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Szanowny Czytelniku

W ostatnich dniach rozstrzygnięty został Plebiscyt 

„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom 2017”. 

Tegorocznym zwycięzcą okazała się inwestycja 

realizowana przez firmę ATAL — Wielicka Garden. 

W tym roku po raz pierwszy wręczyliśmy aż 

trzy statuetki. Kto jeszcze został nagrodzony? 

Zapraszam do lektury relacji z gali finałowej 

plebiscytu, która odbyła się w Modlniczce  

22 czerwca.

W ostatnią fazę wchodzi rządowy program 

„Mieszkanie dla Młodych”, wnioski będzie 

można składać w bankach już od sierpnia. 

Zainteresowanych skorzystaniem ze środków 

zapraszamy do lektury artykułu „Rząd odblokował 

dopłaty w MdM”, w którym piszemy m.in. o tym, 

ile funduszy zostało jeszcze w puli, a także 

czy powinniśmy się spieszyć, chcąc skorzystać 

z dopłaty.

Czym jest urban agriculture i czy ma szanse 

zostać zaszczepiony w Krakowie? O formach 

rolnictwa w mieście z dr. inż. Wojciechem 

Sroką z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

realizującym grant badawczy „Rolnictwo 

miejskie jako wyzwanie zrównoważonego 

rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce — 

aspekty ekonomiczno-społeczne, środowiskowe 

i planistyczne”, rozmawia Magdalena Hojniak

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński

Numer 12/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 23.06.2017 r.        ukazał się 30.06.2017 r. 
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Relacje

Gala IV edycji Plebiscytu Inwestycja 
Przyjazna Mieszkańcom

W
śród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele firm de-
weloperskich, przedstawiciel partnera plebiscytu, 
sklepów Castorama — Tomasz ziętara; laureat kon-

kursu na najlepsze hasło reklamowe promujące wybraną inwe-
stycję mieszkaniową, a  także pracownicy Grupy KRN media. 
Podczas prezentacji poświęconej działaniom promocyjnym to-
warzyszącym plebiscytowi, prowadzący galę Krzysztof Maksiń-
ski podkreślił, że z roku na rok rośnie liczba osób biorących udział 
w głosowaniu, a przedsięwzięcie zyskuje coraz większy rozgłos 
i  rozpoznawalność — będąc wiarygodnym źródłem informacji 
o  tym, jak poszczególne projekty deweloperskie są odbierane 
przez potencjalnych nabywców. 

Nominacje i nagrody dla krakowskich inwestycji
Od lutego na łamach kolejnych wydań dwutygodnika prezento-
wane były inwestycje biorące udział w plebiscycie. Opisy wszyst-
kich projektów mieszkaniowych zostały opracowane według 
jednego schematu — ułatwiając czytelnikom dokonanie oceny 
i wybór najlepszej, ich zdaniem, propozycji. O statuetkę zwycięzcy 

i miano „Inwestycji Przyjaznej Mieszkańcom” w 2017 r. walczyło 
12 inwestycji:
• Prestige City (Techniq)
• Teligi 3 (Grupa Buma)
• Osiedle Piltza (KG Group)
• Art City (Eko-Park)
• Osiedle Kwitnących Wiśni (Awim Development)
• zaczarowany Młyn (Dom-Bud M. Szaflarski)
• Wielicka Garden (Atal)
• Apartamenty Danka (Krak Kolor Deweloper)
• Osiedle Lawendowa 3 (Osiedle Lawendowa 3)
• Osiedle Dobra Forma (Cracovia Property)
• Modern Residence (Excellent Development)
• City View Kraków (MWM Investments)

Pierwsze miejsce w IV edycji Plebiscytu Inwestycja Przyjazna 
Mieszkańcom zajęła inwestycja Wielicka Garden realizowana 
przez firmę Atal. Kolejne pozycje na podium zajęły odpowiednio: 
II miejsce — Art City firmy Eko-Park, III miejsce — Osiedle Dobra 
Forma realizowane przez Cracovia Property.

Osiedle Wielicka Garden
Laureat plebiscytu — Wielicka Garden — to 
osiedle zlokalizowane na obszarze Podgó-
rza, jednej z najpopularniejszych i najprężniej 
rozwijających się dzielnic miasta. Osiedle 
znajduje się przy ul.  Wielickiej, skąd można 
łatwo dojechać do ścisłego centrum, pozo-
stałych części miasta oraz poza jego grani-
ce. Kolejnym atutem jest bliskie sąsiedztwo 
ciekawych terenów rekreacyjnych. Niedale-
ko osiedla znajduje się Kopiec Kraka, który 
otaczają malownicze łąki i ścieżki spacerowe. 
W okolicy można znaleźć również Kamienio-
łom Liban.

O  sukcesie projektu decyduje nie tylko 
korzystne położenie w  pobliżu infrastruk-
tury komunikacyjnej i  handlowo-usługowej 
oraz terenów rekreacyjnych, ale  także wy-
soka jakość realizacji. Inwestycja została za-
planowana jako nowoczesne, dwuetapowe 
przedsięwzięcie. Dzięki wysokiemu standar-
dowi wykończenia, starannie dopracowanej 
koncepcji osiedla oraz przemyślanej strate-
gii inwestycyjnej, Wielicka Garden zaoferuje 

22 czerwca w Centrum Witek Home w Modlniczce odbyła się 
Gala Plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom. Wydarzenie stanowiło 
podsumowanie kilku miesięcy głosowania na projekty mieszkaniowe, które 
w ocenie czytelników dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości” 
oraz portalu KRN.pl w największym stopniu spełniają oczekiwania osób 
kupujących bądź planujących zakup nieruchomości w Krakowie. 

Statuetki wręczone laureatom plebiscytu
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mieszkańcom komfortowe lokale  i  funkcjonalne przestrzenie 
wspólne. W ramach I etapu do użytkowania zostaną oddane lo-
kale o zróżnicowanym metrażu: od 28,38 do 93,34 mkw. Oferta 
sprzedaży obejmuje zarówno popularne kawalerki i lokale 2-po-
kojowe, jak i większe, 3- oraz 4-pokojowe zaprojektowane z my-
ślą o  rodzinach i  osobach preferujących przestronne wnętrza. 
Drugi etap inwestycji zakłada realizację 177 mieszkań o podob-
nych rozkładach. Powierzchnie oferowanych lokali  wynoszą od 
28,43 do 94,76 mkw. 

zgodnie z harmonogramem, budowa I etapu inwestycji zakoń-
czy się w IV kw. bieżącego roku. Kolejny etap ma zostać oddany 
do użytkowania w IV kw. 2018 r.

Najlepsze hasło reklamowe
Jak co roku, redakcja dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieru-
chomości” nagrodziła najlepsze hasło reklamowe, wybrane spo-
śród wielu propozycji zgłoszonych przez uczestników konkursu. 
Nagrodą dla zwycięzcy tradycyjnie jest tygodniowy pobyt w luk-
susowym hotelu w Kołobrzegu. W tym roku urlop nad morzem 
spędzi Maciej Wójcik — autor hasła „zamieszkaj z  nami i  złap 
wiatr w  żagle”, promującego inwestycję Teligi 3, realizowaną 
przez Grupę Buma. 

