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Szanowny Czytelniku

Zapraszając do lektury najnowszego numeru 
dwutygodnika, zachęcam do zapoznania się 
z relacją z wydarzeń branżowych. Ponad tysiąc 
osób odwiedziło ostatnią przed wakacjami, 
122. Krakowską Giełdę Domów i Mieszkań. 
Koniec maja był wyjątkowy dla pracowników 
firmy RE/MAX, której przedstawiciele z Polski 
i zagranicy wzięli udział w całodniowej 
konferencji zakończonej wręczeniem wyróżnień 
dla najlepszych agentów i oddziałów.

W najnowszym numerze dwutygodnika Anna 
Kapłańska rozmawia z trenerem prowadzącym 
szkolenia z zakresu negocjacji. Marcin Krukar 
wyjaśnia, jak wynegocjować najbardziej 
korzystne warunki zakupu mieszkania, jakie 
zasady i techniki negocjacji warto poznać, aby 
taki zakup uważać za korzystną transakcję.

Z kolei Dominika Dąbrowska opowiada 
o prawidłowym podejściu do klienta w pracy 
pośrednika nieruchomości, potrzebie 
samorozwoju i odbywania szkoleń. Zwraca 
też uwagę na ogromne możliwości realizacji 
życiowych planów, które wynikają z pracy 
wykonywanej przez agenta nieruchomości 
z pasją i zaangażowaniem.

Dowiesz się także, jakie przeszkody, ale 
i możliwości czekają na właściciela przy 
urządzaniu mieszkania w kamienicy. Właścicieli 
wszystkich mieszkań, którzy dbają o zdrowie 
i kondycję fizyczną z pewnością zainteresuje 
artykuł dotyczący możliwości montażu sauny. 
Jaki rodzaj sauny powinniśmy wybrać, z jakimi 
kosztami musimy się liczyć przy instalacji 
i eksploatacji, o tym pisze Irena Zajdel z pracowni 
Valent. 

Przyjemnej lektury 
Krzysztof Maksiński

Numer 11/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 09.06.2017 r.        ukazał się 16.06.2017 r. 
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rozmowy

Jak wynegocjować 
korzystną cenę 
mieszkania?

Wiele osób uważa, że aby osiągnąć sukces w negocjacjach, 
wystarczy poznać kilka technik i je zastosować. Tymczasem 
specjaliści przekonują, że praca, którą należy wykonać, 
rozpoczyna się jeszcze przed spotkaniem z drugą stroną. 
W jaki sposób dobrze przygotować się do negocjacji?

Trzeba zadbać o  trzy kluczowe obszary. Pierwszy z  nich to na-
stawienie do procesu negocjacji. Często uczestnicy szkoleń czy 
moi studenci traktują negocjacje w  kategoriach walki. Tymcza-
sem, mimo że nie zawsze udaje się osiągnąć kompromis, nego-
cjujemy nie po to, żeby zyskać coś kosztem drugiej strony. Kiedy 
naszym celem jest zakup mieszkania, a sprzedający chce je sprze-
dać, nasze obszary negocjacyjne nakładają się na siebie, więc mo-
żemy dojść do porozumienia. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby 
nie traktować drugiej strony jako przeciwnika, ale jako partnera 
w rozmowie.

Drugi obszar to cel negocjacyjny, czyli odpowiedź na pytanie: 
„Co chcę osiągnąć?”. Ten cel powinien być określony w  jasnych, 
sztywnych ramach. Nie możemy iść na negocjacje z  przekona-
niem „wynegocjuję tyle, ile się uda”. Jeżeli nie wiem, co chcę osią-
gnąć, to później będę miał kłopot z rozpoznaniem, czy negocjacje 
były udane. Podam przykład z innej branży. Moim celem jest uzy-
skanie podwyżki w pracy. Szef daje mi 20 zł więcej miesięcznie. 
Niby podwyżkę uzyskałem, ale jest ona bardzo niska. A  jeżeli 
ustalę sobie jasny cel — chcę zarabiać 100 zł więcej miesięcznie, 
to wychodząc z negocjacji, wiem, czy osiągnąłem cel. Przy zaku-
pie mieszkania warto ustalić sobie cel nie tylko w kategoriach pie-
niędzy, bo wtedy możemy stracić z  oczu inne aspekty, takie jak 
lepsza lokalizacja w bloku czy większa piwnica.

Trzeci obszar określa skrót BATNA — best alternative to a ne-
gotiated agreement, czyli najlepsza alternatywa dla negocjowane-
go porozumienia. To jest odpowiedź na pytanie: „Co zrobię, jeżeli 
nie dogadam się ze sprzedającym?”. Podam przykład. Chcę kupić 
mieszkanie. Upatrzyłem sobie dewelopera, poznałem jego ofertę 
i idę na negocjacje. Moją BATN-ą, alternatywą, może być np. kup-
no mieszkania z drugiej ręki albo zamieszkanie z teściami. Kiedy 
mamy silną BATN-ę, czyli np. negocjujemy równocześnie z innym 
deweloperem, jesteśmy bardziej pewni siebie i  możemy oczeki-
wać większych ustępstw od drugiej strony. Gdy nie mamy BATN-y,  
to my będziemy musieli ustępować.

Mówił Pan o partnerskiej relacji między negocjującymi 
stronami. Często spotykamy jednak bardziej agresywne 
podejście. Jakie postawy możemy przyjąć w trakcie 
negocjacji?

Wyróżnia się trzy podstawowe style negocjacyjne. Pierwszy to 
styl twardy, agresywny. Charakteryzuje się on usztywnieniem 
stanowisk, które prowadzi do tego, że negocjacje zamieniają się 
w  walkę. On zdaje egzamin tylko wtedy, kiedy mamy naprawdę 
mocną pozycję, kiedy nie musimy wynegocjować porozumienia, 
bo dostaniemy to samo gdzie indziej. Pamiętajmy, że kiedy przyj-
miemy taki styl, druga strona również to zrobi. Taka atmosfera nie 
sprzyja zawarciu porozumienia.

Drugi styl negocjacyjny, zwany relacyjnym, polega na tym, że 
nasze stanowisko jest o wiele bardziej elastyczne. Często idziemy 
na ustępstwa w imię utrzymania dobrych relacji. Kiedy kupujemy 
mieszkanie od kogoś, z  kim się znamy długie lata, nie będziemy 
negocjować stylem twardym, ponieważ ważne jest dla nas zacho-
wanie dobrych relacji. W małżeństwie, mimo że wiele nas dzieli, 
często negocjujemy właśnie stylem relacyjnym.

Trzecia możliwość, to oparty na tzw. harwardzkiej szóstce ne-
gocjacyjnej, styl kooperacyjny. zgodnie z nim obie strony skupiają 
się na realizacji własnych celów, pozwalając jednocześnie drugiej 

O tym, jak rozmawiać ze sprzedającym, 
by zwiększyć szanse na uzyskanie 
odpowiednich warunków, z Marcinem 
Krukarem, trenerem prowadzącym 
szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, 
rozmawia Anna Kapłańska.
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stronie osiągać swoje. Głównym celem jest kompromis, do które-
go wspólnie dążą obie strony.

Czy można wyznaczyć ramowy scenariusz negocjacji?
za każdym razem będzie to przebiegało w inny sposób, jednak 
jest kilka kroków, na których opierają się typowe negocjacje 
biznesowe. Rozpoczynamy od przywitania i  przedstawienia 
się. Wówczas zwykle pada kilka kurtuazyjnych, miłych słów, 
po których podajemy cel spotkania. Następnie jedna ze stron, 
zwykle sprzedająca, przedstawia swoją propozycję. Druga 
strona wysuwa kontrofertę. Nie warto zgadzać się na pierw-
szą propozycję sprzedającego, ale też proszę pamiętać o tym, 
żeby kontrpropozycję potraktować poważnie. zbyt niska pro-
pozycja będzie obraźliwa dla drugiej strony. W  ten sposób 
przechodzimy do właściwych negocjacji. Jest to taki proces 
komunikowania się, w  którym za każdym razem jedna stro-
na przedstawia swoją propozycję, a  druga się do niej odnosi. 
Starajmy się nie negocjować wszystkich obszarów negocjacyj-
nych w tym samym czasie, ale robić to po kolei. zachęcam do 
tego, żeby nie rozpoczynać od najtrudniejszych kwestii, ale od 
takich, w  których mamy dużą szansę osiągnięcia porozumie-
nia. Nie zostawiajmy też najtrudniejszego obszaru na sam ko-
niec, bo wtedy obie strony są już zmęczone. Część technik 
negocjacyjnych jest obliczona wręcz na to, żeby nas wyczer-
pać, bo wtedy jesteśmy w stanie iść na większe ustępstwa niż 
np. w środku negocjacji.

Bardzo istotne jest to, aby ustalenia były na bieżąco notowane 
przez obie strony. Kiedy uda się osiągnąć kompromis, następu-
je spisanie protokołu negocjacyjnego. Może to być wzór umowy 
wcześniej zaproponowany przez dewelopera albo zwykła notat-
ka podpisana przez obie strony. Będzie ona fundamentem umo-
wy. Na samym końcu następuje wzajemne podziękowanie sobie 
w  dobrej atmosferze, pożegnanie się i, miejmy nadzieję, rozpo-
częcie współpracy — miłej i owocnej dla obu stron.

Skoro nawet czas może być elementem gry, czasami nie 
warto zamykać negocjacji w ciągu jednego spotkania.
Oczywiście, jednak nie warto też nadmiernie przeciągać negocja-
cji, bo jest to niekorzystne dla wszystkich. Ja, jako kupujący mogę 
znaleźć inną, lepszą ofertę, ale z drugiej strony — mieszkanie, któ-
re sobie upatrzyłem, może zostać sprzedane komuś innemu.

Czasami do kompromisu nie dochodzi nie ze względu na 
argumenty merytoryczne, ale dlatego, że negocjacjom 
towarzyszyły negatywne emocje. Jak osiągnąć swój cel, 
jednocześnie nie zrażając do siebie drugiej strony?
Pamiętajmy, że jesteśmy w dwóch pewnych rolach. My chcemy 
kupić mieszkanie, sprzedający chce je sprzedać. Nasze cele nie 
wykluczają się. Więcej nas łączy niż dzieli. Pamiętajmy, że po dru-
giej stronie też siedzi człowiek, który ma swoją pracę do wyko-
nania i być może, mimo że bardzo chciałby opuścić nam jeszcze 
bardziej cenę czy dać nam jeszcze coś więcej, to jest pewna gra-
nica, poniżej której po prostu nie może zejść. zrozumienie sta-
nowiska drugiej strony, ale też pokazanie, że my je rozumiemy, 
na pewno będzie sprzyjało dobrej atmosferze w negocjacjach.

Kiedy należy wycofać się z negocjacji?
Na pewno należy zakończyć negocjacje wtedy, kiedy nasze cele 
absolutnie się rozmijają. Czasami widzimy to już na początku, kie-
dy okazuje się np., że dysponujemy połową kwoty, której oczekuje 

sprzedający albo kiedy nasza BATNA jest lepsza od tego, co mak-
symalnie możemy wynegocjować. Trzecia sprawa jest związana 
z emocjami. Kiedy poziom negatywnych emocji zostaje przekro-
czony lub czujemy, że druga strona nami manipuluje, wtedy lepiej 
odpuścić.

Dużo mówimy o negatywnych emocjach, ale te pozytywne 
również mogą być niebezpieczne. Jeśli bardzo zależy nam 
na mieszkaniu, możemy zgodzić się na zbyt duże ustępstwa. 
W jaki sposób trochę się zdystansować?
Tutaj wrócimy do kwestii celu, który ustaliliśmy na początku ne-
gocjacji. Jeżeli zrobiliśmy to dobrze, raczej nie ma niebezpie-
czeństwa, że na coś się zgodzimy, a  później w  panice będziemy 
próbowali się z  tego wycofać. zachęcam do tego, żeby zapisać 
swój cel. Najlepszą metodą jest tzw. metoda KomAr:
K jak konkretny: „Które mieszkanie chcę kupić? Jakie chcę 
mieć wyposażenie? Czego jeszcze potrzebuję (np. parkingu czy 
piwnicy)?”;
O jak określone w czasie: „Do kiedy chcę kupić mieszkanie?”;
M jak mierzalny — musimy konkretnymi liczbami wyrazić to, cze-
go oczekujemy, np. wysokość ceny, metraż, piętro budynku;
A jak ambitny — zbyt mało ambitny cel sprawia, że nie angażuje-
my się w proces negocjacji. Może się też okazać, że moglibyśmy 
wynegocjować więcej, gdybyśmy postawili sobie bardziej ambit-
ny cel;
R jak realny, czyli możliwy do osiągnięcia.

Mieszkanie często kupuje kilka osób, np. para. Jak powinna 
wyglądać komunikacja między osobami występującymi jako 
jedna strona, by uniknąć chaosu i sprzecznych komunikatów?
Pamiętajmy, że jeżeli między sobą nie możemy dojść do porozu-
mienia, to z drugą stroną raczej też się nie dogadamy. Ważne, aby 
przed negocjacjami ustalić wspólne cele. zachęcam, by podzie-
lić pomiędzy siebie role. Dobrze by było, gdyby jedna osoba sta-
ła się tzw. negocjatorem. To ona powinna znać BATN-ę, cel itd., 
podszkolić się trochę z  technik negocjacyjnych i  panować nad 
procesem negocjacji oraz komunikować się z drugą stroną. Dru-
ga osoba może np. przyjąć rolę sekretarza i zapisywać ustalenia, 
może też wypowiadać się jako ekspert w  danej dziedzinie. Ale 
na pewno nie powinna zaistnieć taka sytuacja, kiedy przerywa-
my sobie nawzajem, wchodzimy sobie w słowo. Pamiętajmy też 
o tym, że w trakcie spotkania negocjacyjnego możemy poprosić 
drugą stronę o pozwolenie, by odejść na chwilę na bok, bo musi-
my porozmawiać.

Czy mógłby Pan przedstawić kilka przykładowych technik 
negocjacyjnych?
Obserwuję, że sprzedający mieszkanie, szczególnie deweloperzy, 
często stosują tzw. zasadę niedostępności. Jest to jedna z tech-
nik wpływu społecznego, opisanych przez Roberta Cialdiniego 
w książce „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, którą 
polecam wszystkim osobom przygotowującym się do negocjacji. 
zasada ta stosowana jest np. wtedy, gdy w  reklamie dewelope-
ra pojawia się zdanie: „Ostatnie wolne mieszkania. Promocja tylko 
do... ”. Tworzy się wtedy wrażenie, że mamy ostatnią szansę coś 
nabyć. Powstaje w nas przekonanie, że jeżeli mamy nowe, pięk-
ne osiedle, pięć bloków, a zostały ostanie trzy wolne mieszkania, 
to znaczy, że inni już skorzystali, a  więc ta oferta musi być do-
bra. Może to być oczywiście prawda, ale przekonajmy się o tym 
osobiście.
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zostawiła na stole ofertę opatrzoną logo konkurencji z kwotą, na 
którą konkurencja mogłaby się zgodzić. Ta kwota była zmieniona, 
śmiesznie niska. Negocjując z firmą, kupujący celowo zostawił do-
kumenty na stole tak, że kwota była lekko widoczna, po czym za-
pytał, czy może wyjść na papierosa. Negocjator drugiej strony tę 
kwotę zauważył i był skłonny pójść na większe ustępstwa, będąc 
przekonanym, że konkurencja oferuje bardzo dobre warunki. Nie 
jest to etyczne, ale skuteczne.

Co Pan sądzi na temat etyki w negocjacjach?
Mamy mnóstwo technik, które służą dążeniu do kompromisu, ale 
tych samych technik możemy użyć po to, żeby skrzywdzić dru-
gą stronę. Ja zawsze stosuję zasadę, polegającą na odpowiedzi 
na pytanie: „Jak bym się poczuł, gdyby ktoś na mnie zastosował 
daną technikę?”. Niektórzy wychodzą z  założenia: „Jeżeli ja nie 
będę manipulował, to na pewno mną będą manipulować”. Tacy 
negocjatorzy, mimo że często są skuteczni, bywają bardzo nielu-

biani. Nikt nie chce z  nimi po-
dejmować dyskusji drugi raz. 
Poza tym efekty manipulacji 
są krótkotrwałe. Jeżeli próbu-
jemy manipulować partnerem 
negocjacyjnym, to po naszym 
wyjściu on zwykle przekonu-
je się, że był manipulowany. 
I wtedy będzie się starał wyco-
fać z wynegocjowanych obsza-
rów, co szkodzi obu stronom.

Niektórzy uważają, że warto 
negocjować nie tylko po to, 
żeby samemu zaoszczędzić, 
ale i dla zadowolenia drugiej 
strony. Jeśli zgodzimy się 
na pierwszą cenę, druga 
strona zacznie żałować, że 
nie zażądała więcej i choć 

dostanie to, czego chciała, będzie się czuła jak przegrana. 
Czy zgadza się Pan z taką opinią?
Rzadko się zdarza, że propozycja drugiej strony jest o wiele lepsza 
od tego, co chcieliśmy uzyskać. Możemy to porównać do takiej sy-
tuacji, w  której aplikując na stanowisko w  nowej pracy, określam 
swoje oczekiwania finansowe, a  pracodawca mówi od razu: „Do-
brze, ja się na to zgadzam”. Nie ma w tym nic złego, zaskakujące-
go. Jeżeli my jako strona kupująca dysponujemy określoną kwotą 
na mieszkanie i  idziemy do sprzedającego, który oferuje dokład-
nie taki lokal, jak chcemy, to trzeba się cieszyć, że za zgromadzone 
środki możemy go uzyskać. Sytuacja, o której Pani mówi, nazywa 
się konsensusem. Jest on często mylony z  kompromisem. Kom-
promis ma miejsce wtedy, kiedy obie strony ustępują ze swoich 
stanowisk, a w sytuacji konsensusu, który oznacza z łaciny zgodę, 
wzajemnie akceptujemy swoje warunki. Kiedy idziemy do sklepu 
kupić chleb, mieści się on w naszym budżecie, to po prostu go ku-
pujemy. Konsensus jest czymś, z czym spotykamy się na co dzień. 
Myślę, że jeżeli dobrze określimy cel negocjacyjny, to nie jesteśmy 
w stanie wynegocjować więcej, niż oczekiwaliśmy. Jeżeli spotyka-
my się z sytuacją, kiedy oboje zgadzamy się na pierwszą ofertę, to 
należy się z tego cieszyć.

Dziękuję za rozmowę!

Drugą sprawą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest za-
sada kontrastu. Podam przykład. Mamy mieszkanie w  cenie 
300 tys. zł. Kwotowo to jest dużo, ale jeżeli zestawimy je z miesz-
kaniem za pół miliona, okaże się, że trafiliśmy na bardzo do-
brą ofertę. W  USA pośrednicy nieruchomości, chcąc sprzedać 
mieszkanie, poznają oczekiwania klienta. Kiedy w  ofercie mają 
mieszkanie zbliżone do jego oczekiwań, najpierw zabierają zain-
teresowanego do mieszkań, które są droższe, położone dalej od 
centrum itd., żeby po odwiedzeniu kilku takich lokali, wprowadzić 
kupującego do docelowego mieszkania. Celem wcześniejszej wy-
cieczki było to, żeby po obejrzeniu innych nieruchomości, wzro-
sła atrakcyjność tej ostatniej.

Co do technik negocjacyjnych stosowanych przez kupujących, 
zwróćmy uwagę na to, żeby nasza pierwsza propozycja była 
ok. 20 proc. wyższa niż to, na co jesteśmy w stanie się zgodzić. 
Dzięki temu będziemy mieli pole do ustępstw.

Pamiętajmy też o  zasadzie wzajemności. Jeżeli my ustąpimy, 
to możemy domagać się ustęp-
stwa z  drugiej strony. I  tutaj 
jest pewien trick, który nazywa 
się „zdechła ryba”. Wyobraź-
my sobie, że idziemy negocjo-
wać cenę mieszkania na osiedlu, 
na którym są miejsca parkingo-
we. Nie mamy samochodu, nie 
zamierzamy go kupić i  miejsce 
parkingowe jest nam niepo-
trzebne. Ale podczas negocjacji 
mówimy, że bardzo nam na nim 
zależy. W zamian za rezygnację 
z niego oczekujemy odstępstwa 
np. cenowego od drugiej stro-
ny. Niektórzy stawiają drugiej 
stronie warunek niemożliwy do 
spełnienia, mówiąc, że jest to dla 
nich bardzo ważne. za wycofa-
nie się z niego oczekują ustępstwa, którego normalnie by nie do-
stali. W efekcie otrzymują je za darmo.

Rozmawialiśmy o graniu na czas. Kiedy druga strona jest zmę-
czona przeciągającymi się negocjacjami, możemy zastosować 
technikę, która nazywa się „salami”, w nawiązaniu do cieniutkich 
plasterków. Polega ona na tym, że kiedy porozumienie wydaje się 
bliskie do osiągnięcia, godzimy się na nie, ale pod warunkiem uzy-
skania jeszcze drobnych części z tego, co już wynegocjowaliśmy, 
np. chcemy obniżyć już wynegocjowaną cenę jeszcze o  1 proc., 
okres płatności wydłużyć jeszcze o kilka miesięcy itd. Druga stro-
na, kiedy widzi, że porozumienie jest blisko, powinna się zgodzić, 
tym bardziej, że mowa jest o niedużych ustępstwach. Pamiętaj-
my, że 1 proc. ceny mieszkania będzie zawsze brzmiał lepiej niż 
5 tys. zł. To jest tzw. technika śmiesznych kwot.

Radziłbym też w negocjacjach unikać grania przed drugą stro-
ną, że negocjujemy z  pięcioma deweloperami i  wcale nie musi-
my się dogadać z tym, z którym właśnie rozmawiamy. Mówienie 
o  swoich alternatywach może być odczytane jako niepoważne 
traktowanie negocjacji. Możemy też doprowadzić do sytuacji, 
kiedy sprzedający powie: „Skoro pan nie chce rozmawiać ze mną, 
ma pan tak dużo ofert, to proszę iść do konkurencji”.

z  drugiej strony sprytną techniką jest używanie dokumen-
tów w  negocjacjach. Spotkałem się kiedyś z  sytuacją, kiedy dwie 
strony negocjowały między sobą i jedna z nich, niby przypadkiem 
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Ostatnia giełda przed wakacjami odbyła się w dniach 3–4 czerwca 2017 r., 
tradycyjnie już w CT Chemobudowa przy ul. Klimeckiego w Krakowie.

relAcje

122. Krakowska Giełda Domów 
i Mieszkań

T
ematem przewodnim 122. Krakowskiej Giełdy Domów 
i Mieszkań był rozwój nowych technologii i zastosowanie 
internetu rzeczy w  budownictwie mieszkaniowym. Choć 

obecnie inteligentne mieszkania stanowią mniejszość na rynku 
nieruchomości, prelegenci zauważyli, że w  przyszłości zastoso-
wane w  nich rozwiązania staną się standardem. Jako przykład 
przytoczyli historię rozwoju internetu. W  latach 90., gdy do-
stęp do sieci możliwy był dzięki łączom telefonicznym, co wiąza-
ło się z  wysoką ceną i  pewnymi niedogodnościami, stosunkowo 
niewiele osób korzystało z  tego narzędzia na co dzień. Dzisiaj 
ok. 80 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do internetu.

