bezpieczne, 
zamknięte osiedle z 2012 r.

Cena: 378.000 zł

brONOWICE —  
OS. ZŁOTA PODKOWA

46 m2, 2-pokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie  
o bardzo dobrym standardzie 
wykończenia z balkonem oraz 
klimatyzacją.

Cena: 314.000 zł

OlSZA — Ul. ŚlICZNA

apartament 32 m2 w pięknej, 
nowej kamienicy z recepcją 
i ochroną. wykończony 
i urządzony w wysokim 
standardzie.

Cena: 380.000 zł

grZEgórZKI —  
Ul. PrOChOWA
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www.nowodworskiestates.pl

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Wola Duchacka

Cena: 379 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Łukasz Zbieżek
+48  662 817 568

lukasz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 51 m2

ul. Włoska Sprzedaż

Na sprzedaż 2- pokojowe mieszkanie 
przy ulicy Włoskiej

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Pychowice

Cena: 640 000 PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 89 m2

ul. Sodowa Sprzedaż

Na sprzedaż dom w niezwykłej i malowniczej okolicy.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Grzegórzki

Cena: 2 200 PLN

Umów się na spotkanie:  Kaja Wolniewicz
+48 576 888 657

k.wolniewicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 48 m2

ul. Grzegórzecka Wynajem

Do wynajęcia 2- pokojowe nowoczesne mieszkanie
przy ulicy Grzegórzeckiej. 

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 4 200 zł

Umów się na spotkanie:  Kaja Wolniewicz
+48 576 888 657

k.wolniewicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 70m2

ul. Kremerowska Wynajem

Do wynajęcia 2-pokojowe stylowe mieszkanie 
w ścisłym centrum

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Dębniki

Cena: 525 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Jakub Sabat
+48 575 469 123

j.sabat@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Michała Bobrzyńskiego Sprzedaż

Na sprzedaż wyjątkowe mieszkanie zlokalizowane
przy ulicy Michała Bobrzyńskiego.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 790 000 PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 108 m2

ul. Studencka Sprzedaż

Na sprzedaż wyjątkowe mieszkanie do remontu 
przy ul. Studenckiej
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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 również 
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
Apartament 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: 1 100 000 zł

Cena: 398 000 zł

503-005-679

503-005-679

531-255-155

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

Kraków,
os. Złota Podkowa 
Mieszkanie 2-pokojowe,
31 m2 z ogródkiem.

Cena: 299 000 zł

 Kontakt: Magdalena
791-283-105

Sidzina
Działka 20 a.

Cena: 110 000 zł

 Kontakt: Magdalena
791-283-105

Mogiła
Działka 6 a.

Cena: 289 000 zł

 Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kurdwanów
Mieszkanie 4-pokojowe,
86 m2.

Cena: 510 000 zł

 Kontakt: Magdalena
791-283-105

Wieliczka
Dom w zabudowie 
szeregowej 140 m2,
centrum.

Cena: 499 000 zł

 
Kontakt: Magdalena

791-283-105

Kłaj
Dom + działka 20 a.

Cena: 205 000 zł

 Kontakt: Magdalena
791-283-105

Zelków
Dom 260 m2, wysoki 
standard.

Cena: informacja pod tel.

 Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków, ul Lea
Lokal komercyjny na 
wynajem 31 m2.

Cena: 43 zł netto/m2

 Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kurdwanów
Mieszkanie 2-pokojowe
52 m2, zadbane.

Cena: 295 000 zł

 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
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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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     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: 2.800 zł 

Kazimierz - wynajem

Do wynajęcia luksusowy apartament o powierzchni 42 m2  w nowej 
inwestycji przy ul. Św. Wawrzyńca.

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: 2.700 zł 

Zabłocie - wynajem

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie z widokiem na Wisłę
o powierzchni 58 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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AGENT NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Kraków  lub Katowice 

Poszukujemy osób:
przedsiębiorczych, zaangażowanych i nastawionych na sukces
posiadających doświadczenie w branży nieruchomości
gotowych na nowe wyzwania
o wysokich zdolnościach interpersonalnych
posiadających umiejętność budowania relacji z klientami

 
Oferujemy:

możliwość rozwoju zawodowego w największej firmie w branży nieruchomości
kompleksowy pakiet szkoleń
wsparcie Contact Center w pozyskiwaniu klientów 
atrakcyjne wynagrodzenie
możliwość awansu w strukturach firmy
dogodne narzędzia: telefon, laptop, 
prywatną opiekę medyczną oraz pakiet rekreacyjno-sportowy

CV proszę wysłać na adres: krarekrutacja@gmail.com

Firma notowana na GPW, działająca w sektorze nieruchomości, 
lider w swojej branży będący częścią dużej grupy kapitałowej 
poszukuje do zespołu osób na stanowisko:
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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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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 1500 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  
16 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
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Krakowski Rynek Nieruchomości

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

02–16.06.2017  nr 10/2017

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