Chciałbym bardzo podziękować za wybranie mojej propozycji ha-
sła promującego inwestycję przyjazną mieszkańcom 2017. Gratulu-
ję laureatom i  uczestnikom plebiscytu pięknych osiedli i  budynków, 
w  których niebawem zamieszkają krakowianie. Życzę wszystkim 
przedstawicielom branży wydawniczej, medialnej, deweloperskiej 
i  handlowej, aby wiatr w  żagle ich firm wiał długo, mocno, stabilnie 
i zawsze we właściwym kierunku, a osobom, które niebawem zamiesz-
kają w pięknych mieszkaniach i apartamentach, wszelkiej pomyślno-
ści i zadowolenia z posiadania swojego miejsca w królewskim Grodzie 
Krakowie — podsumował Maciej Wójcik.

Kolegium redakcyjne przyznało tę nagrodę za inteligentne na-
wiązanie do logotypu inwestycji i  postaci Leonida Teligi, przy ulicy 
którego realizowana jest inwestycja. Redakcja wyróżniła ponad-
to dwa hasła. Pierwsze z nich: „Komfort mieszkania podnieśliśmy 
do rangi sztuki”, opisujące projekt Art City — nadesłał Sylwester 

Winiarski. Drugie wyróżnienie otrzymał Szymon Kościuszko, au-
tor hasła „Danka, brałbym Cię!”, nawiązującego do inwestycji 
Apartamenty Danka. Tym razem komisja konkursowa doceniła 
odwagę, śmiały koncept i poczucie humoru autora. 

Wielicka Garden dołączyła do listy laureatów poszczególnych 
edycji plebiscytu. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach 
najwięcej głosów otrzymały projekty: Fajny Dom (zwycięzca 
I edycji) — realizowany przez firmę Mota Engil Real Estate i Es-
tia, Osiedle Lawendowa 3 w  zielonkach (II edycja), zaprojekto-
wane przez firmę Maxus Developer. Ubiegłoroczną „Inwestycją 
Przyjazną Mieszkańcom” został projekt Bunscha Park, realizo-
wany przez firmę Bunscha Park Sp. z o.o. W 2016 r. pierwszy raz 
przyznane zostały także miejsca II i III, które zajęły, odpowiednio: 
Grzegórzki Park (firmy Inter-Bud Developer) oraz Wilga Park II 
(firmy WAKO). 

Następna edycja Plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkań-
com odbędzie się w 2018 r. 

Joanna Kus

Uczestnicy Plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom

Centrum Witek Home, gdzie odbyła się gala plebiscytu
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Rozmowy

Urban agriculture —  
czy rolnictwo 
przeniesie się 
do miast?

Czym jest rolnictwo w mieście, na czym ono polega?

Tak zwana koncepcja urban agriculture od kilkudziesięciu lat roz-
wija się w  Europie zachodniej. zasadniczo wyróżnia się dwie 
główne formy urban agriculture: miejskie i  podmiejskie rolnic-
two oraz miejskie ogrodnictwo. Pierwsza z form obejmuje pod-
mioty komercyjne, zarabiające na rolnictwie. Lokalizuje się ono 
poza centrami miast, poza terenami zurbanizowanymi, ale jest 
bardzo mocno zintegrowane z  rynkiem miejskim, np. rolnicy 
sprzedają swoje produkty w  miastach, na placach targowych, 
świadczą usługi na rzecz mieszkańców miasta, oferując np. jaz-
dę konną. W Polsce należy to do rzadkości, ale bardzo sprawnie 
funkcjonuje np. w Niemczech, gdzie można pojechać do takiego 
gospodarstwa, kupić wytworzone tam warzywa, a  przy okazji 
usiąść w przydomowej restauracji i zobaczyć, jak ono funkcjo-
nuje. Klient widzi, co i  jak jest produkowane, według jakich 
standardów, dzięki czemu ma poczucie, że żywność jest bez-
pieczna, zdrowa. znane są również inicjatywy polegające na 
tym, że mieszkańcy tworzą wspólnotę współdecydującą o tym, 
co rolnik ma produkować, a następnie otrzymują tzw. paczkę od 
rolnika z zamówionymi produktami. Kolejnym przykładem miej-
skiego i podmiejskiego rolnictwa są gospodarstwa edukacyjne, 
gdzie przyjeżdżają wycieczki szkolne i dzieci mogą nauczyć się 
wypiekania chleba, czyli taka nauka poprzez zabawę. W  Pol-
sce jest ich niestety bardzo mało, ale w  Austrii, Szwajcarii czy 
we Włoszech są bardzo popularne. Istnieją również gospodar-
stwa zajmujące się zachowywaniem dziedzictwa narodowego, 
promowaniem kultury chłopskiej czy wiejskiej, ale w okolicach 
miast.

Czym się różni gospodarstwo ukierunkowane na 
promowanie wiejskiej kultury od tradycyjnego?

Sposobem na uatrakcyjnienie obszarów 
zurbanizowanych jest urban agriculture. 
O formach rolnictwa w mieście z dr. inż. 
Wojciechem Sroką (Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie), realizującym grant badawczy 
„Rolnictwo miejskie jako wyzwanie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
metropolitalnych w Polsce — aspekty 
ekonomiczno-społeczne, środowiskowe 
i planistyczne”, rozmawia Magdalena 
Hojniak.

Tak naprawdę w tego typu gospodarstwach nie chodzi o samą 
produkcję rolniczą, ale o  pokazywanie kultury chłopskiej i  jej 
dziedzictwa. Takie gospodarstwo mieści się zazwyczaj w jakimś 
starym dworze, jest swoistego rodzaju skansenem, gdzie można 
zaprosić mieszkańców miast i pokazać, jak wyglądają dawne ma-
szyny rolnicze czy technologie uprawy i jak tego typu jednostki 
w ogóle funkcjonują.

W dzisiejszych czasach większość społeczeństwa jest 
przemęczona, zestresowana. Czy rolnictwo pomogłoby 
uporać się ze skutkami stresu?
W tej kwestii pojawiają się różne pomysły, a za przykład jednego 
z nich można podać ogrody terapeutyczne. W Niemczech pole-
ga to na leczeniu poprzez kontakt z przyrodą i pracę w rolnic-
twie. Koncepcję wdrożono już np. w  zagłębiu Ruhry, gdzie na 
jakiś czas przybywają ludzie starsi czy trudna młodzież. Pro-
wadzone są zajęcia z  uprawy roślin i  uczestnicy samodzielnie 
produkują żywność. Badania udowodniły, że kontakt z  natu-
rą poprawił ich samopoczucie, pozwolił się uspokoić, wyciszyć. 
W  Polsce ogrody terapeutyczne najczęściej pojawiają się przy 
szpitalach, przy czym bardziej przypominają koncpecję ogro-
du botanicznego, gdyż rzadko prowadzi się tam hortiterapię 
z  prawdziwego zdarzenia. Ogrody terapeutyczne to też cieka-
wy sposób na spędzenie wolnego czasu dla zapracowanych.