Inteligentne narzędzia zapewniają komfort użytkowania 
oraz ułatwiają regulowanie poziomu zużycia energii elektrycznej 
i  cieplnej, zmniejszając koszty. Jednocześnie podnoszą poziom 
bezpieczeństwa, chroniąc dane, a także umożliwiając monitoro-
wanie mieszkania i  sterowanie nim na odległość. Przykładowo, 
jeśli użytkownik takiego systemu zapomni wyłączyć urządzenie 
elektryczne przed wyjściem z  mieszkania, może odłączyć je od 
sieci zdalnie, choćby w drodze do pracy. Kolejna możliwość, to np. 
zaprogramowanie systemu w  taki sposób, by pod nieobecność 
właściciela, w pomieszczeniach co jakiś czas włączało się światło, 
zniechęcając potencjalnych złodziei do włamania.

Przedstawiciele firmy S-Labs, Leszek Trzepla i Robert Orlew-
ski zaprezentowali rozwiązanie Connected Energy, które pozwa-
la monitorować wysokość temperatury i poziom zużycia energii 
elektrycznej, jak również sterować ogrzewaniem, oświetleniem 
oraz włączać i wyłączać obwody elektryczne w mieszkaniu.

Krakowska Giełda Domów i  Mieszkań była również okazją 
do nagrodzenia najlepszego studenta Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej. Robert Duda otrzymał pamiątkowy dy-
plom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Student ten 
uzyskał najwyższą średnią ocen z projektowania i budownictwa 
w  ciągu całego toku studiów, jak również najwyższą średnią ze 
wszystkich przedmiotów. Robert Duda przyznaje, że inspirację 
do pracy czerpie z tańca, który jest jego pasją. To właśnie taniec 
nauczył go obrazowania kompozycji i rytmu. Umiejętność tę mło-
dy architekt stara się wykorzystywać podczas projektowania nie-
ruchomości łączących w  sobie piękno i  funkcjonalność. Czerpie 
również z  rozwiązań stosowanych w  architekturze hiszpańskiej 
i  minimalistycznej. W  czasie konferencji prasowej miał okazję, 
by zaprezentować niektóre ze swoich projektów. Należy do nich 
m.in. koncepcja domu seniora, w którym zamknięta kubatura z do-

stępem do ogrodu odzwierciedla ideę domu, 
jednocześnie ułatwiając opiekę nad mieszkań-
cami. Robert Duda jest również autorem prac 
innowacyjnych, w  tym projektu wielofunkcyj-
nego, samowystarczalnego centrum kultury, 
które korzysta wyłącznie z odnawialnych źró-
deł energii, takich jak słońce, wiatr czy ruchy 
mas powietrza.

Uczestnicy cyklicznie organizowanej gieł-
dy mogą poznać aktualne oferty dotyczące 
rynku nieruchomości, a  także poszerzyć swo-
ją wiedzę. Służą temu wykłady branżowe. Tym 
razem Magdalena Hojniak z  grupy KRN Me-
dia wyjaśniła, jak krok po kroku wygląda zakup 
mieszkania, Jarosław Knap reprezentujący 
Krakowską Grupę Multimentalną odpowie-
dział na pytanie „Jak sprawdzić wiarygodność 
dewelopera?”, zaś Albert Opoka z Phinance SA 
podzielił się swoją wiedzą dotyczącą tematyki 
kredytu hipotecznego.

Anna Kapłańska

fot. Łukasz Zieliński

fot. Łukasz Zieliński
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eKspert rAdzi

Czy warto inwestować 
w mieszkania na parterze?

G
dy zastanawiamy się nad tym, czy warto inwestować 
w mieszkania na parterze, jako pierwszy pojawia się wnio-
sek, że wbrew pozorom lokal na parterze nie różni się tak 

bardzo od usytuowanego na piętrze. Inwestowanie w  ten seg-
ment powinno zatem rządzić się tymi samymi prawami, co w przy-
padku nieruchomości położonych na wyższych kondygnacjach. 
Można jednak podejść do tematu w  dwojaki sposób. Pierwszą 
kwestią jest kupno mieszkania na parterze w  celu zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych lub z przeznaczeniem na wy-
najem. Drugim sposobem na inwestowanie w partery może być 
nabycie lokalu, a następnie wynajmowanie go firmom lub zaada-
ptowanie na powierzchnię handlowo-usługową.

Na początku powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka 
jest definicja mieszkania na parterze. Na podstawie analizy do-
stępnych ofert i doświadczenia zawodowego w branży nierucho-
mości można wyszczególnić trzy rodzaje parterów:
— niski parter: okna znajdują się na wysokości 1 m nad ziemią, 

a podłoga mieszkania jest na równi z chodnikiem;
— klasyczny parter: okna mieszkania zaczynają się na wysokości 

ok. 2 m nad ziemią;
— wysoki parter: okna są umiejscowione praktycznie na wysoko-

ści I piętra.

Jeżeli zajmiemy się pierwszym sposobem inwestowania, to mu-
simy zwrócić uwagę na cenę mieszkania. Koszt zakupu lokalu, któ-
ry może być przeznaczony tylko na cele mieszkaniowe, zazwyczaj 
jest niższy od średnich stawek mieszkań na wyższych piętrach. 
Stopa zwrotu z  wynajmu będzie kształtować się na podobnym 
poziomie jak w przypadku mieszkań na wyższych kondygnacjach. 

Największym problemem dla kupujących lokale na parterze jest 
bezpieczeństwo. Głównie na starszych osiedlach klienci, widząc 
kraty w  oknach, zwłaszcza balkonowych, zaczynają się zastana-
wiać, czy warto kupować mieszkanie w tej okolicy. Nieraz słyszałem 
pytania od klientów, czy na tym osiedlu jest bezpiecznie, czy poli-
cja odnotowała włamania do mieszkań itp. Często okazywało się, 
że zabezpieczenia były montowane w zamierzchłych czasach i nie 
odzwierciedlają dzisiejszej sytuacji. Jeżeli boimy się o  swoje bez-
pieczeństwo, możemy np. kupić mieszkanie na ogrodzonym i mo-
nitorowanym osiedlu, założyć alarm lub po prostu wydać trochę 
więcej pieniędzy na zakup nieruchomości na wyższej kondygnacji.

Mieszkanie na parterze ma kilka zalet, wśród nich najważniej-
sze to:
— niższa cena;
— łatwy dostęp, ważny zwłaszcza dla rodzin z  dziećmi, jak i  dla 

starszych osób;
— możliwość posiadania własnego ogródka.

Przed zakupem mieszkania
Przed dokonaniem zakupu musimy wziąć pod uwagę czynniki, 
które będą miały wpływ na komfort użytkowania mieszkania. Na-
leży skupić na uwarunkowaniach nieruchomości bądź wadach czy 
niedogodnościach, wynikających z usytuowania jej na parterze. 

Warto sprawdzić, w  jakiej odległości od szybu windy znajdu-
je się mieszkanie. Jej bliskość oznacza hałas. Czekając na windę, 

mieszkańcy często głośno rozmawiają. Dyskomfort akustyczny 
wywołuje już samo otwieranie i  zamykanie drzwi windy. Jeżeli 
budynek ma formę wysokiego bloku, to hałas będzie się nasilał. 
W  takiej sytuacji problem może rozwiązać kupienie dobrze wy-
głuszających drzwi zewnętrznych.

Źródłem hałasu są także zsypy na śmieci, które często wystę-
pują w obrębie starszej, wysokiej zabudowy. Najbardziej narażeni 
na niepożądane dźwięki w takich budynkach są lokatorzy miesz-
kań graniczących z zsypem. 

Mieszkańcy lokali położonych na parterze narzekają ponadto 
na nieprzyjemne zapachy wydobywające się z osiedlowych śmiet-
ników. Kontenery na odpady często znajdują się w bliskiej odle-
głości od okien parteru, co w upalne dni zniechęca do wietrzenia 
mieszkań. 

Jeśli zastanawiamy się nad zakupem nieruchomości na ni-
skim parterze, przede wszystkim w kamienicy, musimy dokładnie 
sprawdzić, czy mieszkanie nie ciągnie wilgoci, co wskazuje na złą 
izolację fundamentów. 

Warto zwrócić uwagę na to, czy pod mieszkaniem znajduje 
się kotłowania. Co istotne, dla wielu klientów takie położenie bę-
dzie dużym plusem, ponieważ pozwoli zaoszczędzić na ogrzewa-
niu. Część potencjalnych nabywców zrezygnuje jednak z zakupu 
w obawie przed zbyt wysoką temperaturą w mieszkaniu. Często 
pojawiającym się argumentem wśród osób, które niechętnie za-
inwestowałyby w nieruchomość na niskim parterze, jest mniejsza 
prywatność — wszyscy mogą nam zaglądać w okna.

Parter w dobrej lokalizacji
Warto zająć się teraz drugim sposobem inwestowania w mieszka-
nia na parterze. Są to lokale znajdujące się w kamienicach w do-
brej lokalizacji. Możemy je oczywiście kupić i w nich zamieszkać 
lub wynajmować osobom prywatnym, ale ja chciałbym, abyśmy 
spojrzeli na nie w inny sposób.

Mieszkania te mają swój ukryty potencjał, który możemy wy-
korzystać. Pierwszym wariantem takiej inwestycji jest zakup nie-
ruchomości z  przeznaczeniem na wynajem firmie (przy czym 
najemcami chętnie są kancelarie prawne i notarialne, lekarze, in-
formatycy, biura rachunkowe, architekci). Aby zainwestować z zy-
skiem, wybrane mieszkanie musi spełniać dodatkowe warunki:
— znajdować się w ładnej, zadbanej kamienicy
— mieć odpowiednią wysokość
— być ustawne i łatwe do ewentualnej adaptacji (zmiany układu)
— mieć dostęp do szybkiego internetu i  miejsce na zawieszenie 

reklamy.

Udostępnianie mieszkania firmom daje nam komfort wynajmu 
i  możliwość uzyskania wyższego czynszu. Trzeba tutaj zwrócić 
uwagę, że właściciel lokalu powinien zgłosić ten fakt do urzędu 
celem naliczenia wyższych podatków od nieruchomości.

Drugim sposobem na dokonanie korzystnej inwestycji 
w  mieszkanie na parterze jest przekształcenie go w  lokal han-
dlowo-usługowy. Pewnie większość będzie zaskoczona tym po-
mysłem, ale tak — da się to zrobić. W  tym przypadku lepiej dla 
nas, żeby kamienica nie była świeżo po remoncie, a  mieszkanie 
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znajdowało się na niskim lub klasycznym parterze. Oczywiście 
musimy przejść całą procedurę. Najpierw trzeba uzyskać zgodę 
wspólnoty na zmiany, które będą związane z wykonaniem witryn 
i wejścia z zewnątrz bezpośrednio do lokalu, a co za tym idzie na 
zmianę użytkowania lokalu. Następnie musimy postarać się o po-
zwolenie konserwatora (jeżeli kamienica jest objęta nadzorem 
konserwatorskim lub widnieje w  rejestrze zabytków). Później 
trzeba złożyć dokumenty do uzyskania Warunków zabudowy 
i zagospodarowania Terenu, a na końcu do pozwolenia na budo-
wę. Jeżeli jest Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzenne-
go, który przewiduje możliwość realizacji lokali handlowych na 
parterze — skróci nam to procedurę. Po załatwieniu wszystkich 

formalności pozostaje jeszcze przebudowa i znalezienie najemcy. 
Jest to proces czasochłonny i generujący dodatkowe koszty, ale 
może nam przynieść korzyści z wynajmu lokalu użytkowego, któ-
rego czynsz będzie dużo wyższy niż mieszkania. 

z  powyższych rozważań można wysnuć teorię, że zakup 
mieszkania na parterze może okazać się bardzo dobrą inwesty-
cją, uwarunkowaną tylko naszymi potrzebami, budżetem i pomy-
słem na ich wykorzystanie.

Paweł Rokita
HSH Inwestycje

prAwo

Sprzedaż wywłaszczonej nieruchomości 
a podatek dochodowy

W
 dniu 26 stycznia 2017 r. wnioskodawca wniósł o wy-
danie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku 
dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków 

podatkowych sprzedaży nieruchomości, którą stracił w  wyniku 
wywłaszczenia, a następnie odzyskał i sprzedał przed upływem 
5 lat od odzyskania. zdaniem wnioskodawcy fakt, że czaso-
wo w  wyniku wywłaszczenia stracił nieruchomość, nie powi-
nien mieć znaczenia. Fiskus uznał stanowisko wnioskodawcy za 
prawidłowe. 

Urząd Skarbowy przypomniał, że jeżeli odpłatne zbycie nie-
ruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, nastąpiło po 
upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w  którym 
miało miejsce nabycie — przychód uzyskany ze sprzedaży w ogó-
le nie podlega opodatkowaniu. zatem w przypadku odpłatnego 
zbycia nieruchomości dla określenia jego skutków podatkowych, 
istotne jest ustalenie daty nabycia. W  przedmiotowej sprawie 
wnioskodawca został wywłaszczony, a w związku z niewykorzy-
staniem nieruchomości na cel wywłaszczenia, nieruchomość zo-
stała mu zwrócona. 

Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą któ-
rej państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla 
osiągnięcia celów o  szczególnej doniosłości publicznej. W  dro-
dze decyzji dochodzi m.in. do pozbawienia dotychczasowego 
właściciela prawa własności nieruchomości, z  drugiej zaś stro-
ny przekazania prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub 
gminy. Jednocześnie ustawa zawiera swoistą gwarancję, że wy-
właszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie 
zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancją 

W przypadku zwrotu nieruchomości uprzednio wywłaszczonej nie można 
mówić o nabyciu nieruchomości, ale jedynie o przywróceniu stanu sprzed 
wywłaszczenia. W konsekwencji za datę nabycia takiej nieruchomości dla celów 
podatkowych należy przyjąć nie dzień zwrotu nieruchomości, a dzień nabycia 
poprzednio przez nią nieruchomości. 

tą jest instytucja zwrotu nieruchomości w przypadku, kiedy nie-
ruchomość stała się zbędna z  punktu widzenia celu, na jaki do-
konano wywłaszczenia. Celem zwrotu jest więc przywrócenie 
stosunków własnościowych sprzed wywłaszczenia. 

Decyzja o  zwrocie nieruchomości powoduje przejście prawa 
własności na dotychczasowego właściciela, jednakże przywra-
ca tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe. Ma miej-
sce restytucja stosunków sprzed wywłaszczenia, tj. zwrot prawa 
własności do nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela 
lub jego spadkobierców. Innymi słowy, w przypadku zwrotu nie-
ruchomości nie mamy do czynienia z kreowaniem prawa własno-
ści, tylko z jego przywróceniem. Oznacza to, że w rozpatrywanej 
sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na za-
sadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywil-
noprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed 
wywłaszczenia. 

za datę nabycia takiej nieruchomości dla celów podatkowych 
należy zatem przyjąć nie dzień zwrotu a dzień nabycia poprzednio 
przez nią nieruchomości. zatem sprzedaż przez wnioskodawczy-
nię w 2017 r. nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu, 
ponieważ datą nabycia nieruchomości, zwróconej na podstawie 
decyzji administracyjnych jest dzień śmierci ojca wnioskodaw-
czyni, po którym nabyła spadek, a który był uprzednio właścicie-
lem nieruchomości. 

Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
25.04.2017 roku sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.60.2017.2.HS

Paweł Puch
prawnik
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prAwo

Zakup zadłużonej nieruchomości

D
ość często na rynku pojawiają się oferty zakupu obciążo-
nych nieruchomości. Obciążenia te mogą przyjmować for-
mę czysto finansową (np. zabezpieczenie hipoteczne), jak 

i ograniczającą możliwość korzystania z nieruchomości (np. pra-
wo dożywocia, najem) czy nawet warunkującą zasady obrotu nią 
(np. prawo pierwokupu). Pomimo istnienia powyższych, taki za-
kup może okazać się świetną inwestycją, gdyż często oferowana 
cena sprzedaży daleko odbiega od cen rynkowych. Przed doko-
naniem inwestycji należy jednak wnikliwie zbadać stan prawny 
i  faktyczny interesującej nas obciążonej nieruchomości. Poniżej 
zostaną przedstawione podstawowe informacje, które powinien 
znać potencjalny kupujący.

Nieruchomości zadłużone nie muszą straszyć
Ludzie lubią mieć jasne sytuacje, więc nie dziwi, że nieruchomości 
posiadające obciążenia budzą niechęć lub strach. Jednakże w dzi-
siejszych czasach, większość lokali jest kupowana na kredyt, za-
bezpieczony hipoteką na tej właśnie nieruchomości. zdarza się 
zatem, że ze względu na nieprzewidzianą, trudną sytuację finan-
sową, właściciel nie jest w stanie spłacać kredytu i musi obciążo-
ną nieruchomość sprzedać.

Poza tym współcześnie przykłada się dużo większą wagę do 
ujawniania w  księgach wieczystych wszelkich potencjalnych i  ist-
niejących służebności. Służebności te stanowią najczęściej o moż-
liwości bezpłatnego przejazdu czy przesyłu mediów (prąd, woda) 
do działek sąsiednich. Deweloperzy w momencie budowania więk-
szego projektu, mają wiedzę na temat tego, czy na sąsiednich dział-
kach będą prowadzone nowe inwestycje. Logiczne, że jeśli teren 
jest tak ułożony, to np. kable energetyczne czy droga dojazdowa 
do sąsiedniego bloku zostaną poprowadzone przez działkę bloku 
obok. Całkowicie normalną praktyką jest, że w umowach notarial-
nych sprzedaży mieszkania kilka czy kilkanaście pierwszych stron 
wypełniają zgody kupującego na istnienie takich służebności na 
działce, na której stoi blok z  nabywanym lokalem. Ma to też od-
zwierciedlenie w odpowiednim dziale księgi wieczystej.

Można stwierdzić, że w obecnych czasach nieruchomości po-
siadające obciążenia są normą i nie należy się obawiać ich zaku-
pu. Kierujmy się jednak rozsądkiem. Warto sprawdzić lub zlecić 
ekspertowi do sprawdzenia, co obciąża interesującą nas nieru-
chomość i z  jakimi konsekwencjami (finansowymi i nie tylko) się 
to wiąże.

Co obciąża nieruchomość
Prawo cywilne rozróżnia prawa pod względem tego, do kogo lub 
do czego się odnoszą. Podział obejmuje prawa osobiste i prawa 
rzeczowe. Najogólniej rzecz biorąc, prawa osobiste odnoszą się 
do osób (np. dług dotyczący zapłaty za wykonane dzieło). Pra-
wa rzeczowe z kolei dotyczą rzeczy (w naszym przypadku nieru-
chomości). Oprócz prawa własności, polski porządek prawny zna 
takie prawa rzeczowe, jak użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
służebność, zastaw, hipoteka i spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu. Wyjątkowość praw rzeczowych polega na tym, że są 
prawami bezwzględnymi, czyli skutecznymi erga omnes — wobec 
wszystkich.

Powyższe oznacza, że jeśli kupimy nieruchomość obciążoną 
prawem rzeczowym, np. hipoteką, to wierzyciel będzie mógł się 

zgłosić do nas jako nabywców o zwrot długu do wysokości zabez-
pieczenia hipotecznego. Natomiast, jeśli kupimy nieruchomość 
od kogoś, kto jest dłużnikiem osobistym, np. z  tytułu pożyczki, 
to co do zasady dług taki nie ciągnie się za sprzedaną nierucho-
mością. Są jednak prawa osobowe, które wpływają na sytuację 
prawną i faktyczną zakupionej nieruchomości, np.: najem, dzier-
żawa, prawo dożywocia czy umowa o podział nieruchomości do 
korzystania — tzw. quad usum. 

Inaczej może się przedstawiać sytuacja, kiedy kupujemy nie-
ruchomość na licytacji komorniczej, gdyż tam dłużnicy osobiści 
(ale tylko ci, którzy są uczestnikami postępowania egzekucyjne-
go) będą dochodzić swych należności z sum sprzedaży licytacyj-
nej prowadzonej przez komornika. Dla nas jako kupujących nie 
ma to jednak znaczenia. Ceny wywoławcze w licytacji komorni-
czej nieruchomości stanowią pewien procent wartości rynkowej, 
więc taki zakup może być bardzo korzystnym interesem. Warto 
jednak zwrócić się do komornika z pytaniem o to, ile wynosi pełne 
zadłużenie nieruchomości i co się na nie składa.

Co należy sprawdzić
Najważniejszym dokumentem, który należy sprawdzić przed 
zakupem nieruchomości obciążonej, jest księga wieczysta. 
W pierwszych częściach księgi widnieją informacje o samej nie-
ruchomości, prawie własności czy prawie do dysponowania nią. 
W  dziale III znajdują się ograniczone prawa rzeczowe (z  wyjąt-
kiem hipotek), ograniczenia w  rozporządzaniu nieruchomością 
lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia 
ciążące na nieruchomości. zgodnie z  art. 16 ustawy o  księgach 
wieczystych i  hipotece (dalej: „ustawa”), mogą być ujawnione 
w szczególności:
1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo 

dożywocia;
2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowa-

nia wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczo-
wego; dotyczy to także roszczeń przyszłych;

3) roszczenie wynikające z  określenia zarządu lub sposobu korzy-
stania z  nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych 
użytkowników;

4) roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesie-
nia współwłasności;

5) wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz 
informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia li-
stów zastawnych

6) prawo z umowy timeshare.

Każde takie ograniczenie ujawnione w  księdze wieczystej 
powinno nas skłonić do zbadania, na ile obciąża konkretną nie-
ruchomość. Na przykład wpisana do KW wzmianka o  tym, że 
współwłaściciele umówili się, iż przez kolejne 5 lat nie będą zno-
sić współwłasności nieruchomości, oznacza zgodę kupującego 
na takie dictum. Dla jednego nabywcy może to mieć duże znacze-
nie, dla drugiego będzie obojętne.

W dziale IV księgi wieczystej znajdują się wpisy dotyczące hi-
poteki. Warto zwrócić uwagę na maksymalną kwotę, jaką hipo-
teka zabezpiecza, gdyż często jest ona dużo wyższa niż samo 
zobowiązanie główne wierzyciela. Możemy nie mieć wiedzy 



Można stwierdzić, że w obecnych czasach 
nieruchomości posiadające obciążenia są normą 
i nie należy się obawiać ich zakupu. Kierujmy się 
jednak rozsądkiem. Warto sprawdzić lub zlecić 
ekspertowi do sprawdzenia, co obciąża interesującą 
nas nieruchomość i z jakimi konsekwencjami 
(finansowymi i nie tylko) się to wiąże.
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na temat tego, ile faktycznie pozostało do spłaty (np. wielolet-
nie odsetki czy kary umowne mogą nawet przewyższać samo 
zobowiązanie).

Jeśli zdecydujemy się na zakup nieruchomości obciążonej hi-
poteką przez bank udzielający kredytu, będziemy musieli naj-
pewniej uzyskać zgodę banku na taki zakup. Warto postarać się 
o zaświadczenie o numerze konta, na jakie mają trafić pieniądze 
od nabywcy. Istotne są także informacje o  wysokości kwoty do 
spłaty oraz oświadczenie banku, że po otrzymaniu środków na 
spłatę kredytu bezwarunkowo zgodzi się on na wykreślenie hipo-
teki. Mając te informacje i oświadczenie, należy w samej umowie 
kupna, zawartej w formie aktu notarialnego, zawrzeć zapis o tym, 
że wskazana suma pieniędzy będzie wpłacona przez nabywcę 
bezpośrednio na konto banku, a reszta na konto sprzedającego.

z innych zobowiązań warto sprawdzić w przypadku lokali, czy 
uregulowane są opłaty za media (np. gaz, prąd, internet), opłaty 
administracyjne, czy podatek od nieruchomości jest opłacony, 
a w przypadku lokalu mieszkalnego, kto jest w nim zameldowany. 
Jeśli kupujemy mieszkanie spółdzielcze, zbywca powinien przed-
stawić dokument potwierdzający brak zale-
głości czynszowych wobec spółdzielni.

Część tych informacji powinna być przez 
sprzedającego poparta dokumentami, np:
• zaświadczeniem o  niezaleganiu w  opła-

tach eksploatacyjnych (czynsz wobec 
wspólnoty mieszkaniowej bądź spół-
dzielni mieszkaniowej)

• dowodem opłacenia faktur za media
• zaświadczeniem z  wydziału meldunko-

wego urzędu gminy, stwierdzającym, kto 
jest zameldowany w mieszkaniu.

Rękojmia ksiąg wieczystych
W  polskim prawie księgi wieczyste korzystają z  domniemania 
zgodności ze stanem faktycznym. Dodatkowo chronią one oso-
by dokonujące czynności prawnych związanych z  nieruchomo-
ścią poprzez zasadę tzw. rękojmi ksiąg wieczystych. Polega ona 
na tym, że w przypadku niezgodności miedzy stanem prawnym 
ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem praw-
nym, treść księgi wieczystej rozstrzygnie na korzyść tego, kto 
w  drodze czynności prawnej nabył od osoby uprawnionej (we-
dług księgi wieczystej) ujawnione w  tej księdze prawo osobi-
ste lub roszczenie. Rękojmia działa również na korzyść tego, kto 
spełnił na podstawie ujawnionego prawa świadczenie na rzecz 
osoby uprawnionej według księgi wieczystej (art. 5 ustawy).

Ale:
1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporzą-

dzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działają-
cego w złej wierze.

2. W złej wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest nie-
zgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością 
mógł się o tym dowiedzieć (art. 6 ustawy).

W związku z powyższym, jeśli nie mamy informacji o istnieniu 
praw niewpisanych do księgi wieczystej, to po zakupie nierucho-
mości nie będą one nas obciążały. Należy pamiętać o sprawdze-
niu także wzmianek w  księgach, czyli informacji o  tym, że ktoś 
złożył wniosek o dokonanie konkretnego wpisu.

Istnieją jednakże pewne odstępstwa i  ograniczenia w  sto-
sunku do zasady rękojmi ksiąg wieczystych. Po pierwsze sama 

ustawa przewiduje wyjątki, czyli takie prawa, które mimo iż nie są 
wpisane do księgi, to i tak będą obciążać potencjalnego nabywcę:
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:
1) prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie 

od wpisu;
2) prawu dożywocia;
3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego 

organu administracji państwowej;
4) służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w  związku 

z  przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego 
urządzenia;

5) służebnościom przesyłu.

z  powyższego katalogu zazwyczaj największy problem sta-
nowi prawo dożywocia, które czasami wręcz całkowicie unie-
możliwia korzystanie z  lokalu i  sprawia, że jest on rynkowo 
niezbywalny.

Po drugie dużym problemem może być najemca lokalu miesz-
kalnego — trudno go skłonić do wyprowadzki, niezależnie od 

tego, czy legitymuje się ważną umową najmu, czy też taką, która 
została już wypowiedziana, czy zajmuje lokal na innej podstawie. 
Taka osoba jest chroniona prawami lokatorskimi. W określonych 
przypadkach procedura eksmisji lokatora może trwać latami.

Warto się chronić w umowie
z  uwagi na powyższe, jako że nie wszystko w  księgach wieczy-
stych jest ujawnione (a może też się zdarzyć, że dana nierucho-
mość nie ma nawet założonej KW), należy zarówno w  umowie 
przedwstępnej (jeśli się ją zawiera), jak i  przyrzeczonej wpisać 
odpowiednią klauzulę. Przykładowo:
Sprzedający oświadcza, że przedmiotowa nieruchomość wolna jest 
od wszelkich obciążeń z  tytułu praw i  roszczeń osób trzecich, nie 
ujawnionych w  Księdze Wieczystej nr……….., przeciwko niej nie to-
czą się żadne postępowania sądowe, administracyjne oraz egzekucyj-
ne, nie jest obciążona żadnymi prawami ograniczającymi korzystanie 
z niej, w szczególności prawem dożywocia, najmu, dzierżawy oraz że 
nie istnieje żaden posiadacz samoistny i zależny przedmiotowej nie-
ruchomości inny niż właściciel. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
wpisana do rejestru zabytków oraz nie jest położona na obszarze rewi-
talizacji w rozumieniu odpowiednich przepisów.

Dodatkowo, należy zadbać o to, aby w umowie przedwstępnej 
zawarty był zapis o tym, że sprzedający wyraża zgodę na wpisa-
nie do księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, informa-
cji o zawarciu tejże przedwstępnej umowy sprzedaży.

Krzysztof Janowski
radca prawny
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AnAlizy rynKu

Cudzoziemcy na polskim rynku 
nieruchomości

dotyczących udzielenia cudzoziemcom zezwolenia na dokona-
nie zakupu mieszkania, domu lub gruntu. Liczba ta obrazuje rów-
nież liczbę wniosków pozostałych jeszcze z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Warto zwrócić uwagę, że w  większości przy-
padków podania rozpatrzono pozytywnie. Pominięte zostały te, 
które nie spełniały kryteriów formalnych — łącznie 26. Podstawą 
do wydania decyzji odmownej był art. 64 § 2 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego. Ubiegłoroczne statystyki przedstawia-
ją się następująco (dane MSWiA):
— 356 zezwoleń
— 7 promes
— 35 decyzji odmownych
— 9 decyzji zmieniających 
— 188 decyzji umarzających postępowanie
— 13 decyzji utrzymujących w  mocy decyzje zaskarżone przez 

stronę w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
— 173 postanowienia (m. in. o zawieszeniu i podjęciu zawieszo-

nego postępowania lub o przedłużeniu terminu na wniesienie 
sprzeciwu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

Cudzoziemcy, których wnioski rozpatrzono pozytywnie, zazwy-
czaj wybierali nieruchomości gruntowe (252 przypadki spośród 
356 zaakceptowanych wniosków). znaczny odsetek transakcji 
dotyczył także nabycia lokali mieszkalnych i  użytkowych — 96 
zezwoleń. Udziały w spółkach posiadających prawo wieczystego 
użytkowania cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem zagra-
nicznych inwestorów. Wydano tylko 8 zezwoleń na przeprowa-
dzenie tego rodzaju transakcji. 

Łączna liczba decyzji odmownych w  przypadku wniosków 
o  zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 
sięgnęła 35. Najczęściej podawanym argumentem, zamyka-
jącym obcokrajowcom drogę do inwestowania w  Polsce, było 
stwierdzenie braku trwałych więzi z  naszym krajem. Część de-
cyzji odmownych wynikała ze sprzeciwu Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. We wszystkich przypadkach zastosowanie miały 
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców. 

Artykuł 1a ust. 2 tego dokumentu przewiduje okoliczno-
ści, które mogą potwierdzać przywiązanie wnioskodawcy 

W
  ciągu ostatnich 5 lat spadła liczba zezwoleń wyda-
nych na nabycie nieruchomości gruntowych przez cu-
dzoziemców. Sfinalizowane transakcje dotyczyły też 

mniejszej powierzchni, niż w okresie sprzed 5 lat. W porównaniu 
z  2015 r., w  ubiegłym roku odnotowano tendencję spadkową na 
poziomie 25 proc. — biorąc pod uwagę liczbę pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków. Jeszcze większy spadek dotyczy powierzchni 
nabywanych gruntów — aż o 83 proc. Wobec powyższych danych 
trudno formułować wnioski, że w  Polsce dochodzi do masowe-
go wykupu z udziałem zagranicznego kapitału. Widać jednak wy-
raźnie, że główną rolę w takich transakcjach odgrywają Ukraińcy. 
Należy więc uważnie śledzić ostatnie nowelizacje w prawie euro-
pejskim, które mogą wpłynąć na zmianę kierunku ruchu migracyj-
nego w Europie. Od 11 czerwca br. obywatele Ukrainy, posiadający 
paszporty biometryczne, mogą podróżować do Polski i innych kra-
jów strefy Schengen bez wiz, na krótkie okresy — do 90 dni. Ko-
menda Główna Straży Granicznej w Polsce podała, że w pierwszym 
dniu obowiązywania tego prawa granicę Polski przekroczyło ok. 2 
tys. Ukraińców. Ich napływ stymuluje nie tylko rynek pracy, ale tak-
że polską branżę nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że na pyta-
nie „Czy uważasz, że napływ cudzoziemców stymuluje polski rynek 
nieruchomości”, zadane za pośrednictwem portalu KRN.pl, ok. 56 
proc. respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Przeciwne-
go zdania było blisko 35 proc. uczestników sondy.

Wraz z  większą swobodą przemieszczania się na terenie 
państw członkowskich pojawia się ryzyko odwrócenia tego tren-
du w stronę np. Czech, Niemiec czy Włoch.

Skala transakcji z udziałem cudzoziemców
W ubiegłym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji przyjęło 486 nowych wniosków złożonych przez cudzo-
ziemców w sprawie nabycia nieruchomości oraz udziałów i akcji 
w  spółkach, które dysponują prawem wieczystego użytkowa-
nia nieruchomości znajdujących się w  granicach Polski. Prawie 
wszystkie toczące się procedury rozpatrywania złożonej doku-
mentacji, obejmowały transakcje kupna nieruchomości (478). Po-
zostałe wnioski dotyczyły nabywania akcji bądź udziałów.

zgodnie ze sprawozdaniem resortu spraw wewnętrznych, pod-
sumowującym 2016 r., minister wydał łącznie 781 odpowiedzi 
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do polskiego państwa. Wśród nich znalazły się następujące 
przesłanki:
— posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
— zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospoli-

tej Polskiej,
— posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub 

na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoter-
minowego Wspólnot Europejskich,

— członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będące-
go osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowo-
ści prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez 
cudzoziemców,

— wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działal-
ności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z  przepisami prawa 
polskiego.
Łączna powierzchnia gruntów sprzedanych cudzoziemcom 

wyniosła 78,81 ha. Osoby prawne nabyły 47,70 ha nieruchomo-
ści, a prywatni inwestorzy — 32,10 ha. Jaki z tego wniosek? Jak 
czytamy w sprawozdaniu MSWiA: 

Wynika z tego, że średnia powierzchnia nieruchomości, w stosunku 
do których wydano zezwolenie dla osób prawnych, wynosiła 2,65 ha, 
a  dla osób fizycznych 0,14 ha. Powyższe wskazuje zatem, iż wnio-
skowano o  wydanie zezwolenia na nieruchomości o  niewielkiej po-
wierzchni. Ponadto wydano 1 zezwolenie na nabycie nieruchomości 
o powierzchni 0,09 ha na rzecz Islamskiej Republiki Iranu, z przezna-
czeniem nieruchomości na placówkę dyplomatyczną.

Dane statystyczne pozwalają określić, jakie regiony cieszą się 
największym zainteresowaniem omawianej grupy kupujących. 
W  ubiegłym roku największe tereny sprzedano w  wojewódz-
twach: dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, ku-
jawsko-pomorskim i małopolskim. 

Osoby fizyczne nabyły najwięcej nieruchomości na Mazowszu, 
w Wielkopolsce, Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. 

Podobnie jak w poprzednich latach, największą grupę zagranicz-
nych inwestorów tworzą Ukraińcy. W 2016 r, otrzymali oni 109 ze-
zwoleń na zakup nieruchomości o łącznej powierzchni 19,64 ha, co 
stanowi 43 proc. wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków 
oraz 25 proc. wszystkich terenów objętych zezwoleniami. Na dru-
gim miejscu w  tym zestawieniu znaleźli się Białorusini (wydano 

im 33 zezwolenia obejmujące łącznie 1,72 ha gruntów). W trans-
akcjach z  udziałem cudzoziemców wykorzystywany jest ponadto 
kapitał rosyjski (16 zezwoleń, 1,86 ha nieruchomości), armeński 
(10 zezwoleń w odniesieniu do 1,97 ha) oraz chiński (10 zezwoleń 
na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,64 ha). 

Biorąc pod uwagę liczbę wydanych zezwoleń oraz powierzchnię 
nieruchomości objętych zezwoleniami, podmioty ukraińskie należy 
uznać za zdecydowanie dominujące w ubieganiu się o zezwolenie na 
nabycie nieruchomości w 2016 r. w Polsce. […] Jako główny cel na-
bycia nieruchomości wnioskodawcy wskazywali zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych. Wnioskodawcy to z  reguły młodzi ludzie urodzeni 
w latach 90., uczący się w Polsce bądź pracujący w zawodach wyma-
gających specjalnych kwalifikacji — podało MSWiA.

Podstawa prawna zaostrzonej kontroli
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na konieczność za-
ostrzenia przepisów w zakresie pozyskiwania informacji o trans-
akcjach, w  których uczestniczą obcokrajowcy. W  związku z  tym 
od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy nowelizacji ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jedna z istot-
nych zmian dotyczy art. 8a. Po nowelizacji artykuł ten rozsze-
rza katalog wymaganych dokumentów i organów uprawnionych 
od przekazywania ministerstwu spraw wewnętrznych informacji 
o transakcjach z udziałem obcego kapitału. 

Nowa ustawa nakłada na notariuszy obowiązek przesyłania 
ministrowi właściwemu: wypisu aktu notarialnego, wypisu aktu 
poświadczenia dziedziczenia wraz z  wypisem protokołu dzie-
dziczenia, umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz 
odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego — w przypad-
kach, gdy nabywcą jest cudzoziemiec. 

Nowelizacja oznacza również konieczność przesyłania przez 
sądy odpisów prawomocnych orzeczeń, dotyczących nabycia nie-
ruchomości, objęcia udziałów lub akcji w  spółkach dysponują-
cych prawem użytkowania wieczystego do danej nieruchomości 
położonej w  Polsce. Od 1 stycznia br. do obowiązków organów 
sądowniczych należy również przekazywanie MSWiA kopii do-
kumentów złożonych do akt rejestrowych, również w przypadku 
wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Joanna Kus



Z kraju
Spółdzielnie mieszkaniowe na nowych prawach   
Rząd przyjął nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowa-
dza ona obowiązek rozliczenia wpływów i wydatków związanych z pracami re-
montowymi, w terminie 12 miesięcy po zakończeniu okresu obrachunkowego, 
będącego jednocześnie czasem utworzenia wspólnoty. Novum, jakie wnosi no-
welizacja jest funkcja pełnomocnika, który będzie mógł reprezentować człon-
ka spółdzielni na walnych zgromadzeniach podczas jego nieobecności. Dzię-
ki temu ma się zwiększyć realny wpływ członków spółdzielni na decyzje po-
dejmowane w czasie tego typu zebrań. Ponadto uchwała będzie mogła zostać 
podjęta jedynie w sytuacji, kiedy swój głos odda większość członków. Przepisy 
nakładają obowiązek ponoszenia wydatków wynikających z utrzymania i użyt-
kowania części wspólnych nieruchomości już od momentu powstania wspólno-
ty mieszkaniowej. Zgodnie z nowym prawem opłaty mieszkańców za media nie 
będą mogły być przeznaczane na spłatę zadłużenia spółdzielni.
Na nowych zasadach odbywało się będzie zarówno przyznawanie członkostwa, 
jak i powstanie członkostwa w spółdzielni nabywcy, spadkobiercy, licytanta oraz 
zapisobiorcy.

Wzrost popytu na hipoteki 
Najnowszy raport AMRON — SARFiN pokazuje, że zainteresowanie Po-
laków kredytami mieszkaniowymi z roku na rok jest coraz większe. Jak 
się okazuje, od stycznia do marca 2017 r., w celu sfinansowania nieru-
chomości mieszkaniowej, podpisano 50 238 umów kredytowych. W po-
równaniu z analogicznym okresem w 2016 r. tego typu dokumentów by-
ło o 20 proc. mniej. Wartość zaciągniętych kredytów również przekro-
czyła zeszłoroczny próg i ukształtowała się w granicach 11,010 mld zł, 
czyli na blisko o 12,6 proc. wyższą kwotę niż rok temu.
Oceniający tę sytuację eksperci, jako przyczynę takiego popytu na kre-
dyty mieszkaniowe, wskazują kończący się program „Mieszkanie dla 
Młodych”, który motywuje potencjalnych beneficjentów do skorzystania 
z rządowej dopłaty. Kolejnym czynnikiem, jaki mógł wpłynąć na wyniki, 
jest rosnący procent wymaganego wkładu własnego, wynoszący od tego 
roku 20 proc. Towarzysząca mu stabilizacja cenowa średnich stawek za 
metr kwadratowy mieszkań w głównych miastach Polski, zachęca kredy-
tobiorców do wykorzystania dobrej passy, tym bardziej, że w najbliższym 
czasie nieruchomości mieszkaniowe mogą znacząco podrożeć.

Warszawa i Kraków w czołówce 
najbezpieczniejszych miast 
Z zestawienia „Bezpieczne i otwarte miasta” przygotowanego przez Eu-
ropolis wynika, że do najbardziej bezpiecznych i otwartych miast nale-
żą 2 największe polskie metropolie. Ranking, w którym uwzględniono 
66 miast, otwiera Warszawa, Kraków oraz Rzeszów.
Oprócz zestawienia ogólnego, odrębnie wyłoniono miasta, które można 
uznać za najbardziej bezpieczne pod względem komunikacyjnym. W tej 
kategorii, na pierwszym miejscu znalazły się Świętochłowice, a tuż za ni-
mi uplasowały się Grudziądz, Bydgoszcz oraz Kraków i Poznań.
Na poczucie bezpieczeństwa wpływają również czynniki społeczno-eko-
nomiczne, tj. zaspokojenie potrzeb socjalnych, stopa bezrobocia, wyso-
kość wynagrodzeń, liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach czy umie-
ralność na choroby cywilizacyjne. Pod tym względem najlepiej wypadły 
Rzeszów, Warszawa i Opole.
W raporcie zbadano także kwestię otwartości na innych, co według wy-
ników najlepiej realizowane jest w Nowym Sączu. Z kolei największy od-
setek zadowolonych osób żyje w Sopocie, Słupsku i Żorach, a najwyż-
sze poczucie bezpieczeństwa indywidualnego mają mieszkańcy Sopotu, 
Gdyni i Świnoujścia.
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Z Krakowa
W czerwcu rusza przebudowa ul. Basztowej 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu podpisał umo-
wę na przebudowę ul. Basztowej. Jest to trzeci etap remontu 
Plant, który ma wprowadzić ruch jednokierunkowy dla samo-
chodów na trasie od Dworca Głównego do ul. Piłsudskiego. 
Wykonawca wybuduje od nowa ul. Basztową, a także skrzy-
żowanie z ulicami Długą i Westerplatte. Zakres prac obejmie 
m.in. wykonanie układu drogowego i torowego, węzłów roz-
jazdowych, sterowania i ogrzewania zwrotnic, sieci trakcyj-
nej oraz oświetlenia ulicznego. Tory zostaną przesunięte bliżej 
Plant, a między nimi pojawi się ścieżka rowerowa. Pasażero-
wie komunikacji miejskiej będą musieli liczyć się z utrudnie-
niami i zmianami w kursowaniu komunikacji. Roboty budow-
lane rozpoczną się w czerwcu i potrwają pół roku. Inwestycja 
realizowana jest w ramach unijnego projektu „Modernizacja 
torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą”. Przebudowę 
wykona konsorcjum ZUE i Taumer za kwotę ponad 27 mln zł.

Sfinalizowano rozbudowę  
al. 29 Listopada 
Władze miasta sfinalizowały umowę na przebudowę 
al. 29 Listopada. Inwestycja ma zwiększyć przepusto-
wość alei przy wjeździe do miasta. 
Przebudowa obejmie 2,6 kilometrowy odcinek dro-
gi od skrzyżowania z ulicą Opolską do granic miasta. 
W ramach inwestycji, droga na całej długości będzie 
przebiegać z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Na 
niektórych odcinkach pojawi się trzeci pas, który bę-
dzie przeznaczony dla komunikacji miejskiej. Powsta-
ną również ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych. 
Modernizacja drogi spowoduje także przebudowę 
dwóch wiaduktów kolejowych. Umowę podpisano 
z firmą Strabag, która złożyła najkorzystniejszą ofer-
tę. Wykonawca ma rok na przygotowanie projektu in-
westycji. Po tym czasie mają ruszyć prace budowlane. 
Ich koszt wyniesie 95 mln zł. Miasto uzyskało jednak 
dofinansowanie unijne w wysokości ponad 75 mln zł. 
Nowe aleje mają być przejezdne w 2020 r.