Skąd wzięła się potrzeba, żeby rolnictwo przenosić ze wsi 
do miast?
W  przeciwną stronę: chodzi o  to, żeby utrzymać rolnictwo 
w  mieście, bo ono było tutaj zawsze i  z  biegiem czasu miasto 
pochłonęło wieś razem z  jej kulturą. Źródła historyczne po-
dają, iż już w  starożytności rolnictwo było bardzo cenionym 
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i wspieranym przez władców elementem miast. I wcale nie cho-
dziło tylko o podnoszenie bezpieczeństwa żywnościowego (np. 
w razie długotrwałego oblężenia miasta), ale również docenia-
no walory estetyczne miejskiego rolnictwa. Również współcze-
śnie podkreśla się, że może ono pełnić szereg bardzo ważnych 
funkcji: społecznych, środowiskowych, ekonomicznych. Ludzie 
potrzebują przestrzeni, pięknych krajobrazów, bo dzięki nim 
znacznie lepiej się czują i właśnie rolnictwo daje te możliwości. 
Wyobraźmy sobie wokół miasta piękne tereny zagospodarowa-
ne rolniczo, gdzie można pojechać rowerem, pospacerować, po-
czuć wiejski klimat. Obecnie wygląda to zupełnie inaczej: mamy 
tereny bardzo zaniedbane, zarośnięte roślinnością inwazyjną, 
której nie powinno być.

Miasta już od dłuższego czasu mają problem 
z ograniczoną przestrzenią — na terenach zależy 
deweloperom, firmom, potrzeba infrastruktury.  
Jak znaleźć obszar dla rolnictwa?
Trzeba ograniczać przestrzenną urbanistyczną ekspansję, tak 
jak od lat robią to państwa Europy zachodniej. Należy wydzielić 
granice, do których może rozwijać się miasto, a na jego obrze-
żach wyznaczyć okręg, gdzie nie wolno budować. Przykładem 
wydzielenia stref rolniczych są korytarze ekologiczne, zielone 
pierścienie, jakie występują np. w  Wiedniu oraz Kopenhadze. 
Służą one przewietrzaniu miast, zapewniają różnorodność bio-
logiczną oraz ułatwiają zwierzętom przemieszczanie się. Nie ma 
też obawy, że rolnictwo w  ten sposób zatrzyma rozwój miast, 
ponieważ w grę wchodzą kwestie finansowe, a jak wiadomo zy-
ski z  działalności handlowej, komercyjnej, zawsze przewyższą 
dochody z rolnictwa. Tak naprawdę rolnictwo jest najlepszą for-
mą utrzymania terenów zielonych na obszarach zurbanizowa-
nych, m.in. ze względów ekonomicznych. Jeżeli rolnik właściwie 
zadba o  te tereny, będzie prowadził odpowiednio dostosowa-
ną produkcję, miasto nie będzie ponosiło kosztów. Dodatkowo 
poprawi to klimat miejski, jakość powietrza, warunki wodne itd. 
Plany muszą zapewnić rolnikowi, że jego tereny nie mogą być 
przekształcone na cele budowlane, bo wiadomo, że jeżeli de-
weloper zaoferuje wysoką stawkę za działkę, to zostanie ona 
sprzedana.

A co z jakością produktów pozyskanych z upraw 
miejskich? Na ile są one wartościowe i wolne od 
szkodliwych substancji?
Badania naukowe wskazują, że uprawy rolnicze lokowa-
ne w  okolicach miast są jak najbardziej zdrowe i  nie ma w  tym 
względzie żadnych przekroczeń. W Niemczech niedaleko elek-
trowni węglowej hodowano warzywa, a następnie prowadzono 
analizę pod kątem zawartości metali ciężkich. Ich stężenie było 
oczywiście trochę wyższe, ale nadal nie przekraczające norm. 
Wiadomo, że pomiędzy pasami jezdni nikt nie będzie sadził 
marchewki, ale w pobliżu szlaków komunikacyjnych czy w miej-
scach, gdzie emisje szkodliwych substancji są podwyższone, 
mogłyby to być rośliny przemysłowe, niewykorzystywane do 
celów spożywczych, np. rzepak. Musimy mieć na uwadze fakt, 
że sprowadzając żywność z innych krajów, spoza UE, gdzie stan-
dardy produkcyjne są inne, często znacznie niższe, nie mamy 
gwarancji co do warunków, w  jakich zostały wyprodukowane. 
Jeżeli mielibyśmy w  Polsce np. plantacje truskawek, na które 
sami moglibyśmy pojechać, zebrać owoce i zobaczyć, jak są pro-
wadzone, myślę, że wielu mieszkańców miasta uznałoby to za 

atrakcyjne. Barierę w tym względzie stanowi świadomość kon-
sumentów, którzy kupując w supermarketach, nie myślą o tym, 
co jedzą, co się dzieje z tymi produktami np. w czasie transpor-
tu. Polska żywność wytwarzana lokalnie na pewno jest o wiele 
zdrowsza niż sprowadzana np. z Chin, czy wytwarzana masowo 
w bardzo dużych gospodarstwach rolnych Europy zachodniej.

Jakie mamy możliwości, żeby na terenach 
zurbanizowanych, w centrach miast zaadaptować 
rolnictwo?
W samych centrach będą to głównie ogrody działkowe. Na za-
chodzie działa nawet wynajem działek i  polega to na tym, że 
rolnik wydzierżawia jakąś część swojego pola, udostępnia nie-
zbędne maszyny, sprzęt, a  dzierżawca prowadzi uprawę wła-
snych produktów.

W miastach jest wiele opuszczonych hal produkcyjnych, 
pustostanów. Czy takie miejsca dałoby się w jakiś sposób 
wykorzystać?
Ogólnie uprawa w  budynkach jest problematyczna m.in. ze 
względów finansowych, bo wymaga sporego kapitału. Co praw-
da pojawiają się koncepcje dotyczące gospodarstw wertykal-
nych, prowadzonych na 30, 40 piętrach. Pojawiły się one w Azji, 
ale są to niszowe i bardzo drogie produkty — zarówno w utrzy-
maniu, jak i  sprzedaży. Roślinom trzeba zapewnić odpowied-
nie warunki: wodę, światło, wilgotność. W  Polsce na razie nie 
ma na to szans. Alternatywą mogą być uprawy na balkonach 
czy dachach, choć i w tym względzie mamy duże ograniczenia. 
Budynek musi być odpowiednio przystosowany, a nasze obiek-
ty najczęściej nie spełniają wymagań, nie można na nie wejść. 
Wynika to m.in. z praktykowanego u nas typu budownictwa czy 
ograniczeń klimatycznych. Co prawda budowane obecnie bu-
dynki często mają zielone pokrycie, ale głównie ze względu na 
kwestie marketingowo-wizerunkowe, estetyczne i nie są prze-
znaczone do użytku mieszkańców. z kolei balkony są za małe na 
prowadzenie na nich upraw, choć niektórzy i tak to praktykują.

Jak w takim razie możemy uatrakcyjnić tereny w sercach 
miast?
Ciekawą alternatywą zazieleniania miast jest tzw. partyzantka 
ogrodnicza, czego przykłady spotykamy w  Warszawie. Polega 
to na tym, że zbiera się grupa społeczników, którzy zakupują sa-
dzonki i zagospodarowują tereny — często nie swoje, należące 
do miasta, stąd też nazwa — działamy nie do końca legalnie, ale 
upiększamy miasto. Najczęściej roślinność adaptuje się np. na 
zaniedbanych placykach.