Rozpatrzono projekty budżetu 
obywatelskiego
Do końca maja trwała weryfikacja pomysłów zadań 
zgłoszonych przez mieszkańców miasta. Krakowia-
nie do czwartej edycji budżetu obywatelskiego zgło-
sili w sumie 587 projektów — 352 dzielnicowych i 235 
ogólnomiejskich. Z przesłanych projektów dzielnico-
wych 204 zostało zweryfikowanych pozytywnie, a 148 
negatywnie. W przypadku zadań ogólnomiejskich 133 
zostało odrzuconych, a 102 otrzymało zielone świa-
tło na realizację. Dominują przede wszystkim projekty 
związane z zielenią. Pozostałe dotyczą m.in. małych re-
montów i rozwoju programów edukacyjnych dla dzieci. 
Zarząd Zieleni Miejskiej pozytywnie opiniował więk-
szość nadesłanych pomysłów. Miasto przewiduje bu-
dżet w wysokości 12 mln 145 tys. zł, w tym 10 mln na 
realizację zadań ogólnomiejskich.

fot. Zygmunt Put (fot. na lic. Wikimedia Commons)

fot. Piotr Cholewa (fot. na lic. Wikimedia Commons)

fot. Jorge Lascar (fot. na lic. Wikimedia Commons)
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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 4,1943

chf 3,8662

pln 3,80%

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 –0,7296

libor eur *** –0,3700

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)                                          154,59

tabela nr 109/A/NBP/2017 z dnia 7.06.2017

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

(dane na dzień 7.06.2017 [Euribor], 
31.05.2017 [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 25.05.2017)

(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

 n20 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 11/2017

8 Tallet

8 Tallet do efektowny kompleks biurowo-mieszkaniowy powstały 
w 2012 r. w Kopenhadze. Stolica Danii jest uważana za jedno 
z najbardziej przyjaznych miast dla rowerzystów — blisko 
40 proc. mieszkańców korzysta z roweru jako głównego środka 
transportu. Nie dziwi więc, że podczas procesu projektowania, 
duńska pracownia BIG wzięła pod uwagę potrzeby rowerzystów. 
Kompleks składa się z 500 mieszkań oraz 400 miejsc pracy. Zespół 
budynków układa się w kształt łuku, w środku którego znajdują się 
pomieszczenia biurowe otoczone mieszkaniami. Kompleks oferuje 
również 2 rozległe dziedzińce oraz park. Aby umożliwić szybkie 
i wygodne przemieszczanie się po tak dużym obiekcie, zastosowano 
szereg ułatwień. Zamiast podestów i schodów wykorzystano 
pochylnie, dzięki którym po budynku można poruszać się rowerami. 
Poza tym na terenie budynku znalazło się wiele miejsc, w których 
można przypiąć rower i bezpiecznie go zostawić. W rowerowe 
miejsca parkingowe wyposażono także wszystkie mieszkania.

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Muzeum Sztuki ARoS Kunstmuseum znajduje się w drugim 
co do wielkości mieście w Danii — Aarhus. Budynek, należący 
do największych muzeów w Europie, został zaprojektowany 
przez pracownię Schmidt Hammer Lassem. W jego 
wnętrzach znajdują się obszerne zbiory sztuki datowane 
od 1750 r. do czasów współczesnych. Budynek ma kształt 
sześcianu o wymiarach 54 m szerokości i 43 m wysokości. 
Obiekt posiada doskonałą przestrzeń do organizowania 
wystaw. Muzeum liczy 10 pięter, a powierzchnia wystawowa 
wynosi 17 tys. mkw., co pozwala na zaprezentowanie 
1100 obrazów, 400 rzeźb i instalacji, 200 materiałów 
wideo, a także ponad 7000 rysunków, zdjęć i grafik. 
W 2011 r. gmach budynku powiększył się o dodatkową 
instalację. Artysta Ólafur Eliasson zaprojektował okrąg, 
który obudowano różnokolorowymi płytami. Dzięki temu 
goście mogą podziwiać panoramę miasta, która zmienia się 
w zależności od miejsca, w którym stoją. Spacerowy trakt jest 
długi na 150 m i wznosi się 52 m nad ziemią.

Nescio brug 

Holandia słynie z nietypowych rozwiązań komunikacyjnych 
dla pieszych i rowerzystów. Nescio brug to najdłuższa 
piesza kładka, a także pierwszy wiszący most, jaki pojawił 
się w Holandii. Obiekt powstał w 2006 r. nad kanałem 
Amsterda-Ren, w dzielnicy IJburg w Amsterdamie. 
Konstrukcja została zaprojektowana przez architektów 
z pracowni Wilkinson Eyre. Most ma łącznie 780 m długości 
i został zawieszony 10 m nad ziemią, co umożliwia statkom 
swobodne przepływanie pod obiektem, który łączy centrum 
miasta z przedmieściami, oferując wygodne połączenie 
zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych. Koszt budowy 
mostu wyniósł około 6,5 mln funtów. Podczas prowadzenia 
prac konstruktorskich, aby nie wstrzymywać ruchu na 
wodzie na zbyt długi okres, większa część mostu została 
postawiona w ciągu 12 godzin.

fot. Michał Klajban (na lic. Wikimedia Commons)

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons
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ARAnżAcje wnętRz

Ponadczasowe piękno — urządzanie 
mieszkania w kamienicy

a tym, co w ubiegłych stuleciach nadawało wnętrzom urok i szyk. 
Postawienie na połączenie starego z nowym, jest jednym z najmod-
niejszych rozwiązań stosowanych we wnętrzach kamienic. Warto 
także wpuścić nieco „luzu” do wnętrza i np. zamiast standardowych 
ścian — do podziału przestrzeni wykorzystać szyby. Ogranicza nas 
tylko wyobraźnia.

Koneser Group

M
ieszkania w kamienicach mają swój niepowtarzalny urok, 
który jak magnes przyciąga osoby poszukujące własnego 
„M”. Wyjątkowe elementy architektoniczne, których na 

próżno szukać w  nowych inwestycjach deweloperskich, topowe 
lokalizacje budynków, a także przestronne metraże i funkcjonalny 
układ sprawiają, że tego typu mieszkania nieprzerwanie cieszą się 
dużą popularnością, zwłaszcza w  miastach, w  których kamienice 
z najwyższą starannością są odrestaurowywane. 

Decydując się na zakup mieszkania w kamienicy i planując jego 
aranżację, warto zwrócić uwagę na elementy naturalnie wchodzą-
ce w skład lokalu, które świetnie oddają wyjątkowy klimat kamienic 
i dawnego budownictwa. Należą do nich m.in. wysokie okna, które 
nie tylko zapewniają nam dostęp do dużej ilości światła dziennego 
i ożywiają przestrzeń, ale również optycznie powiększają pomiesz-
czenie. Kamienice najczęściej zlokalizowane są w  obrębie stare-
go miasta bądź w pobliżu rzek, a więc dodatkowo zyskać możemy 
piękny widok. Drugim elementem są drzwi. Stolarka drewniana 
i dwuskrzydłowe drzwi to chyba ulubiony element wnętrz w kamie-
nicach. Warto poświęcić nieco więcej czasu na ich renowację. Jeśli 
kupujemy mieszkanie w stanie do generalnego remontu, czeka nas 
zapewne konieczność pozbycia się kilku(nastu) warstw farby, jaką 
zostały pokryte drzwi przez lata ich użytkowania. Jednak efekt koń-
cowy z pewnością zachwyci nie tylko właściciela takiego mieszkania.

Kolejną cenną rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę podczas 
urządzania swojego mieszkania, jest parkiet. Jeśli tylko wymiana 
instalacji nie wymaga zerwania go bądź jego stan techniczny nie 
wymusza na nas podjęcia takiej decyzji, może stać się on naturalną 
ozdobą wnętrza, niezależnie od stylu, w którym będzie ono urzą-
dzone. Dzięki uzupełnieniu ubytków i cyklinowaniu parkiet może 
odzyskać dawny blask. Najczęściej konieczne jest także uzupełnie-
nie bądź wymiana listew przypodłogowych.

Właściciele mieszkania z  piecem kaflowym, którego rozbiórki 
zakazuje konserwator zabytków — mają szczęście. Tak oryginalna 
ozdoba wnętrza, po jej rewitalizacji, stanie się elementem wywo-
łującym największe zaskoczenie i podziw wśród osób odwiedzają-
cych mieszkanie. Podobnie sytuacja może wyglądać z zabytkowymi 
kaflami na podłodze.

Już na początkowym etapie planowania zmian i przebudowy za-
kupionego mieszkania powinniśmy postawić na współpracę z kon-
kretnymi fachowcami specjalizującymi się w  przeprowadzaniu 
kolejnych etapów prac. Trzeba pamiętać, że niektóre fazy remontu 
muszą być wcześniej uzgodnione ze wspólnotą mieszkaniową w da-
nej kamienicy. Dotyczy to ingerencji we wszystkie części wspólne, 
a więc m.in. instalację gazową, kanalizację czy ściany nośne. Przed 
rozpoczęciem remontu należy także wykupić polisę ubezpiecze-
niową, która zabezpieczy nas na wypadek np. zalania mieszkania 
sąsiada. W budynkach będących własnością prywatnych inwesto-
rów, którzy na etapie remontu elewacji i części wspólnych wymie-
nili wszystkie instalacje, ryzyko takie jest niższe. Natomiast mając 
w pamięci stare porzekadło — „przezorny zawsze ubezpieczony” — 
warto zdecydować się na ten krok.

Urządzanie mieszkania w  kamienicy jest ekscytującą podróżą 
między tym, co nowoczesne i  do czego jesteśmy przyzwyczajeni, 
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ARAnżAcje wnętRz

Sauna w bloku — podpowiadamy, 
jaką wybrać

M
ogłoby się wydawać, że sauna w  domu to prawdziwy 
luksus. Nie w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę 
ta komfortowa strefa spa i  relaksu jest na wyciągnię-

cie ręki, nawet dla mieszkańców bloków. Ile kosztuje montaż 
własnej sauny, jej eksploatacja i przede wszystkim — jaki rodzaj 
wybrać, by czerpać z saunowania to, co najlepsze? Podpowiada 
Irena zajdel, projektant wnętrz Valent.pl.

Sauna relaksuje, pomaga w  pozbyciu się toksyn, pozytyw-
nie wpływa na stawy, niweluje bóle mięśni, poprawia stan skóry 
i odstresowuje. Wiele osób nie może sobie pozwolić na regular-
ne wizyty w saunarium — ze względu na małą ilość wolnego cza-
su, brak odpowiednich ośrodków w najbliższej okolicy czy cenę 
(często jednorazowe wyjście do sauny kosztuje nawet kilkana-
ście lub kilkadziesiąt złotych). Ostatnia z  wymienionych prze-
szkód wcale nie musi powstrzymać nas przed zainstalowaniem 
sauny we własnym domu czy nawet w  mieszkaniu. Coraz czę-
ściej bowiem gotowe rozwiązania wcale nie są tak drogie, jak 
początkowo myśleliśmy — zarówno w kwestii instalacji, jak i sa-
mej eksploatacji. zastanawiając się nad montażem własnej sau-
ny, warto dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań dostępnych 
na rynku.

Sauna fińska
To najbardziej popularny rodzaj sauny. zwana także „suchą”, 
charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą (sięgającą czę-
sto prawie 100 stopni Celsjusza), dzięki sercu „finki”. Piec, bo 
o  nim mowa, należy dobrać do wielkości sauny. Oczywiście 
w  przypadku domowej sauny, mówimy o  nowoczesnym, inte-
ligentnym piecu elektrycznym. W jedno- i dwuosobowych wy-
starczą piece jednofazowe (odpowiednio ogrzeją powierzchnię 

do 4 mkw). Wówczas pomieszczenie nie powinno sięgać 180 cm 
wysokości. W większych saunach (na które niestety trudno bę-
dzie wygospodarować miejsce w  mieszkaniu usytuowanym 
w bloku) potrzebny jest już piec wielofazowy (wysokość wnę-
trza — więcej niż 2  m). Saunarium trzeba umieścić możliwie 

blisko prysznica — po sesji spędzonej 
w  wysokiej temperaturze, wzorem Fi-
nów, trzeba schłodzić ciało. I  tutaj ro-
dzi się pytanie: gdzie najlepiej umieścić 
saunę suchą? Kierując się konieczno-
ścią szybkiego wyrównania tempera-
tury ciała po zabiegu, najlepiej wybrać 
łazienkę. Często jednak te pomiesz-
czenia, szczególnie w  blokach, o  któ-
rych mowa, mają bardzo ograniczoną 
powierzchnię. Dobrym miejscem jest 
także sypialnia, która służy przecież do 
relaksu. Ewentualnie zostaje nam też 
salon — gotowe sauny spełniają kryteria 
współczesnego designu, na pewno uda 
się je wkomponować w  aranżację po-
mieszczenia. We wszystkich przypad-
kach jednak umieszczenie tak sporego 
elementu może być znacznie utrudnio-
ne — dlatego warto planować saunę już 
na etapie projektu mieszkania. Koszt 
gotowej sauny fińskiej to ok. 8–10 tys. 
zł. Wbrew pozorom eksploatowanie 
wcale nie jest kosztowne. Szacuje się, 
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że koszt użytkowania to ok. 7 zł miesięcznie, przy 
założeniu, że korzystamy z sauny raz w tygodniu. 

Trzeba pamiętać, że podłogą sauny jest po-
sadzka pomieszczenia, w  którym zaplanowaliśmy 
montaż. Wobec tego należy odpowiednio dobrać 
materiały wykończeniowe, tak by zapewnić trwa-
łość podstawy całej konstrukcji. Przed rozpoczę-
ciem montażu sauny trzeba przygotować podłogę. 
Najlepiej, jeśli zostanie wykonana z terakoty lub pły-
tek ceramicznych. 

Decydując się na samodzielny montaż domowej 
sauny, należy pamiętać o  kilku zasadach. Pierwsza 
z nich to odpowiednia odległość konstrukcji od ścian 
pomieszczenia. Jeśli kabina będzie przylegać do ścia-
ny budynku, pojawi się ryzyko przegrzania urządze-
nia. Minimalny odstęp od krawędzi wynosi ok. 2 cm. 
W przypadku niewielkiego metrażu ważne jest mak-
symalne wykorzystanie dostępnej powierzchni, dla-
tego warto tak dopasować odległości, by nie tworzyć 
trudnych do zagospodarowania przestrzeni. Maksy-
malny 5-centymetrowy odstęp wystarczy. Warun-
kiem sprawnego działania sauny jest zapewnienie 
właściwej wymiany powietrza. Kabina nie może zo-
stać podłączona bezpośrednio do kanału wentyla-
cyjnego. Powietrze powinno przepływać od wnętrza 
pomieszczenia w  kierunku kabiny. W  związku z  tym 
ważnym elementem konstrukcji sauny jest otwór 
wylotowy. Jeśli w  kabinie znajduje się piec opalany 
drewnem — taki otwór nie jest konieczny. W  pozo-
stałych przypadkach, podczas korzystania z  sauny 
bezwzględnie należy zapewnić swobodny przepływ 
świeżego powietrza i odpływ zużytego.

Sauna na podczerwień
To rozwiązanie dość nowe, jednak coraz częściej spotykamy tego 
typu sauny na pływalniach i w ośrodkach spa. Nic dziwnego — go-
tową saunę możemy już kupić za ok. 5 tys. zł (tę mniejszą, w któ-
rej bez problemu zmieszczą się 2  osoby). To dobre rozwiązanie 
dla osób, które nie mogą lub nie lubią przebywać w saunie suchej 
(np. ze względu na trudności z oddychaniem w wysokiej tempe-
raturze). Sauna na podczerwień nagrzewa się do ok. 60 stopni 
Celsjusza. Umiarkowana temperatura sprawia, że możemy relak-
sować się dłużej — ok. pół godziny. Sauna infrared oddziałuje cie-
płem — promienie podczerwone ogrzewają ciało bezpośrednio, 
a nie poprzez warunki utrzymujące się w środku pomieszczenia. 
Ciepło płynące z promieni podczerwieni rozgrzewa tkankę tłusz-
czową, narządy wewnętrzne oraz mięśnie. Efekt? Pełen relaks, 
lepiej wyglądająca skóra i szereg innych korzyści. Sauna na pod-
czerwień nie musi znajdować się blisko prysznica — kąpiel wręcz 
nie jest wskazana. za to tuż po seansie warto nałożyć na twarz 
maseczkę i  dobry balsam — wchłanialność kosmetyków tuż po 
saunowaniu jest bardzo dobra. Eksploatacja sauny nie jest droga 
— półgodzinny seans kosztuje ok. 2 zł. 

Sauna parowa
Miłośnicy sauny dzielą się na zwolenników sauny suchej oraz 
tzw. mokrej, czyli parowej. To drugie rozwiązanie wymaga 
przede wszystkim dobrej wentylacji. Brak ujścia dla dużych ilości 
pary może doprowadzić do zawilgocenia samej sauny i pomiesz-
czenia, w którym się znajduje. W skrajnych sytuacjach dochodzi 

nawet do pożaru. W przypadku sauny fińskiej trzeba zadbać tylko 
o właściwe przyłącze elektryczne. Jeśli decydujemy się na sau-
nę parową, musimy pamiętać o przyłączach wodnych, odpływie 
do kanalizacji, podłączeniu do kanału wentylacyjnego i zasilaniu 
elektrycznym dla generatora pary. Generator ten stanowi serce 
sauny parowej. W łaźni tego typu panuje 100-procentowa wilgot-
ność, zaś sama temperatura waha się w granicach 35–55 stopni 
Celsjusza. Lepiej jednak skłaniać się ku dolnej granicy, wówczas 
możemy korzystać z sauny o wiele częściej. Jeśli jest prawidłowo 
wykonana i zamontowana, to nagrzewa się bardzo szybko, nawet 
w 2 minuty. Koszty eksploatacji wyglądają podobnie jak w przy-
padku wyżej wymienionych rozwiązań, zaś cena za gotową saunę 
waha się w granicach 5-6 tys. zł.

Biorąc pod uwagę cenę urządzenia czy łatwość montażu, 
to z  pewnością sauna na podczerwień wygrywa. Nie wszyst-
kim jednak może odpowiadać taki rodzaj saunowania. Niektó-
rzy wolą wyższe temperatury lub większą wilgotność. Dlatego 
ostateczna decyzja należy do przyszłego właściciela.

wiz. buKa Design

Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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ARAnżAcje wnętRz

Etniczne inspiracje w mieszkaniu

J
ednym z  najbardziej wyrazistych, a  zarazem świadczącym 
o  wysokim stopniu indywidualizacji domowej przestrzeni, 
jest nurt etniczny w  architekturze wnętrz. zdradza on zain-

teresowania podróżnicze właścicieli mieszkania, dlatego częstym 
elementem wystroju są różnego rodzaju pamiątki przywiezio-
ne z dalekich podróży, egzotyczne dodatki, fotografie i wzorzyste 
tkaniny. W aranżacjach opartych na założeniach stylu etnicznego 
trudno zachować neutralność. Tego rodzaju projekty są skierowa-
ne do osób, które pragną stworzyć oryginalną przestrzeń, świad-
czącą nie tylko o ich zainteresowaniach, ale także szerokiej wiedzy 
o  danym kręgu kulturowym. Trzeba bowiem pamiętać o  zacho-
waniu umiaru i  konsekwencji. Wnętrze wypełnione przedmiota-
mi produkowanymi przez przemysł turystyczny nie zawsze będzie 
wiernym odzwierciedleniem wystroju afrykańskiego, meksykań-
skiego czy orientalnego domu. Pierwszym krokiem do urządzenia 
stylowego wnętrza powinna być wobec tego znajomość historii, 
symboliki i kultury danego kraju. Bez tej wiedzy bardzo łatwo prze-
kroczyć granicę kiczu. 

Styl japoński
Przykładem wnętrz, których wystrój opiera się na ściśle okre-
ślonych zasadach, są mieszkania w  stylu japońskim. ze względu 
na minimalizm wpisany w estetykę Japonii, kraj ten może okazać 
się dobrą inspiracją dla osób dysponujących niewielkim metra-
żem. Podstawową kategorią, na której opiera się ta odmiana stylu 

etnicznego, jest wabi. Pojęcie to definiowane jest jako umiar, skrom-
ność i prostota. Urządzając wnętrze inspirowane kulturą Japonii, 
należy dążyć do osiągnięcia harmonii. Jej pierwszym przejawem 
jest ograniczona liczba dodatków i mebli. Kategorię wabi realizuje 
się także poprzez funkcjonalny, strefowy podział przestrzeni, sta-
ranny dobór materiałów, wśród których przeważają naturalne tka-
niny, oraz określona kolorystyka ścian i mebli. 

Do wykończenia pomieszczeń najczęściej stosuje się drew-
no i  bambus. W  kolorystyce ścian dominują odcienie brązu, beżu 
i  inne jasne kolory. Meble w stylu japońskim powinny być przede 
wszystkim niskie, najczęściej wykonane z ciemnego drewna. zasa-
da ta sprawdza się głównie w przypadku stołów i ław, przy których 
zamiast krzeseł mogą znajdować się poduszki dla domowników 
i  gości — dzięki temu rozwiązaniu wnętrze nabiera bardziej pry-
watnego charakteru.

Tradycyjnym japońskim siedziskiem umieszczanym w salonach 
jest futon — to rodzaj materaca ułożonego na drewnianej lub bam-
busowej podłodze. Podczas dalszego zagospodarowania wnętrz 
należy pamiętać, że dla Japończyków strefowy podział przestrzeni 
nie wynika jedynie z poszukiwania wygody i praktycznego podej-
ścia do aranżacji. Świadomość, że każde pomieszczenie przezna-
czone jest do innych celów, a każdy przedmiot i sprzęt ma swoje 
miejsce, to jedna z dróg do osiągnięcia harmonii w codziennym ży-
ciu. W tym miejscu pojawia się swoisty paradoks: z  jednej strony 
Japończycy dążą do funkcjonalnego podziału stref w mieszkaniu, 

wnętrze utrzymane w japońskim stylu
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z drugiej ważna jest dla nich wolna przestrzeń. Kompromisowym 
rozwiązaniem w tej sytuacji są m.in. przesuwane ekrany, tzw. fusu-
ma, które nie ograniczają pomieszczeni tak jak tradycyjne drzwi. 

W sypialni jest to wręcz obowiązkowy i jeden z nielicznych ele-
mentów wyposażenia. Pokój przeznaczony wyłącznie do spa-
nia i  wypoczynku zwany tatami stanowi najbardziej prywatną 
i  intymną część mieszkania. Szacunek dla tego miejsca lokatorzy 
wyrażają, wchodząc bez obuwia i nie wnosząc do środka żadnych 
zbędnych przedmiotów. zgodnie z  estetyką orientalną, poza ma-
tami tatami i zwojem z kaligrafią w sypialni nie powinny znajdować 
się meble i dodatki.

Osoby, dla których inspiracją jest filozofia orientalna i  wystrój 
japońskich wnętrz, zwracają szczególną uwagę na oświetlenie, za-
równo naturalne, jak i sztuczne. Promienie słoneczne mogą prze-
niknąć do mieszkania za pomocą licznych przeszkleń. Oryginalnym 
rozwiązaniem w przypadku domów jest zamontowanie szklanych 
tafli na wysokości dachu lub zamiast ścian — w  ten sposób per-
spektywa zewnętrzna przenika do strefy domowników. Jednym 
z  bardziej istotnych elementów architektonicznych w  estetyce 
orientu są okna o  ściśle określonym okrągłym kształcie, umiesz-
czone w ozdobnych okiennicach. Do ich dekoracji nie należy sto-
sować ciężkich materiałów. Subtelne dodatki, takie jak delikatne, 
niemal przeźroczyste zasłony, odsuną daleko widmo nadmierne-
go przepychu, którego japońscy architekci obawiają się praktycz-
nie od końca XVI w.

Minimalizm dotyczy także sztucznego oświetlenia. Wyjątko-
wy nastrój Dalekiego Wschodu wprowadzą do wnętrz bambu-
sowe abażury i  lampiony ozdobione orientalną ornamentyką lub 
charakteryzujące się prostą formą. Sztuka operowania światłocie-
niem jest jednym z podstawowych narzędzi kreowania atmosfery 
wnętrza. 

Styl meksykański
Do najbardziej oryginalnych, a  przy tym budzących duże kontro-
wersje (ze względu na pozostawianie wrażenia przypadkowości), 

odmian stylu etnicznego należy meksykański, zwany także San-
ta Fe. Dla jednych jest synonimem kiczu i  skłonności do przesa-
dy, dla innych energii i  nieskrępowanego wyrażania emocji — co 
w  aranżacjach wnętrz odzwierciedlają przede wszystkim mocne 
kolory i  kontrastowe zestawienia. zafascynowani kulturą Mek-
syku wybierają intensywne barwy ścian. W  palecie kolorów ko-
jarzonych z  Ameryką Środkową dominują ciepłe odcienie, w  tym 
czerwienie, żółcie, zielenie oraz pomarańcze. Częstym motywem 
kolorystycznym jest połączenie pomarańczowego z  szafirowym. 
Popularne są również zestawienia różu z turkusem oraz amaran-
tu z cytrynowym. 

Wnętrza meksykańskich domów z założenia mają wyrażać spe-
cyficzną mentalność Meksykanów i  ich sposób postrzegania rze-
czywistości. Oprócz potrzeby wypełnienia wnętrz intensywnymi 
kolorami, równie istotne są akcenty wyrażające typowe dla Mek-
sykanów celebrowanie wspólnej zabawy, muzyki i tańca. W tkani-
nach wykorzystywanych do aranżacji wnętrz przeważa tradycyjne 
ludowe wzornictwo. Charakterystyczne są porozwieszane w róż-
nych miejscach domu czy mieszkania kolorowe pasiaste płótna 
oraz typowe i rozpoznawalne na świecie elementy meksykańskie-
go stroju, takie jak sombrero, szerokie pasy, chusty oraz bawełniane 
lub wełniane ponczo. 

We wnętrzach nawiązujących do kultury Meksyku niewiele 
jest gładkich powierzchni. Praktycznie każdy element dekoracyj-
ny powinien być silnie zakorzeniony w kulturze i historii kraju. Poza 
samą estetyką ważna jest wobec tego symbolika poszczególnych 
elementów wnętrz. Najczęściej na ceramice i płytkach umieszcza-
ne są motywy zwierzęce i  roślinne. W  pierwszym przypadku nie 
należy obawiać się ozdabiania ścian wizerunkami węży i  ptaków, 
gdyż stanowią one bezpośrednie nawiązanie do mitologii Azteków 
i legendarnej opowieści o założeniu miasta Meksyk. z kolei z mo-
tywów roślinnych pierwszym i  oczywistym wyborem jest kaktus, 
który może pojawić się zarówno w formie malowidła ściennego, jak 
i stanowić część wydzielonego w mieszkaniu kącika zieleni. Aranża-
cja wnętrza w stylu meksykańskim daje właścicielowi lokalu dużą 

wnętrza inspirowane stylem meksykańskim, fot. powyżej na lic. Wikimedia Commons
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swobodę w  sięganiu po najbardziej interesujące składniki kultu-
ry. Właściwie żadne połączenie nie będzie niestosowne. Wskaza-
ne jest umieszczanie obok siebie symboli religii katolickiej, w tym 
ikon z wyobrażeniem otaczanej wyjątkowym kultem Matki Bożej 
z  Guadalupe, i  elementów mitologii Azteków, Majów oraz Inków. 
Śladem po cywilizacji inkaskiej jest chociażby zauważalny w  wie-
lu domach Ameryki Łacińskiej, a zatem również tych w Meksyku, 
motyw słońca umieszczany w centralnym punkcie pomieszczenia. 
Synkretyzm kulturowy podkreślają również elementy przywiezio-
ne do Ameryki przez Europejczyków. Do wykończenia ścian mogą 
być wykorzystane płytki przypominające portugalskie azulejos. Na 
meksykańskich kafelkach zwanych saltillo, w odróżnieniu od euro-
pejskich, dominują elementy geometryczne. Aranżując mieszkanie 
w stylu etnicznym, można postarać się także o wyroby ceramicz-
ne Talavera. Talerze, wazy czy misy stawiane w meksykańskich po-
kojach to odmiana hiszpańskiej ceramiki typu Majolica, której wzór 
ukształtowała droga handlowa, jaką w XVI w. przewożono hiszpań-
skie towary z Azji poprzez Filipiny i Meksyk. Na początku XX w. po-
nownie stały się popularne w zatoce Meksykańskiej i znajdują się 
obecnie w standardowym wyposażeniu każdego domu.

Klimat tworzony przez dobór kolorów, ornamentów i  deta-
li dopełniają meble charakterystyczne dla danego stylu. W  wy-
stroju nawiązującym do kultury Meksyku powinny być wykonane 

z  drewna, najczęściej z  sosny, cedru i  orzecha. Meble mogą rów-
nież wyróżniać się elementami z kutego żelaza lub srebra. Akcen-
tem utrwalonym w stylistyce meksykańskiej są również equipales 
— charakterystyczne fotele wykonane z drewna i skóry.

Styl afrykański
W  zupełnie inną estetykę wprowadzi domowników styl afrykań-
ski, popularnie zwany safari. Głównym materiałem, które wypełnia 
wnętrze mieszkania, jest w tym przypadku drewno, z którego wy-
konane są nie tylko podłogi czy meble, ale także wszelkiego rodzaju 
dodatki, takie jak rzeźby czy maski. Często drewno jest dodatkowo 
polichromowane, aby zyskać bardziej egzotyczny wygląd.

Oprócz symboliki nawiązującej do kultury krajów Afryki, ważne 
są także inspiracje krajobrazem Czarnego Lądu. Afrykańską przy-
rodę mają odzwierciedlać kolory ziemi, czyli czerwienie, żółcie, brą-
zy, a nawet czerń i mniej bądź bardzie intensywne szarości. 

Wymieniona kolorystyka stanowi tło dla geometrycznych 
kształtów, które wypełniają wnętrza. Do ozdobienia mieszkania 
wykorzystywane są takie figury, jak romby, prostokąty, koła czy 
formy o nieregularnych kształtach. Całość dopełniają charaktery-
styczne wzory na tkaninach, przede wszystkim cętki, ciemne pla-
my, pasy.

Karolina Naramek

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

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska ) III kw. 2017 26–112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska 4–5
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 52

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 56

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

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

5 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 52

6 Bajeczna Apartamenty (ul. Bajeczna) IV kw. 2017 33–92 od 6550 ATAL 37

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

35–128 7100–8800 Inter-Bud 38

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

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

12 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 55
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 47
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 56
15 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 37
16 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 6200–7300 Start 46
17 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 52
18 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300 –6400 Fronton 47

Stare Miasto  Średnia cena: 10 900 zł/mkw. 

Krowodrza   Średnia cena: 7934 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7302 zł/mkw. 

Prądnik Biały  Średnia cena: 6298 zł/mkw. 

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

9 Apartamenty Przybyszewskiego 64  
(ul. Przybyszewskiego) I kw. 2018 30–64 od 7500 ATAL 36

10 Chopina 9 (ul. Chopina) II kw. 2017 35–103 b.d. Tętnowski Development 49

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

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw. 

Zwierzyniec   Średnia cena: 8520 zł/mkw. 

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

21 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany; Bohomolca 7 
– wrzesień/październik 2017 36–99 5100–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 55

22 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 48

23 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 48

24 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 57

25 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 57

26 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 32–75 5500–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 55

27 ul. Reduta – Budynek B2/C (ul. Reduta) III etap – III kw. 2017 35–50 5724 Krakoin 41

28 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 40

29 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 44–85 5630–7250 Dom-Bud M. Szaflarski 55

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

19 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments 42

20 Kamienica Retmana (ul. Stachowicza 5) I kw. 2018 30–190 11 500–13 900 SOLART Stachowicza 5 III okładka, 1

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

33 Kwartet Bieżanowski (ul. Aleksandry) zrealizowana 42–55 5484–5795 IMS Budownictwo 50

34 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 53

35 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–54 od 5950 Start 46

36 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 5200 Grupa Buma 3

37 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 48

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.

30 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw. 2018 27–110 6119–9100 Henniger Investment 58

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

32 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 56
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

47 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 57

48 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 48

49 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 56

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

51 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków 54

52 Pasaż Podgórski, III etap (ul. Zabłocie) wrzesień 2018 28–63 6750–8760 IMS Budownictwo 50

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.

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

54 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 53

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.

43 Bochenka Budynek „C” (ul. Bochenka 24) zrealizowana 34–37 5390–5590 Krakoin 41

44 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 48

45 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 28–79 5230–6500 Start 46

46 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 69–77 7700 Start 46

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

38 ul. Małysiaka I kw. 2019 23–90 5000–5700 Proins 53

39 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 42–98 6400–6900 Inter-Bud 37

40 Słomiana 14 (ul. Słomiana) IV kw. 2017 46–57 8800–9000 PM Development 56

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

42 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 40
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Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

55 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46 5600–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 55

56 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 44–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 55

57 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 37

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

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.

59 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 54–59 6000–6300 Proins 53

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

60 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 45

61 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 44

62 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 45

63 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 45

64 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 45

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

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

58 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 48

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20
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®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | CZYŻYNY | OS. DYWIZJONU 303

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW | UL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLINY | UL. BPA A. MAŁYSIAKA 

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

Gotowe 
mieszkania

IV kw. 2017

W pobliżu osiedla:

SZYBKI TRAMWAJ

ZALEW BAGRY
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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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reklama

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

Sztuka wkracza do biur

Firmy szukają różnych sposobów na to, by przyciągnąć do siebie 
najlepszych pracowników. Niemałą rolę w tym zakresie odgry-
wa wygląd biura. Ma on także znaczenie dla obecnych pracow-

ników. Atrakcyjne miejsce pracy bez wątpienia wspiera kreatywne 
myślenie i efektywność pracowniczych działań. Jednym ze sposo-
bów na ozdobienie biura jest wprowadzenie do niego dzieł sztu-
ki. Ich obecność inspiruje i pobudza kreatywność, a także relaksuje 
i poprawia nastój. W związku z tym dzieła sztuki w biurach są coraz 
częstszym widokiem. Te światowe trendy można zauważyć także 
na polskim rynku nieruchomości biurowych. 

Dzieła sztuki stanowią często również wizytówkę danej firmy, 
budując jej wizerunek w  oczach pracowników i  klientów. Jak już 
zostało wspomniane, potrafią one także pozytywnie wpływać na 
efektywność pracy. Potwierdzają to np. badania Amerykańskiego 
Komitetu Biznesu na rzecz Sztuki (BCA) oraz Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Profesjonalnych Doradców ds. Sztuki (IAPAA). 
Wynika z  nich, że według 78 proc. badanych sztuka w  pracy po-
maga m.in. obniżyć poziom stresu. Z  kolei 64 proc. responden-
tów uważa, że zwiększa ich kreatywność, a  77 proc. twierdzi, że 

Dzieła sztuki to coraz częstszy widok w biurowcach. Jaka jest ich 
rola w miejscu pracy? Czy są one tylko ozdobą wnętrza?

sztuka w biurze zachęca ich do wyrażania własnej opinii. Również 
badania przeprowadzone przez Szkołę Psychologii Uniwersytetu 
Exeter w  Wielkiej Brytanii wykazują wzrost efektywności pracy 
w związku z obecnością dzieł sztuki w przestrzeni biurowej. Zgod-
nie z wynikami analiz naukowców, w takich miejscach efektywność 
pracowników wzrasta nawet o 17 proc.1.

Przykładem nieruchomości biurowej, w  której na trwałe za-
gościła sztuka, jest kompleks Bobrowiecka w Warszawie. W jego 
skład wchodzi obiekt Bobrowiecka 6, który nie tylko oferuje nowo-
czesną powierzchnię biurową, ale stanowi także miejsce promocji 
sztuki. W jego wnętrzach prezentowane są prace wybitnych twór-
ców polskiej sztuki współczesnej (np. Magdaleny Abakanowicz, 
Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego, Władysława Hasiora, 
Tadeusza Kantora, Romana Opałki, Teresy Pągowskiej, Wilhelma 
Sasnala, Leona Tarasewicza i  Ryszarda Winiarskiego). Promocja 
sztuki odbywa się tu w  ramach projektu Spectra Art Space reali-
zowanego we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków. Inicjaty-
wa ta inspirowana jest praktykami pochodzącymi z różnych krajów, 
takimi jak np. Bloomberg Space w Londynie, Deutsche Bank+Gug-
genheim w  Berlinie czy Generali Foundation w  Wiedniu. W  tych 
miejscach również wnętrza biur stały się swoistymi galeriami 
sztuki.

W II połowie br. podobny projekt ruszy także w budynku biu-
rowym Bobrowiecka 8. Będzie to New Spectra Art Space. Co wię-
cej, założeniem inwestycji Bobrowiecka 8 jest to, żeby działania 
artystyczne nie ograniczały się jedynie do wnętrz biurowca. To 
rozszerzenie działań artystycznych zostało zapoczątkowane pro-
jektem muralu przed nowo powstającym budynkiem Bobrowiecka 
8. Przestrzenią prezentacji dzieł młodych polskich twórców i głów-
nym miejscem kulturalnych wydarzeń będzie Ogród Sztuki zapro-
jektowany w atrium budynku. Biznes szuka miejsca, które wpisze się 
w jego wizerunek, będzie współgrać z kulturą danej organizacji. Nasza 
sztuka wspiera kulturę najemcy. Z doświadczenia wiemy, że obecność 
dzieł sztuki w  miejscu pracy doceniają pracownicy najemców Bobro-
wieckiej 6. Kultura nadaje miejscu nowe znaczenie, wpływa emocjo-
nalnie na pracownika, który dzięki atmosferze i otoczeniu budynku ma 
lepsze samopoczucie i korzystniej funkcjonuje w miejscu pracy, rozwi-
ja kreatywne myślenie — powiedział Dariusz Sokołowski, Prezes Za-
rządu Spectra Development.

Kolejnym miejscem, w  którym przenikają się wzajemnie sztu-
ka i biznes, jest kielecki biurowiec Stacja Biznesu. Z dziełami sztu-
ki nowoczesnej można spotkać się już przed wejściem do obiektu 
— przed biurowcem stoją dwie rzeźby. Są to „Ludzie z żelaza” au-
torstwa Zbigniewa Frączkiewicza. Gości znajdującej się w budynku 
restauracji „Żółty Słoń” wita instalacja Kuby Bąkowskiego przed-
stawiająca żółtego słonia. Ta udźwiękowiona rzeźba reaguje na 
ruch przechodzących obok niej osób, wzbudzając ich zaskocze-
nie i zainteresowanie. We wnętrzu obiektu również gości sztuka. 
Ściany holu, recepcji, sali konferencyjnej i restauracji zdobią prace 
Kuby Bąkowskiego z cyklu „Lądowniki”.

Firma Dorbud, inwestor biurowca Stacja Biznesu, angażuje się 
w wiele różnych działań na rzecz kultury i sztuki. Właściciele spółki 

Wnętrze biurowca Bobrowiecka 6 w Warszawie,  

fot. materiały prasowe Spectra Development
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założyli Fundację Nowa Przestrzeń Sztuki, której celem jest pro-
mocja sztuki współczesnej i jej twórców.

Ciekawą inicjatywą spółki Dorbud i  Fundacji jest cykl wyda-
rzeń artystycznych „Sztuka w  przestrzeni publicznej”, który pole-
ga na wprowadzeniu do przestrzeni miejskiej Kielc plenerowych 
ekspozycji współczesnych dzieł sztuki. Cykl został zainauguro-
wany w 2009 r. Co roku wybrany artysta tworzy instalację, która 
następnie trafia na kielecki Plac Artystów, gdzie jest dostępna dla 
mieszkańców miasta i turystów. Kolejny wernisaż w ramach cyklu 
„Sztuka w przestrzeni publicznej” zaplanowano na 14 września br.

Wartym uwagi, autorskim projektem firmy jest kalendarz arty-
styczny, który wykorzystuje prace polskich, utalentowanych arty-
stów młodego lub średniego pokolenia. To kolejne przedsięwzięcie 
realizowane przez Dorbud w celu wspierania kultury i sztuki po-
przez promowanie najciekawszych zjawisk sztuki współczesnej. 
Co roku w kalendarzu przedstawiane są dokonania innego artysty. 
Wśród twórców, którzy przygotowali swoje kolekcje na potrze-
by kalendarza artystycznego Dorbud, znaleźli się Radek Szlaga, 
Maurycy Gomulicki, Grzegorz Drozd, Grupa Kaliska, Jakub Ciężki, 
Kuba Bąkowski oraz Ignacy Czwartos.

Dorbud oraz Fundacja wspierają także inne inicjatywy arty-
styczne, np. wraz z  Muzeum Narodowym w  Krakowie zorgani-
zowali wystawę prezentującą instalację Leona Tarasewicza oraz 
wspierali powstanie instalacji artystycznej Ludwiki Ogorzelec pt. 
„Napięcie intelektualne”.

Warszawski kompleks biurowy Bobrowiecka czy kielecki biu-
rowiec Stacja Biznesu to przykłady obiektów, których inwestorzy 

angażują się w różne działania na rzecz sztuki. Są to także budyn-
ki, w których wnętrzach nie brakuje dzieł sztuki. Na polskiej mapie 
biurowej znajduje się więcej takich miejsc, a ich liczba ciągle rośnie. 
Rola dzieł sztuki w miejscu pracy jest ogromna. Uatrakcyjniają one 
biuro, a także wspierają kreatywne myślenie, inspirują i relaksują. 
Nic więc dziwnego, że sztuka coraz częściej zaczyna gościć w prze-
strzeni biurowej.

Justyna Gorczyca
Źródło: e-biurowce.pl

1. dane pochodzą z informacji prasowej Spectra Development

Prace Kuby Bąkowskiego z cyklu „Lądowniki” zdobią ściany w holu, recepcji, 

sali konferencyjnej i restauracji w biurowcu Stacja Biznesu, fot. Dorbud SA
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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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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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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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rozmowy

Agent nieruchomości — 
zawód dla ludzi z pasją

Czytając Pani referencje albo przeglądając profil na 
facebooku, trudno nie odnieść wrażenia, że bardzo lubi 
Pani swoją pracę. Dlaczego została Pani pośrednikiem 
nieruchomości?

W sprzedaży pracowałam od 2004 r. W 2010 r. zaczęłam współ-
pracować z  branżą nieruchomości jako fotograf i  marketingo-
wiec. Potem zajmowałam się home stagingiem w ramach własnej 
firmy Sceny Domowe. Kiedy razem ze wspólniczką przygotowy-
wałam do sprzedaży mieszkania klientów, wiele osób pytało, czy 
możemy polecić jakiegoś pośrednika nieruchomości. Nawiąza-
łyśmy owocną współpracę z jedną agentką, ale uważałam, że to 
trochę mało. Rozczarowało mnie, że rynek pośredników nieru-
chomości jest tak słaby, a obsługa klienta — fatalna. Zastanawia-
łam się, czy nie spróbować. Miałam doświadczenie w sprzedaży 
i w branży nieruchomości, ale nie chciałam być utożsamiana z za-
wodem, którego sama nie lubiłam. Zrobiłam nawet kurs licencyj-
ny na pośrednika, który utwierdził mnie w  przekonaniu, że nie 
chcę tak pracować.

Postanowiłam, że wybiorę kilka biur, sprawdzę, jak działają i co 
mogą mi zaoferować. Podczas szkolenia recamp poznałam Ilonę 
Mastalerz, menedżerkę naszego biura. Przypadkiem wracały-
śmy razem samochodem. Opowiadała mi, jak pracują jej agenci. 
Odkryciem było dla mnie to, że RE/MAX to firma międzynarodo-
wa, w której każdy agent prowadzi niezależny biznes i jest part-
nerem, a nie etatowcem. W końcu postanowiłam spróbować. To 
była jedna z najlepszych decyzji biznesowych, jakie podjęłam.

Należy Pani do najlepszych pośredników RE/MAX–u. Czym 
powinna charakteryzować się osoba, która chce zostać 
dobrym agentem nieruchomości?
W  ramach corocznej konferencji RE/MAX Polska, zostałam za-
proszona do panelu najlepszych agentów. Po pierwszym roku 
pracy jest to dla mnie bardzo duże osiągnięcie. Jestem z  tego 
dumna, bo nie zakładałam, że w rok mogę się tak rozwinąć.
Myślę, że przede wszystkim agent nieruchomości powinien lu-
bić swoją pracę i to będzie determinowało całą resztę. Ja wiem, 
że po drugiej stronie są osoby, które oczekują ode mnie zaanga-
żowania, które mi ufają. Pokładają we mnie nadzieję na realiza-
cję swoich życiowych planów. Jeśli ktoś kupi chleb i  nie będzie 
mu smakował, to następnym razem wybierze inny. W przypadku 
mieszkania, w grę wchodzą wieloletnie kredyty na wysokie kwo-
ty, więc tu nie można sobie pozwolić na współpracę z przypad-
kową osobą. Przez wielu pośredników nieruchomości klient nie 
jest traktowany jako ktoś ważny. Klasyczny przykład — poten-
cjalni kupujący mają czas na spotkania popołudniami, kiedy wielu 

agentów chciałoby mieć wolne. Ostatnio prosiłam agentkę, by 
spotkała się z moimi klientami o godz. 17, bo o 16 kończyli pracę. 
Usłyszałam: Jak im zależy, to mogą sobie wziąć urlop.

Jak przy nienormowanym czasie pracy udaje się Pani godzić 
życie prywatne z zawodowym?
Na pewno to nie jest praca dla kogoś, kto myśli, że po godz. 16 
zawsze będzie miał wolne. Oczywiście, trzeba ustalić grani-
ce i komunikować je klientom. Do tej pory np. nigdy nie miałam 
spotkań w  niedzielę. Pracuję sześć dni w  tygodniu, najczęściej 
od rana, za to czasami planuję przedłużony weekend albo dłuż-
szy urlop. Ostatnio pojechałam na trzy tygodnie do Wietnamu, 
więc jest to możliwe. Praca nauczyła mnie dobrej organizacji 
i  dbania o  swój czas. Dosyć szybko dokonuję weryfikacji, czy 
dany klient już jest gotowy do zakupu, czy na razie się rozglą-
da. Jeżeli poświęcę dużo czasu osobie, która wydaje się bliska 
podjęcia decyzji, a później się rozmyśli, to znaczy, że złą pracę 
wykonałam na początku. Ja też nie zabieram klientów do nieru-
chomości, które nie spełniają ich kryteriów. Szanujemy wzajem-
nie swój czas, bo jest on cenny.

Zwróciła Pani uwagę, że ludzie często nie lubią agentów 
nieruchomości, mają złe doświadczenia. Jak zbudować 
zaufanie w relacji z klientem?
Ludzi poznaje się po ich czynach. Zawsze radzę innym, żeby po-
rozmawiali z kilkoma agentami o tym, jak wygląda ich praca i po-
pytali znajomych. 90 proc. moich klientów to osoby z poleceń i ci, 
którzy obserwują to, co robię i jak o tym mówię, choćby na face-
booku. Publikuję tam dużo rzeczy związanych z pracą — nie wsty-
dzę się ich. Mogę też w  każdej chwili podać numer telefonu do 
któregokolwiek z dawnych klientów osobie, która chce zapytać, 
jak pracowałam. Wiem, jak wykonuję swoją pracę, więc nie oba-
wiam się, że ktoś powie coś złego na mój temat.