Jednym słowem zagospodarowujemy tereny, o które nikt 
nie dba, np. pomiędzy budynkami?
Dokładnie. Staramy się wykorzystywać te obszary, by jakość 
życia była lepsza. Często jest tak, że przy starych kamienicach 
mamy zaniedbane dziedzińce, które można by zazielenić. 

Skąd wziął się pomysł, aby pójść krok dalej i zamiast 
zwykłego trawnika uprawiać rośliny, warzywa?
Myślę, że mamy już dosyć tych zabetonowanych, brzydkich 
miast. Chcemy kontaktu z  naturą, bo każdego cieszy możli-
wość wytworzenia własnej rośliny, zadbania o  nią i  zebranie 
plonu, nawet jeśli to będzie kilka pomidorów. Jest to również 
dobra forma na oderwanie się od pracy, okazja do ruchu oraz 
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rozwiązuje w tym przypadku hierarchia potrzeb. Wiadomo, że 
kiedy estetyka konkuruje z potrzebami podstawowymi, decyzja 
jest oczywista. Jeżeli nie mamy dróg, przedszkola, to raczej nie 
będziemy myśleć, żeby za rogiem zlokalizować ogród czy pole 
uprawne. Następna rzecz to mechanizm rynkowy, prawa ryn-
ku, ekonomia. Mając do wyboru produkcję rolniczą, a np. galerię 
handlową, wiadomo, że wygra to, co przynosi większe pienią-
dze. Dla każdego ważna jest maksymalizacja swoich korzyści, 
dlatego rolnik mający 2 ha nigdy nie odniesie z  nich takich do-
chodów, jakie otrzyma ze sprzedaży działki np. pod zabudowę 
mieszkaniową.

Co w tym zakresie musiałoby się zmienić?
W dużych miastach inicjatywy ekologiczne coraz częściej do-
chodzą do głosu. Ludziom zależy na dobrej żywności, za którą 
są w  stanie naprawdę dużo zapłacić, a  ponadto szukają miej-
sca do wypoczynku, rekreacji. Myślę, że za kilkanaście lat to 
się w  nas obudzi — podobnie było na zachodzie 20 lat temu. 
Problemem w  Polsce jest sam stosunek do rolnictwa. Nadal 
jest ono uważane za coś gorszego, postrzegane jako brzydki, 
śmierdzący dział gospodarki. Nie cenimy pracy na roli, a  sam 
zawód rolnika uważamy za zajęcie gorszego sortu. zachod-
nie społeczeństwa wracają do rolnictwa, przykładają wagę do 
dobrej żywności. U  nas taka świadomość dopiero się budzi. 
Kolejna kwestia to zagospodarowanie przestrzenne i brak od-
powiednich przepisów, które normowałyby rozszerzanie się 
miast.

Z jednej strony finanse, ale z drugiej działania eko 
i troska o środowisko, na które coraz bardziej kładzie się 
nacisk. Jak zatem można to pogodzić?
Odpowiednia forma rolnictwa broni się sama przez się. W ra-
mach urban agriculture, szczególnie blisko terenów zurba-
nizowanych powinno się rozwijać rolnictwo nastawione na 
produkcję roślinną, nie zwierzęcą, raczej mniejsze gospodar-
stwa, nie wielohektarowe. Wystarczy, że będą małe poletka 
oraz zadrzewienia. Jest coś takiego jak systemy agroforestry, 
czyli połączenie rolnictwa z  leśnictwem, gdzie na skraju pola 
sadzi się drzewa np. owocowe czy takie, które lepiej wyłapują 
dwutlenek węgla i  produkują więcej tlenu. Łącząc to wszyst-
ko, zapewniamy różnorodność biologiczną, przewietrzamy 
miasto, bo teren nie jest zabudowany, dzięki czemu powietrze 
może się wydostać, a tym samym korzystnie wpływamy na kli-
mat, jakość powietrza.

Jak Pan ocenia perspektywy w zakresie rolnictwa 
w mieście w Polsce?
W  Polsce ta idea dopiero zaczyna się rozwijać. Wkrótce, pod-
czas konferencji naukowej, będziemy dyskutować na temat 
rolnictwa na terenach zurbanizowanych i funkcji tego typu go-
spodarstw. Im więcej osób dowie się o  miejskich formach rol-
nictwa, tym większa szansa, że tego typu gospodarstwa mogą 
powstawać. Popyt na produkcję lokalną jest bardzo duży, grono 
osób, którym zależy na dobrych jakościowo produktach, ciągle 
się zwiększa, ale brakuje dobrych ofert. Rolnicy nie bardzo wie-
dzą, jak dotrzeć do tej grupy klientów, a sama sprzedaż na tar-
gach nie wystarcza, bo chodzi o nawiązanie więzi i relacji. Na to 
potrzeba czasu.

Dziękuję za rozmowę!

kontaktu z sąsiadami. Bywa, że osoby umawiają się o jednej po-
rze i razem pracują. Tutaj bardziej chodzi o towarzyszącą temu 
atmosferę.

Pana zdaniem potrzeby zajmowania się miejskim 
rolnictwem przejawiają tzw. typowe mieszczuchy czy 
osoby, które sprowadziły się do metropolii ze wsi?
Często się nad tym zastanawiałem i  wydaje mi się, że jednak 
to rdzenni mieszkańcy miast wykazują więcej inicjatyw w  tym 
względzie. Ci, którzy przybyli do miasta 3, 4 lata temu nie potrze-
bują tego aż tak bardzo, ponieważ zazwyczaj mają możliwość 
odwiedzenia swojej wsi raz na jakiś czas, a w mieszczuchach od-
zywa się chęć kontaktu z naturą, bo brakuje nam zieleni. Ciągle 
słyszymy, że kolejne tereny zostają zagarnięte pod zabudowę, 
nie ma miejsca na place zabaw itd.

Gdzie Pana zdaniem najlepiej funkcjonuje idea 
miejskiego rolnictwa?
Bardzo dobre przykłady spotykamy w  Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii czy Francji i  Portugalii, we Włoszech także. Tego 
typu działalność dobrze funkcjonuje w  krajach lepiej rozwi-
niętych, gdzie świadomość społeczeństwa jest znacznie wyż-
sza. Poza tym mamy Stany zjednoczone, Australię, które dość 
mocno rozwinęły tę koncepcję. Co ciekawe, nawet w  krajach 
dawnego bloku socjalistycznego też już ten pomysł zaczyna się 
rozwijać i dobrymi przykładami są tutaj Słowacja oraz Czechy.

Gdzie spotkał się Pan z najciekawszą formą miejskiego 
rolnictwa i na czym ona polegała?
Jestem zwolennikiem integrowania różnych elementów i  go-
spodarstw wielofunkcyjnych. zawsze najbliższe były mi go-
spodarstwa ukierunkowane na edukację, gdzie młodzież może 
zobaczyć jak tak naprawdę wygląda produkcja żywności, bo 
większość z nich nigdy nie widziała, na czym rolnictwo polega. 
Interesujące są też gospodarstwa, na których rolnik prowadzi 
przydomowy sklepik i  sprzedaje swoje produkty, a  przy okazji 
organizuje zabawy dla dzieci, np. imprezę urodzinową w stodo-
le — hit w Niemczech. Mamy odpowiednio przystosowany bu-
dynek z  zamontowanymi linami. Dzieci mogą sobie wskoczyć 
na siano, postrzelać z łuku, przejść labirynt w kukurydzy. Mnó-
stwo atrakcji dla dzieci połączonych z rozrywkami dla rodziców, 
a przy okazji można dokonać zakupów produktów dobrej jako-
ści. To chyba najlepiej odzwierciedla ideę miejskiego i podmiej-
skiego rolnictwa.

To, o czym Pan opowiada, przypomina trochę taki dzień 
u babci na wsi.
Tak. I  ludzie z  miast chętnie z  tego korzystają. Na takich go-
spodarstwach często organizuje się różnego rodzaju festyny. 
W Niemczech czy Szwajcarii popularne jest Święto Dyni, pod-
czas którego zaprasza się mieszkańców, zapewnia się różnego 
rodzaju atrakcje, rolnik przy okazji sprzedaje swoje produkty.

Co w Polsce utrudnia realizację projektów służących 
rozpropagowaniu miejskiego rolnictwa?
Aktualnie prowadzę badania ankietowe wśród mieszkańców 
Krakowa i pytam o to, czy w ogóle mają potrzebę, by zwiększać 
tereny zielone. z  dotychczas udzielonych odpowiedzi wyni-
ka, że jak najbardziej takie życzenia są, ale często przegrywa-
ją z niezbędną infrastrukturą, np. kolejnym żłobkiem. Dylemat 
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Warto Wiedzieć

Rząd odblokował dopłaty w „MdM”

K
ilka miesięcy po ogłoszeniu informacji o  wstrzymaniu te-
gorocznych dopłat w  ramach programu „Mieszkanie dla 
Młodych”, już wiemy, że nowa lawina wniosków nadejdzie 

znacznie szybciej niż należało się spodziewać. Wszystko za spra-
wą nowelizacji ustawy o  pomocy państwa w  nabyciu pierwsze-
go mieszkania przez młodych ludzi. zmiany przyjęte przez Radę 
Ministrów 13 czerwca 2017 r., wejdą w życie w sierpniu. Pierw-
si chętni na dopłaty do wkładu własnego mają zatem nieco po-
nad miesiąc, by przygotować niezbędne formalności w bankach. 
Nabór wniosków rozpocznie się 17 sierpnia, dzień po ogłoszeniu 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o  odblokowa-
niu puli dofinansowania. Aby skrócić czas oczekiwania benefi-
cjentów na udział w  programie, rząd musiał częściowo zmienić 
jego założenia finansowe. zniesione zostały blokady środków po 
przekroczeniu określonych pro-
gów procentowych wykorzysta-
nia funduszy, zarezerwowanych 
na bieżący i  przyszły rok. W  ten 
sposób nowelizacja ustawy po-
zwoli w stu procentach wykorzy-
stać limity na 2017 i  2018 r. To, 
co ułatwi życie kredytobiorcom, 
spełni funkcję koła napędowe-
go dla polskiej gospodarki. War-
to zwrócić uwagę, że za każdym 
nabywcą nieruchomości kryją się 
wpływy podatkowe do kasy pań-
stwa, większy popyt na usługi 
budowlane, remontowe i wykoń-
czeniowe, wzrost sprzedaży me-
bli i sprzętów gospodarstwa domowego, a także przyspieszenie 
tempa inwestycji deweloperskich. 

Do tej pory obowiązywała zasada, że wstrzymanie proce-
dury przyjmowania wniosków o dopłaty w  „MdM” następu-
je po złożeniu wniosków na łączną kwotę stanowiącą 95 proc. 
limitu przewidzianego na dany rok. Rezerwa nie mogła zo-
stać wykorzystana w  całości również dlatego, że pewną gru-
pę wnioskodawców tworzyły osoby, które w trakcie procedury 
przyznawania kredytu podejmowały decyzję o wycofaniu swo-
jego wniosku i  przerwaniu procedury zawierania umowy kre-
dytowej. Określony ustawowo limit na bieżący rok wynosił 
746 mln zł, a na 2018 r. — 762 mln zł.

W wyniku zapowiedzianego odblokowania środków na dopła-
ty w ramach programu, beneficjenci jeszcze w tym roku będą mo-
gli wykorzystać dofinansowanie na łączną kwotę ok. 70 mln zł. 
Według wstępnych szacunków Banku Gospodarstwa Krajowego 
fundusze te będą wsparciem dla ok. 4 tys. wnioskodawców. 

„MdM” po poprawkach
Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy stanowi ko-
lejne ułatwienie nie tylko dla beneficjentów programu, ale tak-
że deweloperów i  pozostałych sprzedających, którym zależy 
na szybkim sfinalizowaniu transakcji. ze względu na długi czas 

oczekiwania na wypłatę dofinansowania, wielu nabywców musia-
ło negocjować w sprawie zmiany terminów ustalonych z daną fir-
mą deweloperską bądź odłożyć w czasie swoje plany zakupowe. 

Warto zwrócić uwagę na dynamikę korzystania z dopłat. Już 
na początku roku analitycy przewidywali szybkie wyczerpanie 
tegorocznego limitu. Po kilku miesiącach beneficjenci stracili do-
stęp nie tylko do środków zarezerwowanych na 2017 r., ale także 
do przyszłorocznej rezerwy. W  ten sposób pojawiło się ryzyko 
spadku popytu na rynku nieruchomości, zwłaszcza w  tych mia-
stach, w  których transakcje z  dofinansowaniem są czynnikiem 
wyraźnie stymulującym branżę deweloperską, np. w Łodzi. Chęt-
nych na dopłaty nie brakuje, dlatego do kolejnego wyczerpania 
puli z Funduszu Dopłat dojdzie może nawet w ciągu kilku pierw-
szych tygodni po wznowieniu przyjmowania wniosków.

Skok popularności progra-
mu „MdM” obserwujemy już od 
września 2015 r., kiedy w  życie 
weszła pierwsza nowelizacja 
ustawy o pomocy państwa w na-
byciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi. Jak czyta-
my na stronie Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa: Do 
10 marca 2016 r. zawarto 51 527 
umów kredytowych ze wsparciem 
programu „MdM”. 13 518 rodzin 
i osób, które kupiły własne miesz-
kanie lub dom miało przynajmniej 
jedno dziecko. 49 648 umów do-
tyczyło zakupu lokalu mieszkal-

nego, a  1879 — domu jednorodzinnego. Wartość dofinansowania 
wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 1,2 mld zł. Łącz-
na kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 9,1 mld zł. 
Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe wy-
niosła 11,4 mld zł. 