Uwagę zwraca sposób, w jaki pisze Pani o nieruchomościach. 
Nie skupia się Pani na samej przestrzeni, ale opowiada 
historie ludzi, którzy są z nią związani. W tekstach ofert jest 
dużo emocji. Wynika to z Pani sposobu bycia czy jest to nowy 
trend, który wchodzi na rynek nieruchomości?
Kiedy studiowałam na AGH, profesor ekonomii powiedział na 
zajęciach: Zobaczycie, moi drodzy, że za jakiś czas wszyscy będą 
sprzedawać to samo. Będziemy kupować od ludzi, których lubimy. 
Usłyszałam to kilkanaście lat temu i wtedy nie miało to dla mnie 
znaczenia. Dzisiaj widzę, że dokładnie tak jest. Nikt mi nie powie-
dział: Opowiadaj historie klientów, bo to się sprzedaje. Sama lubię 

Dominika Dąbrowska, w rozmowie z Anną 
Kapłańską opowiada o możliwościach 
i problemach, z jakimi spotykają się pośrednicy 
nieruchomości.



71Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 11/2017

czytać takie historie. Człowiek, który kupuje mieszkanie, ma ja-
kieś marzenia i  potrzeby. W  zeszłym tygodniu napisałam histo-
rię Ali i  Wojtka (oczywiście zmieniłam imiona moich klientów), 
którzy szukają mieszkania z tarasem, na którym mogliby czytać 
książki i wspólnie spędzać czas. Jaki to dało efekt? Już oglądałam 
z nimi dwa mieszkania, których nie ma jeszcze na rynku. Często 
zapominamy o tym, że to właściciel wybiera osobę, której sprze-
da mieszkanie.

Ludzie nie chcą sprzedać mieszkania, w którym spędzili wiele 
lat, komuś, kto je zniszczy albo go nie doceni.
Czasami, kiedy klient przychodzi na prezentację nieruchomości, 
widzę, że jest podobny do właścicieli. W zeszłym roku trzydzie-
stokilkuletnia dziewczyna kupiła mieszkanie od starszych pań-
stwa, którzy ją traktowali jak wnuczkę. Kiedy sama kupowałam 
mieszkanie, nie byłam tego świadoma, ale dzisiaj wiem, że chcia-
łabym je kupić od fajnych ludzi, nawet gdybym musiała zrezygno-
wać z niektórych, wcześniej przyjętych kryteriów.

Wygląda na to, że pośrednik musi mieć w sobie coś 
z psychologa.
Myślę, że bardzo dużo. Żyjemy w takich czasach, gdzie każdy pró-
buje nam coś wcisnąć, jesteśmy poddawani technikom manipu-
lacyjnym. Dlatego nie zawsze odkrywamy wszystkie karty, bo 
boimy się, że ktoś może to wykorzystać. Mówię moim klientom, 
żeby nie czuli absolutnie żadnej presji. Jeżeli stwierdzą, że kolejne 
mieszkanie im się nie podoba, możemy zrobić przerwę i wrócić do 
tematu za jakiś czas. Dzięki temu, że nie naciskam, w pewnym mo-
mencie klienci zaczynają się mocniej angażować.

Moją rolą, jako agenta nieruchomości, czasami jest bycie złym 
policjantem, który powie: Powiedzieliście mi, że mieszkanie nie może 
być na czwartym piętrze bez windy, bo chcecie mieć dzieci i  będzie 
się to wiązało np. z wnoszeniem wózka na górę. Wiem, że wam się to 
mieszkanie podoba, ale co z tym kryterium?. Sfinalizowanie transak-
cji teoretycznie byłoby mi na rękę. Ale nie chodzi o to, żeby klient 
był zadowolony na chwilę. Ważne jest, żeby wejść w przysłowio-
we buty drugiego człowieka, zrozumieć jego potrzeby. Czasami 
też zwracam uwagę na to, że mieszkanie jest mocno przeszaco-
wane. Moją rolą jest zabezpieczyć finanse klientów.

Żeby na tyle dobrze orientować się w rynku, konieczne jest 
posiadanie wiedzy branżowej. Gdzie ją zdobyć?
Przede wszystkim trzeba się szkolić. Nie przesadzę, jeżeli po-
wiem, że byłam na dwudziestu szkoleniach w zeszłym roku. Waż-
ne jest też czytanie prasy branżowej, przebywanie z  ludźmi, 
którzy mają do czynienia z  rynkiem. Klienci często oczekują od 
nas przepowiadania przyszłości. Oczywiście wszystko może się 
wydarzyć, ale są pewne symptomy i wskaźniki, które możemy ob-
serwować i z nich wyciągać wnioski o przyszłych zmianach ryn-
ku. Trenerzy z różnych krajów to kopalnie wiedzy. Cenne są nie 
tylko wykłady, ale i późniejsze spotkania przy kawie. Raz w mie-
siącu organizuję spotkania branżowe, na których pojawia się ok. 
60 osób. Opowiadamy tam o różnych nieruchomościach, wymie-
niamy się informacjami. Bycie agentem nieruchomości wymaga 
ciągłego uczenia się.

Pani nie tylko sama uczestniczy w szkoleniach, ale też je 
organizuje. Nie boi się Pani szkolić swojej konkurencji?
Oczywiście, mam świadomość, że szkolę konkurencję, ale ten 
zawód jest tak zepsuty, że będę jeszcze musiała przeprowadzić 

kilkaset szkoleń, żeby np. fotografie nieruchomości były na wyż-
szym poziomie. Dodatkowo w tym zawodzie panuje dosyć duża 
rotacja, więc co jakiś czas pojawiają się nowe osoby, które rów-
nież potrzebują szkoleń. Poza tym wierzę, może trochę naiwnie, 
że jak inni będą pracować lepiej, to i mnie będzie łatwiej. Mam ta-
kie wrażenie, że rynek nieruchomości jest ok. 5–10 lat do tyłu 
za innymi branżami, które rozwijały marketing produktu. To się 
zmienia, ale jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Chciałabym orga-
nizować warsztaty raz w miesiącu, a robię to raz na trzy–cztery 
miesiące i nie zawsze jest pełna grupa.

Wygląda na to, że niektórzy pośrednicy nie chcą się szkolić.
Można tak powiedzieć. Ale z  drugiej strony klienci mają coraz 
większe oczekiwania. Obserwuję, że jeśli na jednym portalu jest 

kilka ogłoszeń dotyczących tego samego mieszkania, to moi klien-
ci proszą, żebym zadzwoniła do agentki, która przygotowała ład-
niejsze zdjęcie lub ciekawszy opis. Podświadomie uważają, że po 
drugiej stronie jest profesjonalna osoba, a nie ktoś, kto nie odbie-
rze telefonu i nie oddzwoni.

Mówiła Pani dużo o podróżach. Czym różni się praca 
pośrednika nieruchomości w Polsce i za granicą?
Niczym. Wszyscy mamy takie same problemy, natomiast poszcze-
gólni agenci różnią się między sobą. Możemy czerpać doświad-
czenie od kolegów z  innych krajów, inspirować się i  pracować 
jak najlepiej u nas. Musimy szukać ludzi, od których możemy się 
uczyć. Smutne jest to, że w Polsce jest niewiele takich osób, więc 
czasami trzeba poszukiwać inspiracji za granicą. Dlatego cieszę 
się, że jestem w firmie, która to umożliwia, dzięki temu, że ma od-
działy w  kilkuset krajach. Kiedy wybierałam się do Bangkoku, 
napisałam na facebooku wiadomość do agentów stamtąd. Spo-
tkaliśmy się na lunchu, mówiliśmy do siebie po imieniu. Jeśli będą 
mieli klienta z Polski, przypomną sobie to spotkanie. W sierpniu 
planuję jechać na konferencję do Australii. Ostatnio oglądałam 
dom na ulicy, przy której mieszkam. Sprzedaje go pan, który od 
wielu lat mieszka w Sydney, a skontaktował się ze mną przez mo-
jego sąsiada. Świat jest mniejszy niż nam się wydaje.

Dziękuję za rozmowę!

Apartament na sprzedaż na Starych Dębnikach, fot. Dominika Dąbrowska
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artykuł sponsorowany

Poszukujesz wymarzonego 
mieszkania, domu lub działki?
P

rzygotuj się na kilka miesięcy, a może i lat żmudnych poszuki-
wań. Jest to proces, w którym już na początku można wpaść 
w kilka pułapek. Niektórzy poszukujący mają problem ze zde-

finiowaniem swoich potrzeb, co bardzo utrudnia im podjęcie de-
cyzji i wydłuża czas zakupu. Jeśli brakuje im wiedzy na temat cen 
rynkowych, nawet gdy już na początku trafią na okazyjną nierucho-
mość, nie zdecydują się na jej zakup, myśląc, że jest jeszcze szan-
sa na znalezienie czegoś lepszego. Kolejnym problemem może być 
wrażenie ogromu możliwości, które należy sprawdzić, a w prakty-
ce bardzo wiele ofert na rynku się powiela. Agencje zamieszczają 
je z różniącymi się zdjęciami, nieco odmiennymi opisami, a po we-
ryfikacji okazuje się, że chodzi o tę samą nieruchomość. Niektórzy 
klienci są tym bardziej rozczarowani, że po jej obejrzeniu z agen-
tem, trafiają na ogłoszenie bezpośrednio od właściciela. Poszuku-
jący gubią się nie tylko w ofertach, ale i w podpisanych umowach. 
Często zmuszeni są podpisywać je w deszczu pod parasolem, bez 
zagłębiania się w ich treść — czasami po fakcie chcieliby renegocjo-
wać ustaloną prowizję, co jest frustrujące dla obydwu stron.

Jak z tego wybrnąć? Zacznij od znalezienia swojego 
agenta
Ten pierwszy krok pozwoli uniknąć zamieszania i niepotrzebnego 
stresu. Warto zatrudnić agenta, który przede wszystkim pomoże 
określić kryteria poszukiwań. Podpowie, mając na uwadze długo-
falowe plany klienta, na co położyć nacisk, a z czego można zrezy-
gnować. Przeanalizuje pełną ofertę rynku, a następnie wybierze 
najlepsze opcje, przedstawi je w dogodnej formie. Agent zorga-
nizuje oglądy, na każdym będzie z  klientem, a  jego opinie mogą 
być pomocne w podjęciu decyzji. Kiedy już wybierzecie najlepszą 
opcję, sprawdzi dokumenty, wynegocjuje cenę i dopilnuje formal-
ności do samego końca transakcji. 

Czym różni się agent od pośrednika, który jest 
opiekunem oferty na sprzedaż?
Zgodnie z  zasadą „Twój agent będzie reprezentował tylko Cie-
bie”, w  jego interesie nie leży sprzedaż w  jak najwyższej cenie 
jakiejś nieruchomości, lecz znalezienie i  zakup nieruchomości, 

którą wyszuka pod kątem potrzeb klienta. Zakup ma się odbyć za 
jak najniższą kwotę. Dlatego w Plan A – Nieruchomości nie sto-
sujemy przy poszukiwaniach prowizji opartej na procencie. Uma-
wiamy się na konkretną kwotę. Najczęściej jest ona oparta na 
oszacowaniu średnich cen transakcyjnych dla poszukiwanej nie-
ruchomości i o średnią, rynkową prowizję. Jeśli więc poszukujesz 
mieszkania w przedziale 350–450 tys., możemy ustalić prowizję 
na poziomie zbliżonym do 2,46 proc. brutto od kwoty 400 tys. zł. 
Przy wyższych cenach transakcyjnych, udzielamy rabatu. Takie 
rozwiązanie gwarantuje większą mobilizację przy negocjacjach 
ceny transakcyjnej w dół. Agencja nie obniża swojego wynagro-
dzenia, a zatem gramy z klientem do wspólnej bramki.

Czy współpraca z Plan A nieruchomości Cię 
ogranicza? 
Umawiamy się na poszukiwania na wyłączność, jednak, jeśli po 
miesiącu pracy będziesz niezadowolony, masz prawo zrezygno-
wać ze współpracy. Przede wszystkim chcemy być pomocni. Jeśli 
większość ofert, na które natrafisz, będzie pochodziła z agencji, 
co i tak wiąże się z opłatą dla agenta, nasi klienci sami wolą zapła-
cić agentowi, z którym współpracują od początku do końca. Pła-
cą wtedy za cały proces poszukiwań, a nie za prezentację jednej 
nieruchomości. Taka umowa na poszukiwanie to cały rynek do-
stępny za pośrednictwem jednej osoby. Niewielu klientów o tym 
wie, ale agencje chętnie i bez większych problemów współpracu-
ją. Przy takich poszukiwaniach, nie pobieramy prowizji z drugiej 
strony (od sprzedającego), a to pozwala nam trafiać do osób, któ-
re w ogłoszeniach zaznaczają, że nie chcą kontaktu z biurami. Nie 
podpisujemy umów ze sprzedającymi nieruchomości wyszukane 
dla Ciebie, więc jedyne, czego od nich oczekujemy, to dobra cena 
dla naszego klienta. A naszym klientem w tym przypadku możesz 
być Ty. 

Napisz, czego szukasz, a  zaplanujemy wspólnie odpowiednie 
działania z  wybranym agentem, który specjalizuje się w  danym 
obszarze. 

Plan A – Nieruchomości 
www.plan-a.net.pl 

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

specjalizuje się w obrocie 
mieszkaniami oraz domami

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

specjalizuje się w obrocie gruntami oraz 
domami, szczególnie w północnych rejonach 
Krakowa i podkrakowskich miejscowościach

Małgorzata Machaj
507 149 904 | mmachaj@plan-a.net.pl

specjalizuje się w obrocie gruntami oraz 
domami, szczególnie w południowych rejonach 

Krakowa i podkrakowskich miejscowościach 
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relacje

IV Konferencja RE/MAX Polska
26 maja w hotelu Qubus nad Wisłą miała miejsce IV konferencja firmy RE/MAX 
Polska. Pracownicy oddziałów z całej Polski, a także goście z zagranicy, spotkali się na 
cyklu szkoleń, które zakończyła uroczystość… Oskarowej Gali. Był czerwony dywan, 
limuzyna, szampan, gratulacje i wzruszenie laureatów.

Wśród prelegentów podczas IV Konferencji RE/MAX Polska w Krakowie znalazł się 
między innymi Gil Li-ran, dyrektor Israel Real Estate School, Vice President Marketing 
— RE/MAX Izrael, posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w szkoleniach dla 
branży nieruchomości. Gil Li-ran przeszkolił już ponad 3000 agentów nieruchomości 
w Europie, Azji i Ameryce.

Wyjątkowy człowiek — Mariusz Kędzierski, rysownik, trener i mówca motywacyjny, swoją opowieścią mocno wzruszył uczestników szkolenia. 
Zanim się przedstawił, uczestnikom spotkania zasłoniono oczy.

Po szkoleniu odbyła się Gala Oskarowa. Zostali nagrodzeni najlepsi agenci oraz najlepsze oddziały w Polsce. 
Po raz drugi z rzędu najlepszym biurem RE/MAX w Polsce zostało biuro z Krakowa. Po części oficjalnej, na którą 
droga wiodła czerwonym dywanem z wnętrza białej limuzyny, nie zabrakło dobrej muzyki i szampana. 

Paul Vincenti, mogący się pochwalić 25-letnim doświadczeniem 
w prowadzeniu szkoleń i treningów. Prowadził szkolenia m.in. dla:  
RE/MAX Malta, RE/MAX Europa, RE/MAX UK, RE/MAX Włochy,  
RE/MAX Turcja, RE/MAX Irlandia

Krzysztof Maksiński
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3-pokojowe – 66 m2

Stare Grzegórzki, 
al. Daszyńskiego
Klimatyzowany apartament wykoń-
czony w wysokim standardzie w pełni 
wyposażony. Składa się z przestron-
nego salonu z kuchnią, sypialni, 
balkonu oraz przedpokoju. Przyna-
leżna piwnica. Możliwość dokupienia 
miejsca parkingowego. 

Cena 759.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe – 57 m2

Olsza, Aleja 29 listopada
Przedpokój, 3 pokoje, oddzielna 
kuchnia, łazienka z toaletą, 2 balkony. 
Blok z lat 90-tych. Do mieszkania 
przynależy piwnica. W pobliżu 
Uniwersytet Rolniczy. 

Cena 325.000 zł
Tel. 604 683 680

Dom – 120 m2

Rzeszotary
Dom wolnostojący w stanie surowym 
zamkniętym. Budynek jednopiętrowy, 
wybudowany w technologii trady-
cyjnej, przykryty blachodachówką. 
Przewidzianych sześć pokoi, otwarta 
kuchnia, dwie łazienki, kotłownia oraz 
garaż. Działka o powierzchni 10 a. 
Na tyłach budynku miejsce na taras 
i ogród. 
Cena 325.000 zł
Tel. 513 084 377

2-pokojowe – 51,70 m2

Kurdwanów, 
ul. Wysłouchów
Przedpokój, osobna, jasna kuchnia, 
2 niezależne pokoje, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Pierwsze piętro. Blok 
z cegły z dziedzińcem. Dwustronna 
ekspozycja.

Cena 285.000 zł
Tel. 504 051 600

1-pokojowe – 32 m2

Ruczaj, ul. Lipińskiego
Mieszkanie na drugim piętrze 
w trzypiętrowym bloku, składa się  
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Mieszkanie posiada 
balkon i dodatkowo do mieszkania 
przynależy piwnica około 5 m2. 
Idealne pod inwestycję, blisko komu-
nikacji miejskiej.

Cena 219.000 zł
Tel. 883 999 762

3-pokojowe – 49,5 m2

Kazimierz, ul. Skawińska
Mieszkanie Składa się z trzech osob-
nych pokoi, jasnej kuchni, łazienki 
z WC, przedpokoju oraz balkonu. 
Ogrzewanie centralne. Możliwość 
parkowania na zamykanym dzie-
dzińcu budynku.

Cena 427.000 zł
Tel. 512 110 804

2-pokojowe – 56 m2

Ruczaj, ul. Raciborska
Salon z otwartą kuchnią, sypialnia, 
łazienka z wanną, przedpokój, balkon. 
Mieszkanie na wysokim par terze 
- nowe budownictwo. Ogrzewanie 
miejskie. Idealne pod inwestycję. 
Możliwość wydzielenia dodatko-
wego pokoju.

 Cena 363.000 zł
Tel. 608 440 793

3-pokojowe – 65 m2

Olsza, ul. Żwirki i Wigury
Przedpokój, dwie sypialnie, salon, 
jasna kuchnia, łazienka, toaleta, 
loggia, piwnica. Mieszkaniedo 
wejścia. Ogrzewanie z MPEC. 
Dogodna komunikacja autobusowa. 
Słoneczne mieszkanie z widokiem na 
Stare Miasto.

Cena 435.000 zł
Tel. 12 412 00 72

2-pokojowe – 49 m²
Ruczaj, ul. Obozowa
Mieszkanie na trzecim piętrze 
w trzypiętrowym bloku. Blok z cegły  
z 2002 roku. Mieszkanie składa się 
z dwóch pokoi, oddzielnej jasnej 
kuchni, przedpokoju, łazienki, osob-
nego WC oraz dwóch balkonów. 
Do mieszkania przynależy piwnica 
o powierzchni 2,93 m². Przytulne 
mieszkanie, świeżo po remoncie. 
Cena 285.000 zł
Tel. 883 999 762

2-pokojowe – 57m2

Krowodrza 
Mieszkanie  na 15.  p ię t r ze 
w 16-piętrowym apartamentowcu 
z 2003r. Lokal składa się z: przed-
pokoju, sypialni, salonu z aneksem 
i łazienki. Widok na panoramę miasta. 
Możliwość przerobienia na osobną 
kuchnię. 

Cena 379.000 zł
Tel. 793 717 771
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe – 87,41 m2

Grzegórzki, 
ul. Bobrowskiego
Przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, osobne WC, loggia. Miesz-
kanie zlokalizowane w nadbudowie 
z 1995 roku w typie loftu na piątym 
piętrze kamienicy. Stan: bardzo dobry. 

Cena: 420.000 zł do negocjacji
Tel. 12 341 08 01

2-pokojowe – 37 m2

Kozłówek, ul. Okólna
Przedpokój, kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie po remoncie. Blok czte-
ropiętrowy. Blisko MPK.

Cena 225.000 zł
Tel. 534 533 332 

3-pokojowe – 52 m2

Mieszkanie na 2. piętrze składające 
się z 3 nieprzechodnich pokoi, jasnej 
kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. 
W rejonie CH Bonarka.

Cena 270.000 zł
Tel. 12 358 88 98

2-pokojowe – 44,68 m²
Wieliczka
Przedpokój, jasna kuchnia, 2 pokoje 
na planie kwadratu, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Mieszkanie w stanie 
dobrym. Blok z cegły.

Cena 199.000 zł
Tel. 600 176 207

4-pokojowe – 64 m2

Prądnik Czerwony
Przedpokój, 4 oddzielne pokoje, 
oddzielna kuchnia, łazienka, WC, 
loggia, piwnica. Idealne pod inwe-
stycję. Ciche i spokojne sąsiedztwo.

Cena 330.000 zł
Tel. 533 320 218

3-pokojowe – 73 m2

Wola Justowska
Salon z aneksem, 2 sypialnie, 
łazienka z WC, ogród 45 m2 oraz 
piwnica. Miejsce postojowe 20 tys. 
Budynek chroniony, monitorowany 
położony w pobliżu Kopca i Lasu 
Wolskiego – Al. Kasztanowa.

Cena 563.000 zł
Tel. 534 534 605

Dom – 131 m2

Pobiednik Wielki
Parterowy, wolno stojący dom wybu-
dowany w 2013 r. Nieruchomość 
położona na działce wielkości 10 ar. 
Dom składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, trzech sypialni, przed-
pokoju oraz łazienki. Możliwość 
adaptacji poddasza.

Cena 475.000 zł
Tel. 533 707 446 / 12 359 39 

Wyjątkowa realizacja budownictwa miesz-
kaniowego, pięć nowoczesnych budynków 
o wysokim standardzie wykonania, wkom-
ponowana w piękny, dębowy starodrzew. 
Wysokie dęby doskonale tłumią i wygłu-
szają dźwięki i szum otaczającego miasta. 
Teren całego osiedla jest ogrodzony, 
prowadzą do niego dwie strzeżone, zdalnie 
sterowane bramy wjazdowe usytuowane od 
strony ulicy Białoruskiej. Nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców czuwają pracownicy 
ochrony oraz całodobowy monitoring.