Zmiany, które wywołały lawinę wniosków
Najważniejszą zmianą wprowadzoną po I półroczu 2015 r. było 
objęcie ustawowymi przepisami rynku wtórnego. W ten sposób 
częściowo rozwiązano problem niskiej dostępności mieszkań 
spełniających programowe kryteria — dotyczący m.in. Krakowa. 
Drugim rozwiązaniem, które przyczyniło się do wzrostu liczby 
beneficjentów programu, było podniesienie progów dofinanso-
wania, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych. Ta grupa otrzymała 
również dodatkowe przywileje w  postaci zniesienia limitu wie-
ku (35 lat) oraz konieczności ubiegania się o  dofinansowanie 
wyłącznie w  przypadku zakupu pierwszego mieszkania. Dzięki 
nowelizacji rodziny wielodzietne mogą uzyskać dopłatę na zakup 
kolejnego, większego mieszkania — które poprawi ich warunki 
bytowe. Taka zmiana, w połączeniu ze zwiększeniem maksymal-
nej powierzchni mieszkań objętych programem, przyczyniła się 
do wzrostu popytu na mieszkania 3-pokojowe i większe. 

Joanna Kus

Szacuje się, że dodatkowo ok. 4 tys. mieszkań zostanie zakupionych jeszcze 
w tym roku, dzięki zniesieniu limitów środków w programie „MdM”.
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ekspeRt Radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową, w jaki 
sposób możemy zwiększyć swoją zdolność kredytową?
Najprościej mówiąc, zdolność kredytowa liczona jest na pod-
stawie naszych dochodów i  zobowiązań. Różnica tych dwóch 
wartości podzielona przez liczbę członków naszej rodziny to 
kluczowy element zdolności kredytowej. Ogólna zasada jest 
bardzo prosta, im większe będą dochody, a  mniejsze zobowią-
zania (raty kredytów, pożyczek oraz poręczeń kredytów), tym 
nasza zdolność kredytowa będzie wyższa. Dlatego, szczególnie 
wtedy gdy dochody nie przewyższają średniej krajowej, warto 
pamiętać o  tym, aby przed ubieganiem się o  kredyt hipotecz-
ny w miarę możliwości uregulować aktualne zobowiązania oraz 
nie zaciągać kolejnych. Często osoby planujące zakup miesz-
kania zapominają o tym, że do sumy zobowiązań zaliczane jest 
nie tylko nasze zadłużenia w bankach, a także inne, np. alimen-
ty oraz pożyczki z  zakładu pracy. Bardzo często osoby, które 
nie posiadają wystarczającego wkładu własnego zbyt pochop-
nie decydują się na zaciągnięcie na ten cel kredytu gotówkowe-
go. Niestety w  niektórych przypadkach może on w  znaczący 
sposób obniżyć naszą zdolność kredytową. zanim podejmiemy 

jakiekolwiek działania warto skonsultować się ze specjalistą, 
który na podstawie analizy naszych dochodów i  zobowiązań, 
wskaże najrozsądniejsze rozwiązanie dostosowane do naszej 
aktualnej sytuacji finansowej. Często osoby planujące zakup 
nieruchomości na kredyt pytają o to, jak zwiększyć swoją zdol-
ność kredytową. Nie jest to proste, aczkolwiek możliwe. Może-
my np. do kredytu dołączyć dodatkową osobę (np. rodziców czy 
rodzeństwo). Warunkiem jest, aby osoba ta, wykazywała do-
chody na akceptowanym przez bank poziomie. Innym propono-
wanym rozwiązaniem jest spłata istniejących zobowiązań.

Warto pamiętać również o  tym, że posiadanie wkładu wła-
snego nie ma wpływu na naszą zdolność kredytową. Wkład wła-
sny sprawi, że warunki, na których bank udzieli nam kredytu, 
będą lepsze, nie zwiększy to jednak naszej zdolności kredytowej, 
o czym często nie wiedzą osoby ubiegające się o kredyt na zakup 
własnego mieszkania.

Edyta Łopacka
Ekspert ds. Produktów Bankowych

POWER FINANCES

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

Jak wyglądają formalne różnice związane z zakupem 
mieszkania z rynku pierwotnego w porównaniu 
z zakupem lokalu z tzw. „drugiej ręki”?

Różnica w  formalnościach, które musimy załatwić, kupując 
mieszkanie z  rynku wtórnego, w  porównaniu z  zakupem miesz-
kania z  rynku pierwotnego w  dużej mierze wynika z  faktu, że 
w pierwszym przypadku sprzedającym nieruchomość jest osoba 
prywatna, czyli dotychczasowy właściciel mieszkania, a   w  dru-
gim przedsiębiorstwo, czyli najczęściej firma deweloperska lub 
spółdzielnia mieszkaniowa. Niemniej jednak w obu przypadkach 
nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty taksy 
notarialnej oraz pokrycia kosztów sądowych. Różnica pojawia się 
natomiast w przypadku podatku od czynności cywilno-prawnych. 
Kupując mieszanie na rynku wtórnym to my będziemy zobowią-
zani do zapłaty tej kwoty fiskusowi. W przypadku mieszkań z ryn-
ku pierwotnego, podatek PCC 2 proc. nabywcę nie obowiązuje. 
Jeżeli decydujemy się na zakup mieszkania z  rynku pierwotne-
go, w budynku który nie został oddany jeszcze do użytkowania, 
musimy pamiętać także o tym, że będą co najmniej dwie umowy 
zakupu: przedwstępna czyli deweloperska oraz końcowa, prze-
nosząca własność. W związku z tym nieco inaczej będzie wyglądał 
także proces kredytowania. Bank wypłacać będzie środki dewe-
loperowi w transzach, zgodnie z postępem prac na budowie, a do-
piero po uruchomieniu całego kredytu i  zapłaceniu całej kwoty 
do dewelopera nastąpi wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego 
własności na nabywcę. W  przypadku rynku wtórnego sytuacja 

wygląda odwrotnie: wypłata środków sprzedającemu następu-
je dopiero po przeniesieniu prawa własności. Co to w  praktyce 
oznacza dla nabywcy? ze względu na to, że w przypadku kredytu 
na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, spłatę kapitału rozpo-
czynamy dopiero po uruchomieniu całej kwoty kredytu (wcze-
śniej w czasie wypłacania kolejnych transz przez bank spłacamy 
tylko odsetki), koszty całkowite kredytu mogą być nieco wyższe.

Zuzanna Mroziewicz  
Specjalista ds. Nieruchomości

POWER FINANCES
Oddział Warszawa

Chcesz zadać pytanie ekspertom? 
Wyślij je na adres redakcja@krnmedia.pl
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oRzecznictwo

Sąsiedzka ingerencja w procedurę 
wydawania decyzji o WZ

N
a takie bowiem zastrzeżenia jest czas na późniejszym 
etapie inwestycyjnym — postępowaniu o  wydanie de-
cyzji o pozwoleniu na budowę. Tak orzekł Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2017 r.
W  przedmiotowej sprawie zainteresowani sąsiedzi pró-

bowali wznowić postępowanie dotyczące wydania decyzji 
o  warunkach zabudowy. Jako podstawę swojego wniosku po-
dali, że pomimo posiadania interesu prawnego, nie brali udziału 
w przedmiotowym postępowaniu w charakterze strony.

Organ pierwszej instancji odmówił uchylenia ostatecznej de-
cyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na reali-
zacji budynku usługowo-biurowo-handlowego o  powierzchni 
sprzedaży poniżej 2 tys. mkw., z  dwiema kondygnacjami pod-
ziemnymi (w tym parkingiem podziemnym).