Cena: 5.700 zł/m2

Tel. 12 358 88 98

3-pokojowe
Azory, ul. Bolesława 
Czerwieńskiego
Mieszkanie 3-pokojowe (jeden przejściowy) 
z osobną jasną kuchnią zlokalizowane na 
parterze w bloku VI-piętrowym. Istnieje możli-
wość przerobienia mieszkania na trzy osobne 
pokoje oraz salon z aneksem kuchennym. 
Łazienka w mieszkaniu po remoncie reszta 
wymaga odświeżenia. Podwójna ekspo-
zycji pn-pd. Nadaje się dla rodziny lub pod 
wynajem. Bardzo blisko pętla autobusowa. 
Liczne punkty handlowo-usługowe
Cena 319.000 zł
Tel. 730 029 199

2-pokojowe – 33 m2

Mistrzejowice, 
os. Kombatantów
2 pokoje, otwarta kuchnia, łazienka 
z WC, balkon. Po generalnym 
remoncie – okna PCV, panele, płytki, 
kuchnia zabudowana i wyposażona, 
nowe instalacje. Winda. Blisko sklepy, 
komunikacja miejska, szkoła, przed-
szkole, park, plac zabaw.

Cena 225.000 zł
Tel. 663 479 313
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
Dom w zabudowie szeregowej
Górka Narodowa, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

Atrakcyjny dom w zabudowie szeregowej usytuowany na działce 2,8 ara. 
Budynek dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, użytkowym 
poddaszem oraz garażem. Nieruchomość w stanie idealnym, nie wyma-
gająca dodatkowych nakładów finansowych. Niskie koszty utrzymania 
– ok. 600zł za wodę i ogrzewanie przy 5 osobach. Spokojna okolica. 

Cena 889.000 zł
Tel. 537 978 098

5-pokojowe – 120 m2

Kraków, Łobzów, 
ul. Łokietka
Mieszkanie 5-pokojowe o pow. 120 m2, 
osobna kuchnia, duża łazienka,  
2 balkony, komórka lokatorska. Teren 
ogrodzony. Spokojna okolica. Miesz-
kanie na I piętrze z windą. Zapra-
szamy do umówienia się na wizytę.

Cena 899.000 zł
Tel. 512 110 802

3-pokojowe – 55 m2

Nowa Huta, os. Willowe
Jasne, widokowe mieszkanie składa-
jące się z 3 nieprzechodnich pokoi, 
jasnej kuchni, łazienki z oknem, 
przedpokoju oraz balkonu. Zadbany 
blok z windą w zielonej okolicy. Ciche, 
spokojne osiedle. Bliskość komuni-
kacji miejskiej oraz lokali usługo-
wych.

Cena 315.000 zł
Tel. 693 569 250

3-pokojowe – 70 m²
Żabiniec, ul. Reja
Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, 2 sypialnie, łazienka 
z WC, toaleta, balkon. Przestronne 
jasne mieszkanie. Wysoki standard 
wykończenia. Widokowe piętro. Blok 
z windą. Ogrzewanie i ciepła woda 
z sieci miejskiej.

Cena 489.000 zł
Tel. 696 496 500

3-pokojowe – 87 m2

Kraków, Łobzów, 
ul. Lubelska
3 - p o k o j o w e  m i e s z k a n i e 
o powierzchni 87 m2 w trzypiętrowej 
kamienicy. Lokal z osobną kuchnią, 
łazienką z WC. Dwustronna ekspo-
zycja. Miejsce parkingowe przyna-
leżne do mieszkania. Zapraszamy 
do umówienia się na wizytę.

Cena 690.000 zł
Tel. 512 110 802

2-pokojowe – 48,7 m2

Płaszów, ul. Myśliwska
Przedpokój, oddzielna kuchnia, 
2 pokoje, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym w doskonałej lokalizacji. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej. Blisko 
pętli tramwajowej „Mały Płaszów”.

Cena 310.000 zł
Tel. 570 578 980

3-pokojowe – 58,1 m2

Górka Narodowa, 
ul. Słomczyńskiego
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym, 
znajdujące się na 2-gim piętrze 
w bloku z windą. Składające się 
z dwóch nieprzechodnich pokoi oraz 
salonu z aneksem kuchennym. Możli-
wość wydzielenia osobnej jasnej 
kuchni.

Cena 380.000 zł
Tel. 537 978 098
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DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe, 
pow. 33-77 m2

Ceny: od 189.000 zł
 

KONTAKT:  Iwona Nogacz      
 518-706-552 

RZĄKA,  
UL. RYDYGIERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
do wejścia
Cena: 359.000 zł
 

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko      
 507-668-087 

BOREK FAŁĘCKI,
UL. FREDRY
Mieszkanie 2-pokojowe, 38 m2, 
ogródek, 2008 r.
Cena: 279.000 zł
 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto      
 572-985-869 

GRĘBAŁÓW,  
UL. GEODETÓW
Dom wolnostojący, p.u. 170 m2, 
do wprowadzenia, 2002 r., działka 17 ar
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł      
 518-810-080 

AZORY, 
UL. RADZIKOWSKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 92 m2, 
garaż, ogródek, 2000 r.
Cena: 670.000 zł
 

KONTAKT:  Dariusz Kornaś      
 502-104-545 

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
Apartament 3-pokojowy, wysoki 
standard, garaż w cenie, 2008 r.
Cena: 450.000 zł
 

KONTAKT:  Bożena Romuzga      
 518-706-538 

STARE PODGÓRZE, 
UL. WĘGIERSKA
5 kawalerek o łącznej powierzchni 
126 m2, pod inwestycję, 2015 r.
Cena: 1.760.000 zł
 

KONTAKT:  Olgierd Jacher      
 512-536-778 

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

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:  Piotr Kudła      
 500-673-615

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

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU
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OPATKOWICE
Mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe, 
pow. 36-54 m2 

Ceny: od 181.000 zł
 

KONTAKT:  Marek Popiela      
 518-967-677 

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 3-pokojowe, pow. 60 m2

Cena: 339.000 zł
 

KONTAKT:  Jarosław Utnik      
 518-714-002 

GIEBUŁTÓW, 
GM. WIELKA WIEŚ
Dom wolnostojący, p.u. 195 m2, 
2005 r., klimatycznie urządzony
Cena: 798.000 zł
 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer     
 505-236-943 

AZORY, 
UL. RADZIKOWSKIEGO
Stylowy i nowoczesny apartament, 
2 pokoje, 60 m2

Cena: 590.000 zł
 

KONTAKT:  Barbara Paszkowska      
 511-272-088

AZORY,
UL. PODKOWIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2,
do wejścia, duża loggia
Cena: 355.000 zł
 

KONTAKT:  Jakub Obcowski      
 510-087-993

MISTRZEJOWICE,
OS. ZŁOTEGO WIEKU
Mieszkanie 3-pokojowe,
po generalnym remoncie, balkon
Cena: 349.000 zł
 

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak      
 518-706-518 

NOWA HUTA,
UL. RZEPAKOWA
Dom wolnostojący, 240 m2,
do zamieszkania, działka 13 ar
Cena: 1.000.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
 508-155-779

WOLA DUCHACKA,
UL. LIRNIKÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
nowe, 2016 r.
Cena: 339.000 zł
 

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

PODGÓRZE,
UL. PRZEMYSŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2, 
nowoczesne
Cena: 445.000 zł
 

KONTAKT:  Sabina Pająk      
 514-738-628 

ZABIERZÓW,
BURÓW
Dom 250 m2, po remoncie, 
działka 7 ar
Cena: 420.000 zł
 

KONTAKT:  Sebastian Steranka     
 501-227-010 

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

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
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AZORY,
AL. RÓŻYCKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 48 m2, 
urządzone
Cena: 299.000 zł
 

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska      
 503-780-786 

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
wysoki standard, 2013 r.
Cena: 590.000 zł
 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio      
 515-234-864 

KURDWANÓW,
UL. KORDIANA
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2, 
wysoki standard
Cena: 369.000 zł
 

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski      
 511-272-188 

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2, 
nowoczesne
Cena: 420.000 zł
 

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer      
 518-706-583 

DĘBNIKI,
UL. SANDOMIERSKA
Mieszkanie 2-pokojowe 
49 m2, stylowe
Cena: 4.900 zł/mc + opłaty
 

KONTAKT:  Dominika Ziobrowska      
 798-352-683

WOLA JUSTOWSKA,
UL. RZEPICHY
Dom wolnostojący, 220 m2, 
luksusowy
Cena: 6.800 zł/mc + opłaty
 

KONTAKT:  Rafał Duda      
 507-894-500 

GRZEGÓRZKI,
UL. GRZEGÓRZECKA 
Mieszkanie 3-pokojowe, 50 m2, 
wysoki standard, 2017 r.
Cena: 536.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makowa      
 515-634-552

PŁASZÓW,
UL. MYŚLIWSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 33,5 m2,
pod inwestycję, 2013 r.
Cena: 220.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek      
 505-110-150 

SIDZINA 
Domy w zabudowie bliźniaczej
z garażami, pow. 120 m2

Cena: 560.000 zł
 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek      
 518-685-588 

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. REDUTA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66,5 m2, 
wysoki standard, 2011 r.
Cena: 520.000 zł
 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek      
 505-110-150 

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

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
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GRZEGÓRZKI 
Mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe,
pow. 34 - 95 m2

Ceny: od 280.000 zł
 

KONTAKT:  Marek Popiela      
 518-967-677 

MOGILANY,
KONARY
Dom w zabudowie bliźniaczej, 
141 m2, widokowa działka
Cena: 568.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński      
 503-112-787 

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. WIARUSA
Apartament w stylu  „Glamour”,
95 m2, taras
Cena: 795.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska      
 505-083-150 

RUCZAJ, UL. 
BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe,
35,5 m2, pod inwestycję
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska      
 505-083-150 

GÓRKA NARODOWA,
UL. FELIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 49,6 m2, 
urządzone nowocześnie, 2010 r.
Cena: 353.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor      
 500-557-819 

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

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor      
 500-557-819 

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
wyposażenie, 2009 r.
Cena: 479.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala      
 510-131-177

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio      
 515-234-864 

STARE MIASTO,
AL. SŁOWACKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2,
po remoncie
Cena: 430.000 zł
 

KONTAKT:  Karolina Raźna      
 503-031-022 

KROWODRZA,
AL. KIJOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
przestronne
Cena: 669.000 zł
 

KONTAKT:  Stanisław Irzyk      
 509-907-533 

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
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WYNAJEM

KRÓTKOTERMINOWY

Nieruchomości zawsze były dobrą lokatą kapitału, a teraz pojawia się szansa, że staną się 
Twoją inwestycją!
Wynajem krótkoterminowy to idealna alternatywa dla hoteli w turystycznym mieście, jakim 
jest Kraków. Zysk względem tradycyjnego najmu jest kilkukrotnie wyższy. Jednak to praca 
na pełen etat.

Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:

Jeżeli natomiast nie posiadasz jeszcze odpowiedniego mieszkania, 
służymy pełną poradą i na pewno pomożemy Ci znaleźć
apartament zgodny z Twoimi wymaganiami.

Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie ocenimy
czy Twoje mieszkanie spełnia warunki
wynajmu krótkoterminowego.

Skontaktuj się z nami,
a wspólnie ustalimy cały plan działań.

535 600 996
606 719 557
503 164 511

Piotr
Mateusz

Sebastian

info@hoca24.com

marketing

zarządzanie
rezerwacjami

pełną obsługę
klientów

przygotowanie mieszkania
pod wynajem

logistykę sprzątanie pranie

PROPERTY GROUP
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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.

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: od 277.000 zł

brONOWICE, 
KrOWODrZA, DębNIKI

WOlA JUSTOWSKA 
– JUNACKA

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

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

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

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

Cena: 370.000 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

PIEKAry

Nowy, urządzony dom — 
pow. 160 m2, ładna działka 11 a.

Cena: 419.000 zł

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

Cena: 850.000 zł

gArlICZKA / 
rEJON ZIElONKI
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www.nowodworskiestates.pl

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 529 000 PLN

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

lukasz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 78 m2

ul. ks. Józefa Meiera Sprzedaż

Na sprzedaż ekskluzywny apartament  położony na drugiej 
kondygnacji budynku przy ulicy ks. Józefa Meiera.

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Rżąka

Cena: 215 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Bartosz Ciosek
+48 570 347 115

b.ciosek@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 36 m2

ul. Ludwika Rydygiera Sprzedaż

Na sprzedaż mieszkanie z dwoma niezależnymi sypialniami 
i przestronnym balkonem przy ul. Rydygiera.

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Dębniki

Cena: 2 000 PLN

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

damian@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Kazimierza Pułaskiego Wynajem

Do wynajęcia klimatyzowany apartament 47m2 w wysokim 
standardzie w prestiżowym budynku Perla Verona

Dzielnica: Kraków-Ruczaj

Cena: 2 200 zł

Umów się na spotkanie:  Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50m2

ul. Bułgarska Wynajem

Do wynajęcia nowy apartament 50m² w super standardzie 
z balkonem na Ruczaju

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Cena: 395 000 PLN

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

j.sabat@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 45 m2

ul. gen. Dąbrowskiego Sprzedaż

Na sprzedaż przytulne mieszkanie z ogródkiem o powierzchni 
45m2 w niepowtarzalnej okolicy!

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Grzegórzki

Cena: 1 950 000 PLN

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

lukasz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 134  m2

al. Daszyńskiego Sprzedaż

Do sprzedania luksusowy apartament znajdujący się 
w Krakowie przy al. Daszyńskiego
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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

Mogiła

Działka 6a . 

Cena: 289 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Węgrzce Wielkie 

Nowy dom 134m 2. 

Cena: 460 000zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Sidzina 

Działka 20a.

Cena: 110 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Zelków 

Dom 260m 2,
wysoki standard.

Cena: informacja pod
           telefonem

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków, ul. Łużycka
 
Mieszkanie 86m 2,
4-pokojowe, 2006 r.

Cena: 520 000 zł
 

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Sidzina  

Działka budowlana 10a.

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Okolice Zabierzowa

Dom po remoncie,
stan developerski 150 m2.

Cena: 349 000zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Świątniki Górne   

Dom w zabudowie
szeregowej 100 m2.

Cena: 515 000 zł

  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: 570.000 zł

garaż: 20.000 zł

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

Stare Miasto - sprzedaż 

Cena: 440.000 zł

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

Zablocie - sprzedaż 

Cena: 640.000 zł

Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie w inwestycji
Garden Residence o powierzchni 75 m2.

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

Bronowice - wynajem 

Cena: 1.600 zł
+ opłaty

Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie przy ul. Radzikowskiego, 
36m2  z ogródkiem. 

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

Czyżyny - wynajem 

Cena: 4.000 zł
+ opłaty

Do wynajęcia 3-pokojowy apartament o powierzchni 110 m2
przy ul. Jana Pawła II.

Katarzyna Łacheta +48 795 735 492 katarzyna.lacheta@aphouse.pl

Katarzyna Łacheta +48 795 735 492 katarzyna.lacheta@aphouse.pl

Bronowice - wynajem

Cena: 4.000 zł
+ opłaty

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 84 m2
przy ul. Stańczyka.

Bronowice - sprzedaż 

Cena: 3.500 zł
+ opłaty

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 70 m2
w bardzo dobrej lokalizacji.

Izabela Myśliwiec +48 799 936 689 izabela@aphouse.pl
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Kraków, ul. Kalwaryjska 51
pon. – piątek: 9:00 – 17:00

tel. 516 396 994
biuro@danax.pl

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

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

Cena: 1 490 000 zł

Zabierzów, Zelków

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

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

Cena: 960 000 zł

Kraków, Zwierzyniec, Bielany

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

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

Cena: 990 000 zł

Kraków, Prądnik Biały

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

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

Cena: 680 000 zł

Kraków, Wola Duchacka

Mieszkanie na sprzedaż
pow.: 45,60 m²

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

Cena: 290 000 zł

Kraków, Kliny, ul. Bartla

Mieszkanie na sprzedaż
pow.: 32,00 m²

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

Cena: 269 000 zł

Kraków, Olsza, ul. Ostatnia

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

Wola Justowska
ul. Niezapominajek

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. Blich

Krowodrza
ul. Wrocławska

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. Berka Joselewicza

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. Berka Joselewicza

5 piętro
powierzchnia 48,7 m2

2 piętro
powierzchnia 68,5 m2

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



TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

Sprawne, szybkie i wygodne dotarcie do ofert prywatnych z ponad 100 źródeł internetowych i prasowych 
z całego kraju - tak najkrócej można określić ideę działania Programu POP, przygotowanego przez portal 
KRN.pl z myślą o biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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OgłOszEnia drObnE

Mieszkania – sprzedaż

Kraków, ul. 29 Listopada
55 m2, 3 pokoje z balkonem. Bardzo ładne, nowo-
cześnie urządzone mieszkanie położone w cen-
trum Krakowa. Dojście do Dworca Głównego 
zajmuje 15 minut. Wysokość pomieszczeń 3 m – 
mieszkanie robi wrażenie bardzo przestrzennego. 
Wszystkie instalacje zarówno w  mieszkaniu jak 
i  w  całym budynku zostały wymienione. Niskie 
koszty utrzymania nieruchomości – przy 2 za-
meldowanych osobach 270 zł.

Cena 366.000 zł
Tel. 796-542-363

Kraków, ul. Dobrego Pasterza
40 m2, XI p. Mieszkanie odnowione, do sa-
modzielnej aranżacji. Wymienione instalacje: 
elektryczna, CO, wod.-kan. Okna PCV, parapety, 
drzwi zewnętrzne firmy Gerda. Mieszkanie składa 
się z pokoju o pow. ok. 20 m2 z otwartą kuchnią, 
sypialni z  obszernym miejscem na garderobę, 
łazienki. Z  okna piękna panorama na okolicę 
w kierunku wyjazdu na Warszawę. Usytuowane 
w cichej bezpiecznej okolicy z łatwym dojazdem 
do centrum Krakowa i Nowej Huty.

Cena 255.000 zł do negocjacji
Tel. 516-324-740

Kraków, ul. Fatimska
50,3 m2, IV p., dwupokojowe z loggią. Mieszka-
nie składa się z dwóch nieprzejściowych pokoi, 
osobnej kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Eks-
pozycja okien na wschód i zachód. Pokoje jasne, 
z  dużego pokoju wyjście na balkon. Kuchnia 
z osobnym wejściem. Łazienka z wanną, umywal-
ką, piecykiem gazowym. Okna PCV. Mieszkanie 
ustawne, przytulne. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Blok po termomodernizacji. Woda, gaz 
opomiarowane, ogrzewanie nieopomiarowane 
z  sieci miejskiej w  czynszu za m2. Mieszkanie 

znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, w po-
bliżu znajdują się szkoły, przedszkola, szpital, 
przychodnia, sklepy.

Cena 280.000 zł
Tel. 698-656-727

Kraków, ul. Jana III Sobieskiego
60,6 m2, I  p./ IV p., 3 pokoje, łazienka, kuchnia 
i przedpokój. Z salonu wychodzi się na balkon. Do 
mieszkania przynależy piwnica. W całym mieszka-
niu (oprócz łazienki i kuchni) na podłodze parkiet. 
Mieszkanie zostało przerobione z dwóch pokoi na 
trzy (można wrócić do poprzedniego stanu). Okna 
nowe plastikowe, wychodzące na południowy za-
chód. Wysokość pomieszczeń 3,6 m. Ogrzewanie 
własne, gazowe nowym piecem dwu funkcyjnym. 
Klatka schodowa czysta i  zadbana. Bardzo do-
brze rozwinięta infrastruktura, w pobliżu sklepy, 
szkoła podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, 
komunikacja tramwajowa, autobusowa, do Rynku 
Głównego 5 minut spacerkiem.

Cena 457.000 zł
Tel. 606-209-582

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

Cena 650.000 zł
Tel. 510-113-246

Kraków, ul. Kasprowicza
49 m2, 2-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie do 
remontu adaptac yjnego,  z lokal izowane 
w  jednopiętrowej, przedwojennej kamienicy 
na Osiedlu Oficerskim, w pobliżu ronda Mogil-
skiego. Lokal składa się z trzech pomieszczeń 
i  przedpokoju. Preferowane ogrzewanie ga-
zowe piecem dwu funkcyjnym. Przestronność 
i  odpowiednie doświetlenie pomieszczeń 
sprawia, że lokal może pełnić funkcję biura 
czy kancelarii prawniczej. Mieszkanie własno-
ściowe hipoteczne z  udziałem w  kamienicy 
12,5 % Można zaadaptować strych, zlokalizo-
wany nad mieszkaniem, tworząc dodatkową 
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. Kijowska
2 pokoje, XV p./ XVI p., przepiękny widok na 
panoramę Krakowa. Główne atuty tej nierucho-
mości to bliskość centrum, terenów zielonych, 
szkół, uczelni, sklepów. Do Rynku Głównego 
jest raptem 2 km. Mieszkanie posiada instalację 
alarmową. Ogrzewanie i ciepła woda jest z sieci 
miejskiej. Nieruchomość składa się z  salonu, 
kuchni, sypialni, łazienki z  WC i  balkonu. Do 
mieszkania przynależą 2 miejsca parkingowe 
w garażu podziemnym jak i komórka lokatorska 
(ujęte w cenie mieszkania). W budynku znajduje 
się recepcja, ochrona i monitoring. Mieszkanie 
jest gotowe do zamieszkania bez konieczności 
wnoszenia dodatkowych nakładów finanso-
wych.

Cena 669.000 zł
Tel. +35-387-499-371

e-mail: greg_1204@hotmail.com

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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Kurdwanów nowy, ul. Turniejowa 
II p./ IV p., 57 m2, 2-pokojowe z garderobą i balkonem, rok budowy: 2001. 
Mieszkanie jasne, stan bardzo dobry.  W pełni wyposażone, liczne szafy 
wnękowe, parkiet dębowy.
Parking na ulicy za szlabanem tylko dla mieszkańców. Blok położony  
w bezpośrednim sąsiedztwie parku osiedlowego.

Cena 330.000 zł   Tel. 577-749-093

Kraków, Krowodrza
36 m2, III p./ III p., jednopokojowe. Mieszkanie 
bardzo ciepłe i ciche w spokojnej, zielonej okolicy. 
W pokoju o powierzchni (18 m2) i przedpokoju 
(5,8 m2) na podłodze parkiet, w kuchni (9,3 m2) 
i łazience (3 m2) płytki. W przedpokoju pojemna 
zabudowana szafa. Doskonale skomunikowane 
z centrum oraz ośrodkami akademickimi. Czynsz 
280 zł, w  tym ogrzewanie, odpady i  fundusz 
remontowy.

Cena 250.000 zł
Tel. 535-506-480

e-mail: klichupodaj@o2.pl

Kraków, ul. Krzywda (okolice Tandety)
53,1 m2, II p., 2-pokojowe z balkonem, wystawa 
okien płd.–zach. Duży salon, pokój, ustawna 
kuchnia, łazienka. Ogrzewanie gazowe (piec 
dwufuncyjny), kuchnia elektryczna z płytą halo-
genową, zmywarka. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Oferta skierowana do osób prywatnych.