Jako powód odmowy uchylenia decyzji organ pierwszej 
instancji wskazał ustalenie, że wnioskodawcom (sąsiadom) 
względem planowanej inwestycji nie przysługuje status stro-
ny postępowania w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Nowa zabudowa nie oddziałuje bowiem na 
ich nieruchomości i  nie ogranicza zabudowy przedmiotowych 
działek.

Na odwołanie zgłoszone w tej sprawie, Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze odpowiedziało, że takie okoliczności, jak 
podnoszone we wniosku podmiotów domagających się wzno-
wienia postępowania oraz w  złożonych odwołaniach — tj. 
ograniczenie dostępu do światła, zwiększenie hałasu i  zanie-
czyszczeń oraz natężenia ruchu czy też naruszenie warunków 
gruntowych, a także obniżenie wartości sąsiednich nierucho-
mości i  pogorszenie warunków życia — mogą uzasadniać po 
stronie wnoszących odwołanie istnienie interesu faktyczne-
go. Oznacza to, że są oni zainteresowani wyjaśnieniem spra-
wy, jednak tego zainteresowania nie mogą poprzeć przepisami 
prawa.

Kolegium — podobnie jak organ pierwszej instancji — stwier-
dziło, że wnoszący odwołanie nie wykazali w ogóle, jaki ich in-
teres prawny uległby naruszeniu, na skutek wydania decyzji 
o warunkach zabudowy.

Sąd administracyjny pierwszej instancji przyznał rację skar-
żącym. zdaniem sądu pierwszej instancji, oddziaływanie takiej 
inwestycji niewątpliwie wykracza poza teren, na którym zlo-
kalizowane jest przedsięwzięcie, nie zamyka się w  granicach 
danego obszaru inwestycyjnego. Bezsprzecznie właściciele 
nieruchomości położonych w sąsiedztwie tak oddziałującego 
na otoczenie przedsięwzięcia, jak budowa planowana przez 
inwestora, mają prawo brać udział w postępowaniu w przed-
miocie ustalenia warunków zabudowy. W  konsekwencji 
mogą zainicjować i być stronami wznowionego postępowania 

w  tym przedmiocie — dla takiej inwestycji, która w  szcze-
gólności ze względu na swoje gabaryty i  lokalizację będzie 
wymagała uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. We-
dług skarżącego, którym był inwestor, nie można zgodzić się 
z  następującą wykładnią dokonaną przez sąd pierwszej in-
stancji w  przedmiotowej sprawie: sama możliwość powstania 
w przyszłości ujemnych następstw realizacji inwestycji, wystar-
czy do uznania, że podmiot będący właścicielem działki, której 
mogą dotyczyć te następstwa, posiada interes prawny i  może 
odgrywać rolę strony postępowania administracyjnego. In-
westor wskazywał, że interes prawny powinien być konkretny 
i indywidualny, tj. opierać się na przepisach, które można zasto-
sować w danej sprawie.

Skład orzekający stwierdził, że ustalenie warunków zabu-
dowy jest wstępnym etapem realizacji inwestycji, służącym do 
zyskania odpowiedzi na pytanie, czy zamierzenie to może być 
w  ogóle podjęte na danym obszarze jako zgodne z  przepisami 
szczegółowymi, określającymi porządek urbanistyczny i  spo-
sób zagospodarowania terenu, w które nowa zabudowa ma się 
wkomponować. Ma ono więc charakter rozstrzygnięcia ogól-
nego, nakreślającego ramy, które muszą być doprecyzowane 
dopiero w  dalszej fazie procesu inwestycyjnego, czyli w  decy-
zji o  pozwoleniu na budowę. Decyzja ta zatwierdza konkretne 
parametry inwestycji podane w projekcie budowlanym, opraco-
wanym zresztą z uwzględnieniem wymogów ustalonych w de-
cyzji w sprawie warunków zabudowy.

Według sądu za niedopuszczalne na etapie wydawania de-
cyzji o  warunkach zabudowy uznać należy zarzuty związane 
z kwestiami, takimi jak: ograniczenie dostępu do światła, zwięk-
szenie hałasu i zanieczyszczeń oraz natężenia ruchu czy też na-
ruszenie warunków gruntowych, a  także obniżenie wartości 
sąsiednich nieruchomości i  pogorszenie warunków życia. za-
rzuty te mogą być zbadane dopiero na dalszym etapie procesu 
inwestycyjnego, tj. w postępowaniu prowadzącym do wydania 
pozwolenia na budowę.

Sąd przyznał rację inwestorowi. Oceniane przez sąd pierw-
szej instancji przesłanki mogłyby zostać podniesione na dal-
szych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego. Nie 
przesądzają natomiast o  zaistnieniu podstaw do wznowienia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudo-
wy dla przedmiotowej inwestycji.

 
sygn. akt II OSK 1048/15

Krzysztof Janowski
radca prawny

Na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy sąsiedzi nie mają 
interesu prawnego w dołączeniu do postępowania, jeśli uważają, że 
planowana budowa może naruszać ich prawa, na przykład poprzez 
obniżenie wartości nieruchomości czy pogorszenie warunków życia. 
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Home branding, czyli wizerunek 
nieruchomości —  jak go stworzyć?
Budowanie świadomości marki jest niezmiernie ważne w rozwijaniu każdej firmy, 
również deweloperskiej. Dobrze zaplanowany home branding pomaga w umacnianiu 
pozycji na rynku, zwiększa rozpoznawalność, a co za tym idzie — sprzedaż. To przejaw 
profesjonalnego podejścia do realizacji działań marketingowych, które mają na celu 
wzbudzenie zaufania wśród odbiorców i przekonanie ich do zakupu. 

Grupa docelowa i komunikacja
Kolejnym krokiem jest ustalenie, kim są potencjalni klienci na-
szej inwestycji. Duże mieszkania będą odpowiednie dla rodzin 
z dziećmi, kawalerki — dla singli albo inwestorów, którzy przezna-
czą je na wynajem. Bliskość terenów rekreacyjnych przyciągnie 
ludzi aktywnych, a placówki oświatowe — rodziny. 

Profile odbiorców nie muszą być jednolite, pamiętajmy jednak, 
że inaczej będziemy komunikować treści przeznaczone dla ko-
biet, a inaczej dla mężczyzn. Panie zapewne przekona wizerunek 
funkcjonalnego, przestronnego i  słonecznego mieszkania, a  pa-
nowie chętnie obejrzą prospekt i zwrócą uwagę na rozwiązania 
techniczne.

ekspeRt Radzi

Home branding to kreowanie i zarządzanie wizerunkiem nie-
ruchomości, którą planujemy sprzedać. Podobnie jak per-
sonal branding, dbałość o  sposób postrzegania nas przez 

innych, jest stałym elementem naszego życia. Każdy chce pokazać 

się z  jak najlepszej strony, przedstawić swoje umiejętności i  pod-
kreślić atuty. Prezentacja nieruchomości to nie tylko piękne wi-
zualizacje, ale także sposób komunikacji z klientem. To połączenie 
wszystkich czynności, jakie wykonujemy, by pozyskać klienta.