Cena 350.000 zł
Tel. 737-444-160

e-mail: pawpol-07@wp.pl

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
49 m2, I  piętro, 2-pokojowe z  otwarta kuchnią 
z balkonem, łazienką oraz przedpokojem. Pokoje 
osobne o  powierzchni 23 m2 i  14 m2. Łazienka 

z wanną i WC. Ogrzewanie i ciepła woda z pie-
cyka dwu funkcyjnego. W mieszkaniu domofon, 
internet, telewizja.

Cena 263.000 zł
Tel. 663-313-411

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 bu-
dynki użyteczności publicznej. Blok na gwarancji 
– rękojmi dewelopera. Opłaty administracyjne 
wynoszą 210,98 zł. Mieszkanie z wyłączną własno-
ścią, posiada założoną odrębną Księgę Wieczystą 
z  wykupionym wieczystym udziałem we wła-
sności gruntu, podatek od nieruchomości za rok 
2016 wynosi 40,07 zł. Możliwe tańsze kupno bez 
pośrednictwa, dostępna jest pełna dokumentacja 
potrzebna do umowy w  Kancelarii Notarialnej. 
Brak jakichkolwiek obciążeń, do kupna od zaraz.

Cena 239.000 zł
Tel. 517-115-248

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. Pilotów
107 m2, I piętro, 4-pokojowe w budynku z 2007 
r. na terenie strzeżonego osiedla Cztery Korony. 
W skład lokalu wchodzi salon (23,63 m2), kuchnia 
(16 m2), 3 pokoje (15,23 m2 +10,9 m2 +15 m2), 
łazienka (4,5 m2) i toaleta (2 m2). Lokal posiada 
2 duże balkony o  dodatkowej powierzchni 
ok. 18,5 m2. Całość nowocześnie zaprojektowana 
i wykończona. Dodatkowo piwnica. W budynku 
ciepła woda i ogrzewanie – miejskie.

Cena 870.000 zł
Tel. 500-520-800

dom z działką do sprzedania

Kraków, Prądnik biały
60 m2, działka 3 a. Dom parterowy, murowany, składający się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, wiatrołapu, piwnicy, strychu. Komfortowy, 
umeblowany. Stan do wejścia. Cicha, spokojna ulica domków jednorodzinnych.

Bez PośreDNIKów

Cena 295 000 zł   519 788 502
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Kraków, ul. Pilotów
32 m2, II piętro, 2-pokojowe, ciche mieszkanie 
składające się z 2 osobnych pokoi, (11 m2 i 9 m2) 
jasnej kuchni (7 m2), łazienki z  toaletą (3 m2). 
Dodatkowo piwnica (1,8 m2). Mieszkanie dwu-
stronne o  ekspozycji południowej i  północnej. 
Mieszkanie wymaga remontu.

Cena 205.000 zł
Tel. 500-114-238

Kraków, ul. Prusa
35 m2, piękna kawalerka w  doskonałej lokali-
zacji w  dzielnicy Salwator. Duży pokój (20 m2), 
oddzielna kuchnia z  małą jadalnią, łazienka 
(WC, wanna), przedpokój. Okna wychodzą na 
słoneczne podwórko. Mieszkanie znajduje się 
w  ładnej, wyremontowanej i  dobrze utrzyma-
nej kamienicy. 10 minut spacerem do Starego 
Rynku, 3 minuty do Błoń i Bulwarów Wiślanych. 
Mieszkanie jest bardzo cieple, czyste (remonto-
wane kilka lat temu), umeblowane (pralka, piec/
piekarnik, lodowka, microfalowka) i kompletnie 
wyposażone. Ogrzewanie własne elektryczne. 
Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 335.000 zł
Tel. 34-315-65-91

Kraków, ul. Przedwiośnie
82 m2, 3-pokojowe, IV p./ V p. Apartament naroż-
ny z panoramicznym widokiem z okien i tarasu 
bezpośrednio na zieloną okolicę rzeki Wilgi, Stare 
Podgórze i Kazimierz. Ekspozycja zachodnia i pół-
nocna. W lokalu wszystkie ściany są działowe, co 
daje możliwość praktycznie dowolnej jego aran-
żacji. Pierwotnie w planie dewelopera mieszkanie 
składało się z 3 sypialni, salonu z aneksem ku-
chennym, łazienki i dodatkowej osobnej toalety. 
Do apartamentu przynależą dwa sąsiadujące ze 
sobą miejsca parkingowe w garażu podziemnym 
oraz dwie komórki lokatorskie o powierzchni po 
3 m2 przylegające do miejsc postojowych. Cena 
jednego miejsca postojowego to 35.000 zł, cena 
komórki lokatorskiej 10.000 zł. Ogrzewanie z sieci 
miejskiej (brak gazu w budynku), przygotowana 
instalacja pod klimatyzację w salonie.

Cena 710.000 zł
Tel. 506-256-555

Kraków, ul. Starowiślna
23 m2, pokój z aneksem kuchennym i  łazienka. 
Mieszkanie usytuowane na poddaszu (możliwość 
zrobienia antresoli) nowo odrestaurowanej 
kamienicy. Ogrzewanie na piec dwufunkcyjny. 
Sprzedawane w stanie deweloperskim do indy-
widualnego wykończenia. Gwarantowany zysk 
z wynajmu krótko lub długoterminowego.

Cena 268.000 zł
Tel. 782-052-926

Kraków, ul. ks. Turka
51,5 m2, parter, 2 pokoje, nieprzechodnie, w tym 
mniejszy z  aneksem kuchennym. Przedpokój 
z którego wchodzi się do pokoi i łazienki. W więk-
szym pokoju, na całej jego długości szafa w za-
budowie. Kuchnia posiada własne okno, otwarta 
na salon, z którego jest wyjście na balkon i zejście 
na obszar zieleni. Kuchnię można przywrócić do 
stanu pierwotnego, tj. oddzielić ścianą od pokoju, 
z osobnym wejściem. Piec gazowy dwufunkcyjny, 
wymieniony 5,5 roku temu, ogrzewanie własne 
gazowe.

Cena 320.000 zł
Tel. 662-543-366

e-mail: arsenejunran@free.fr

Kraków, ul. Tysiąclecia
49 m2, IV piętro, 3-pokojowe, bardzo funkcjonalne 
mieszkanie z jasną kuchnią. Pokoje są ustawne, 
a mieszkanie zlokalizowane jest tak, że okna nie 
wychodzą bezpośrednio na sąsiednie bloki co 
zapewnia intymność. Największy pokój posiada 
duży balkon.

Cena 245.000 zł
Tel. 883-587-172

Kraków, ul. widok
52,9 m2, I  p., 3-pokojowe z  balkonem w  bloku 
z  końca lat 60. na Dąbiu (10 minut spacerem 
do Tauron Arena w  Krakowie). Mieszkanie ma 
komfortowy układ pomieszczeń, całość do re-

montu. Do lokalu przynależy komórka lokatorska 
o  powierzchni 2,8 m2. Budynek po remoncie 
termoizolacyjnym, odnowiona elewacja. Blisko 
komunikacja miejska. Zielona okolica.

Cena 349.000 zł do negocjacji
Tel. 609-405-496

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

Cena 348.000 zł
Tel. 502-328-567

zakopane, ul. Szymony
52 m2, wysoki parter w  bloku, centrum. Salon 
z aneksem kuchennym, dwa pokoje, hol, łazienka. 
Stan dobry.

Cena 365.000 zł
Tel. 731-368-945

doMY – sprzedaż

Czchów, ul. Kingi
50 m2, dom z  bali, do remontu. Działka 2,5 a, 
uzbrojona (woda, kanalizacja, gaz). Budynek 
gospodarczy murowany o  pow. 10 m2. Dobra 

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

lokalizacja, bardzo dobre połączenie autobusowe 
z Krakowem i Nowym Sączem.

Cena 49.000 zł
Tel. 608-474-516

Hebdów
177 m2, działka o pow. 6 a. Zadbany, 3-poziomo-
wy dom z cegły położony na ogrodzonej działce. 
Media: gaz, telefon. Oddzielny garaż.

Cena 398.000 zł
Tel. 12-385-22-50

Kraków, Bieżanów
312 m2, działka 1510 m2, 6 pokoi. Do sprzedania 
dom wolnostojący, dwurodzinny, 3 kondygna-
cyjny. Funkcjonalny dzięki dużym pomieszcze-
niom, zadbany. Działka ogrodzona, teren równy, 
zadbany. 8 ar działki do własnej eksploatacji. 
Istnieje możliwość wydzielenia i sprzedaży jako 
budowlanej. Istnieje możliwość przebudowy lub 
rozbudowy domu. Powierzchnia domu i działki 
dają wiele możliwości na nowa aranżację. Okolica 
cicha, spokojna i bardzo przyjazna.

Cena 1.275.000 zł
Tel. 502-761-814

Kraków, 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. Media: prąd, gaz.

Cena 415.000 zł
Tel. 501-308-886

e-mail: nawdar@pro.onet.pl

Kraków, ul. Gersona
160 m2, działka 8,14 a. Dom jednorodzinny, 
dwukondygnacyjny z funkcją dzienną na parte-

rze oraz sypialniami na poddaszu. Parter: salon 
z  kominkiem (44 m2), pokój mogący spełniać 
funkcję gabinetu (16 m2), kuchnia z oknem (9 m2), 
łazienka z prysznicem i toaletą (3 m2), hall (13 m2) 
i  wiatrołap (3 m2). Poddasze: sypialnia (22 m2) 
z garderobą (8 m2), 2 pokoje (po 13 m2), łazienka 
z wanną, prysznicem i toaletą (10 m2) oraz hall 
(8 m2) i  schowek (4 m2). Dom posiada piwnicę 
o powierzchni 25 m2 oraz dwa schowki dostępne 
od zewnątrz (pod wejściem i  pod schodami). 
Na działce znajduje się również wolnostojący 
garaż. Kształt działki regularny, prostokątny 
o  lekkim nachyleniu w  kierunku północnym. 
Wymiary: szerokość od frontu ok. 14 m oraz 
długość ok. 25 m. Dojazd drogą asfaltową. Do-
godny dojazd do centrum Krakowa autobusową 
i tramwajową komunikacją miejską.

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

Kraków, ul. Łokietka
221 m2, działka 3 a. Nowoczesny, energoosz-
czędny dom w zabudowie szeregowej. Rozkład 
pomieszczeń: piwnica: garaż dwustanowiskowy 
(19,25 m2; 16,42 m2), dwa pomieszczenia do do-
wolnego zagospodarowania (11,42 m2; 5,84 m2), 
korytarz (5,57 n2) oraz pralnia połączona z ko-
tłownią (12,98 m2), parter: wiatrołap (3,58 m2), hol 
(10,23 m2), salon (31,72 m2) z wyjściem na taras 
(12,74 m2) oraz ogród, kuchnia częściowo otwarta 
(12,86 m2) i łazienka (2,34 m2), piętro: hol (7,1 m2), 
3 sypialnie (23,26 m2; 11,8 m2; 9,45 m2), garderoba 
(3,22 m2), łazienka (6,95 m2) oraz taras (7,87 m2). 
W budynku znajduje się poddasze o powierzchni 
70 m2 – powierzchnia niewliczona do powierzch-
ni całkowitej budynku. W salonie przygotowana 
instalacja pod kominek.

Cena 720.000 zł
Tel. 665-400-535, 783-001-545

Kraków, ul. Myślenicka
210 m2, działka 11,65 a. Dom jednorodzinny, 
niepodpiwniczony, z  ogrodem, wybudowany 
w 1996 r. Dom składa się z 2 mieszkalnych kon-
dygnacji oraz strychu. Parter: hall z wiatrołapem, 

salon z kominkiem i wyjściem do ogrodu, kuchnia 
z częścią jadalną, łazienka, gabinet, pomieszcze-
nie gospodarcze (pralnia), garderoba. Piętro: 4 sy-
pialnie, w tym 2 z garderobami, a 1 z balkonem, 
dodatkowa garderoba, łazienka. Budynek jest 
ogrzewany instalacją grzewczą rozprowadzoną 
z  własnego pieca gazowego zasilanego z  sieci 
miejskiej. Nieruchomość świetnie skomuniko-
wana z centrum Krakowa oraz blisko wjazdu na 
autostradę A4.

Cena 990.000 zł
Tel. 601-482-626

e-mail: remigiusz.pasternak@adwokatura.pl

Kraków, wola Justowska
Mała rezydencja, umeblowana, gotowa do za-
mieszkania. Powierzchnia mieszkalna – 500 m2, 
powierzchnia całkowita – 600 m2, pow. działki 
– 14 arów

Cena: 3.000.000 zł do negocjacji
Tel. 609-729-098

Kraków, ul. zbydniowicka
244 m2, działka 15 a. Wolnostojący dom z 2000 r., 
z  garażem i  wiatą garażową. Dom ma trzy 
poziomy, na każdej kondygnacji niezależne 
mieszkanie z  kuchnią, łazienką i  osobnym 
wejściem. Pierwsza kondygnacja z  drewnia-
nym gankiem – 65,20 m2, druga kondygnacja 
z  tarasem i  kominkiem z  rozprowadzeniem 
ciepłego powietrza – 85,50 m2, trzecia kondy-
gnacja z zabudowanym balkonem – 93,30 m2. 
Powierzchnia użytkowa domu 244 m2 (7 pokoi, 
3 kuchnie, 3 łazienki). Nieruchomość ogrodzona. 
Dojazd do centrum miasta: MPK i bus.

Cena 690.000 zł
Tel. 501-856-818

Siepraw
120 m2, wolnostojący, rok budowy 2003. Działka 
10,5 a, widokowa, ogrodzona. Parter: salon 
z kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka z kabi-
na, przedpokój, schody, taras 16 m2. Na piętrze 
dwa duże pokoje. Okna połaciowe i w ścianach 
szczytowych. Podłogi drewniane – deski sosno-
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we. Ogród zagospodarowany: krzewy, drzewa 
owocowe. Bezpieczna okolica. Blisko las, trasy 
spacerowe, 200 m do przystanku MPK.

Cena 430.000 zł
Tel. 501-433-048

działki – sprzedaż

Chorągwica
10 a, budowlana, jest w  kształcie prostoką-
ta 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

Kraków, ul. Malczewskiego
21,8 a, z dojazdem od ul. Zaścianek. Teren zbro-
jony. Spokojna i  malownicza okolica na szlaku 
prowadzącym pod Kopiec Kościuszki.

Tel. 507-070-348, 669 110 050

Kraków, ul. wiosenna
20 a. Działka budowlana (nr 71/1) bezpośred-
nio od właściciela, z  ostateczną decyzją WZiZT 
(pozwolenie na budowę w trakcie) – zabudowa 
bliźniacza dwulokalowa o intensywności do 21%. 
Zjazd bezpośrednio z drogi publicznej.

Cena 2.150.000 zł
Tel. 604-112-802

Krasieniec Stary
56 arów, z tego 18 arów to działka budowlana. Wy-
miary: około 19 × 300 m. Dojazd do działki drogą 

asfaltową. Woda i prąd przy działce. W razie do-
datkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Cena 190.000 zł
Tel. 793-238-815

okocim, ul. Leszczynowa
0,24 ha, budowlana, 2 kilometry od centrum mia-
sta Brzesko, do zjazdu z autostrady A4 w Brzesku 
tylko 5 kilometrów. Działka z pięknym widokiem, 
lekko nachylona, prostokątna o  wymiarach 
ok. 25 × 90 m z warunkami zabudowy (WZ) na 
budowę 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

rzuchowa
12 a, budowlana, prostokąt 20 × 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 88.000 zł
Tel. 693-262-292

e-mail: budowlane_dzialki@poczta.fm

Piwniczna-zdrój, Kosarzyska
12 a, budowlana, media, ogrodzona, przy drodze 
na Podbukowiec.

Cena 125.000 zł
Tel. 501-219-294

e-mail: renata.kowalczewska@ gmail.com

koMercja – sprzedaż

Lokal użytkowy
Wadowice, Plac Jana Pawła II, 57 m2 lub 25 m2, I p., 
całość po kapitalnym remoncie. Nowa stolarka, 

nowe instalacje, ogrzewanie MPEC. Ze względu 
na bardzo dobrą lokalizację, lokal nadaje się pod 
działalność gospodarczą lub jako apartament 
mieszkalny.

Cena 8800 zł/ m2

Tel. 794-562-965

Mieszkania – wYnajeM

Kraków, ul. Białoprądnicka
50 m2, IV p./ IV p., 2-pokojowe. Otwarta kuch-
nia (osobna) i  przestronny salon z  balkonem. 
Sypialnia, przedpokój, łazienka z  wanną i  wc. 
Widok z balkonu na ogród (sad). Media miejskie, 
opomiarowane również ogrzewanie. Dostępna 
piwnica. Na wyposażeniu: pralka, kuchnia elektr, 
lodówka, mikrofala. Bardzo blisko park i  Dwo-
rek Białoprądnicki, plac zabaw, poczta, sklep, 
korty tenisowe, weterynarz w  bloku, fryzjer, 
restauracja.

Cena 1400 zł + opłaty
Tel. 601-460-298

Kraków, ul. Chopina
100 m2, II p./ IV p., centrum, w  cichej okolicy, 
blisko Parku Krakowskiego. 3 duże pokoje, prze-
stronna kuchnia, łazienka, oddzielna toaleta. 
Ogrzewanie gazowe – nowy piec dwufunkcyjny. 
Nowy prąd.

Tel. 602-366-553
e-mail: jpolak@interia.pl

Kraków, ul. Krzywda
50 m2, parter, 2 pokojowe kompletnie wy-
posażone (pralka, lodówka, zmywarka, tv) 
w  wolno stojącym domku z  małym ogród-
kiem oraz miejscem parkingowym. Świetna 
lok al iz acja  ko ło K rakowsk ie go CHT (na 
ul.  Powstańców Wielkopolskich). W  bliskiej 
odległości znajduje się przystanek autobuso-
wy i  tramwajowy oraz Krakowska Akademia 
im. A.F. Modrzewskiego. Mieszkanie jest ciche 
z małym ogródkiem.

Cena 1600 zł + opłaty
Tel. 602-844-301

zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 43
Mieszkanie na sprzedaż
Nowoczesne, funkcjonalne, trzypokojowe mieszkanie o pow. 46 m2, wykończone w wysokim standardzie. 
Kuchnia otwarta na pokój (ok. 18 m2). Ekskluzywna łazienka z WC (ok. 4,5 m2), kabina prysznicowa 
z hydromasażem. Dwie pojemne szafy wnękowe. Duży balkon ok. 7 m2, wystawa północ, południe. 
Możliwość pozostawienia w cenie mebli oraz sprzętu AGD/RTV. 

Cena 319.000 zł       940-85-339  e-mail: gosiaczek337@interia.pl
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
30 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

Kraków, ul. Prądnicka
25 m2, IV p., mieszkanie w  pełni umeblowane 
(meble IKEA), sprzęt AGD (pralka, lodówka, mi-
krofala), elektroniczny piecyk gazowy, internet 
– możliwość podłączenia, balkon, jasny i ciepły 
pokój, nowe okno plastikowe. Na podłogach 
położone panele. W bloku znajdują się 2 windy. 
Z boku klatki całodobowa ochrona. Ogrzewanie 
miejskie zawarte w czynszu.

Cena 1000 zł + opłaty
Tel. 501-424-267

Kraków, ul. raciborska
51 m2, dwa oddzielne pokoje, jasna duża kuchnia, 
duża łazienka, balkon. Wyjście na balkon z kuchni 
i  pokoju. Mieszkanie ciepłe, słoneczne, ciche, 
umeblowane. W  okolicy dużo zieleni, sklepy, 
uczelnie, szkoła, przedszkola. Bardzo dobra ko-
munikacja miejska (tramwaj, autobus). Miejsca 
postojowe wokół budynku. Wolne od lipca. 

Cena 1500 zł + opłaty
Tel. 507-577-463

Kraków, ul. rusznikarska
53 m2, II p./ IV p., 2-pokojowe. Komfortowe, w peł-
ni wyposażone mieszkanie w bardzo dobrej loka-
lizacji. W pobliżu park, sklepy : Tesco, Kaufland, 
Biedronka, liczne punkty handlowo-usługowe. 

Cicha, zielona okolica, świetny punkt komuni-
kacyjny. Mieszkanie składa się z  : 2 osobnych 
jasnych nieprzechodnich pokoi (13 m2 i 21 m2), 
osobnej jasnej kuchni (6,8 m2), przedpokoju 
(7,4 m2), jasnej łazienki (4,5 m2) i balkonu (6 m2). 
Mieszkanie w całości umeblowane i wyposażone. 
W pokojach i przedpokoju na podłodze parkiet, 
w kuchni terakota, w łazience płytki ceramiczne. 
Bezpośrednio przy bloku duży parking.

Cena 1600 zł
Tel. 575-509-846

Kraków, rynek Podgórski
41 m2, dwupokojowe mieszkanie z jasną kuchnią 
w  świetnej lokalizacji. Możliwość bezpłatnego 
parkowania samochodu na zamykanym podwór-
ku. Mieszkanie umeblowane (styl Ludwik XVI), po 
kapitalnym remoncie. Wymieniono wszystkie 
instalacje, stolarkę okienną, drzwiową, na pod-
łogach parkiet. Wyposażone w sprzęt AGD (RTV, 
lodówko-zamrażarka, mikrofala, pralka, kuchnia 
gazowa wraz z  piekarnikiem, odkurzacz itp.) 
Mieszkanie usytuowane jest na IV piętrze – widok 
z okna na Rynek Podgórski i kościół św. Józefa, 
z kuchni i balkonu sypialni na podwórko z zielo-
nym ogródkiem. 

Cena 1800 zł + opłaty
Tel. 606-551-246

Kraków, ul. zwierzyniecka
46 m2, dwupokojowe, umeblowane mieszkanie 
w  apartamentowcu Angel Plaza. Składa się 
z  salonu z  aneksem kuchennym, sypialni, ła-
zienki, balkonu. Wyposażone jest w sprzęt AGD: 
lodówkę, kuchenkę mikrofalową, elektryczną 
płytę do gotowania, czajnik, żelazko, odkurzacz, 
telewizor, pralkosuszarkę, w  oknach żaluzje 
przeciwsłoneczne i moskitiery, na balkonie stolik 
i krzesła. Ogrzewanie i ciepła woda miejskie MPC. 
Wynajmujący będzie miał możliwość korzystania 
bezpłatnie z siłowni, sauny, jacuzzi, w które wy-
posażony jest budynek. Apartamentowiec posia-
da recepcję z całodobową ochroną. Największym 
atutem mieszkania jest jego położenie.

Cena 3500 zł
Tel. 694-145-114

zaMiana

Hebdów
Dom 3-poziomowy , pow. 177 m2 z oddzielnym 
garażem, położony w  miejscowości Hebdów. 
Działka ogrodzona o  pow. 6 a. Zamienię na 
2-pokojowe mieszkanie z  balkonem, położone 
na parterze lub I piętrze. Lokalizacja – Kraków, 
Nowa Huta.

Tel. 12-385-22-50
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Krakowski Rynek Nieruchomości

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

16–29.06.2017  nr 11/2017

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