Analiza inwestycji
zastanówmy się, co chcemy wypromować, jakie konkretnie zale-
ty ma inwestycja, w której zamieszkają nasi klienci. Lokalizacja, jej 
historia i otoczenie to tylko niektóre punkty zaczepienia. Dobra 
komunikacja, bliskość centrum, tereny zielone — to kolejne z nich. 
Ważne są również: wygląd budynku oraz rodzaj zaprojektowa-
nych w nim mieszkań. Lokale mają nietypowy układ albo udogod-
nienia dla seniorów? Podkreślmy to. W  pobliżu stoją biurowce 
— to z pewnością miejsca pracy dla potencjalnych mieszkańców. 
Warto podczas analizy wziąć pod uwagę również prognozy na 

przyszłość. Być może planowana jest linia tramwajowa, nowa 
droga czy budowa centrum handlowego — niektóre z takich in-
formacji mogą stanowić atut inwestycji. Dokładnie przeanalizuj-
my najbliższą i  tę dalszą konkurencję, również pod tym samym 
kątem.

Zwróćmy uwagę na to, co oferuje inwestor po drugiej stronie ulicy 
i  jak to komunikuje — podkreśla Anna Gumowska, CEO w Prime 
Time PR. Skupmy się na tych elementach, które nas wyróżnią, a nie 
widnieją u konkurencji. Na tej podstawie stworzymy strategię komu-
nikacji — dodaje.
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Wyobraźmy sobie, co możemy zaoferować naszym klientom — ra-
dzi Anna Gumowska. Spróbujmy postawić się na miejscu potencjal-
nego kupca i  jasno przedstawmy korzyści płynące z  zakupu lokalu. 
Jeżeli poznamy bliżej zwyczaje i styl życia osób z grupy docelowej, bę-
dziemy wiedzieć, jakim językiem do nich mówić, co ich poruszy i za-
chęci do zawarcia transakcji. Bazujmy przede wszystkim na emocjach, 
bo to one towarzyszą nam przy zakupie nieruchomości. Nawet naj-
bardziej atrakcyjna inwestycja nie będzie interesująca, jeżeli nie wzbu-
dzi pozytywnych odczuć — dodaje. 

Niemniej ważny jest styl komunikacji, który powinien być 
zrozumiały i  konkretny. W  ofercie należy zawrzeć wszel-
kie informacje, takie jak lokalizacja, metraż oraz liczba po-
koi. Atrakcyjny, a  zarazem prosty opis to podstawa. Gdy już 
ustaliliśmy atuty naszej inwestycji, zbadaliśmy konkuren-
cję i  poznaliśmy naszych potencjalnych mieszkańców, przy-
szedł czas na rozwijanie i  promocję wizerunku. Pamiętajmy, 
że mamy tylko jedno pierwsze wrażenie, warto zadbać, by 
było jak najlepsze.

Spójność podstawą działań marketingowych
Sposobów na promocję jest wiele. Billboardy, ulotki, również 
obecność na stronach z ofertami nieruchomości czy profil w so-
cial mediach. Materiały tworzone na różnych kanałach, któ-
re mają służyć rozpoznawalności marki, należy przygotować na 
podstawie wspólnego wzoru. Konsekwencja w działaniach ma tu 
kluczowe znaczenie. Te same znaki, logo, hasła w jednej konwencji 

i  spójna kolorystyka zaowocują wzrostem rozpoznawalności — tłu-
maczy Inga Chłodek, Content&Graphic Manager w Prime Time 
PR. Stworzenie księgi znaku i stylu to pierwszy punkt długotermino-
wej strategii. Taki dokument określa, jak dokładnie wyglądają wszyst-
kie elementy wizualne dotyczące inwestycji. Zastosowanie się do 
wytycznych sprawia, że stajemy się charakterystyczni. Rośnie szan-
sa, że odbiorca lepiej zapamięta przekazywane informacje — dodaje.

Monitorowanie i stały rozwój
Przeanalizujmy lokalny rynek i  tendencje w branży, do tego do-
łóżmy preferencje klientów — czyli to, na co jest zauważalny 
popyt.

Budowanie wizerunku wymaga ciągłej kontroli podejmowanych 
decyzji i  dostosowywania działań do aktualnej sytuacji na rynku — 
tłumaczy CEO w Prime Time PR. Bądźmy uważni na reakcje zwrot-
ne od osób, do których dotarła nasza reklama. Istotne będą dane na 
temat ruchu, który generują poszczególne media, ilości złożonych 
zapytań ofertowych. Również opinie zamieszczane w  sieci są war-
tościowym feedbackiem, bierzmy je zatem pod uwagę. Analizujmy 
to, co jest dobrze odbierane, a nad czym warto jeszcze popracować 
— dodaje. 

Posiadając profil na Facebooku, mamy możliwość szczegóło-
wego monitorowania wyników reklam, a  ich różnorodność po-
zwala dotrzeć do dużego grona odbiorców. Nie musimy skupiać 
się na pozyskiwaniu fanów, możemy przekierować ruch na wy-
braną stronę internetową, która będzie zawierała szczegółowe 

informacje o  inwestycji. zbierane dane pokażą, czy kampania 
była efektywna, czy i co należy zmienić. z kolei stale pojawiające 
się nowości to doskonała okazja do próbowania nowych metod 
docierania do potencjalnych klientów. 

Home branding nie jest najłatwiejszym zadaniem, ale gdy zo-
stanie właściwie zaplanowany, przynosi wiele korzyści zarów-
no wizerunkowych, jak i sprzedażowych. Gdy zastosujemy się do 
tych najważniejszych punktów, nie pozostanie nam nic innego, 
jak dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu jakości i poszerzanie 
oferty o nowe inwestycje.

Prime Time PR
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Trzecie urodziny TAURON Areny Kraków

zawody sportowe (hala spełnia standardy, pozwalające na to, 
by rozgrywać tu mistrzostwa w kilkunastu dyscyplinach sporto-
wych), kongresy (do największych należy ubiegłoroczne „Życie 
bez ograniczeń 2”, w którym wystąpił znany mówca motywacyj-
ny Nick Vujicic), a  także wydarzenia religijne (największym były 
Światowe Dni Młodzieży), konferencje, wystawy i targi. W Małej 
Hali, której powierzchnia wynosi 1,7 tys. mkw., można grać m.in. 
w koszykówkę, piłkę siatkową, ręczną i futsal. Tutaj odbywają się 
wydarzenia sportowe przeznaczone dla mniejszej liczby uczest-
ników, a  także imprezy firmowe, szkolenia, sympozja, bankiety 
i spotkania firmowe. Jej widownia mieści ponad 300 osób.

Trzecie urodziny TAURON Areny Kraków stały się pretek-
stem m.in. do przygotowania kina samochodowego. Organizato-
rzy podkreślają, że jest to pierwsze w historii kino samochodowe 
utworzone we wnętrzu hali widowiskowo-sportowej.

Kompleks wraz z otaczającym go terenem, został dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowią o  tym m.in. 
obniżone krawężniki, rampy podjazdowe umieszczone przy 
schodach, jak również kasy biletowe z obniżonymi ladami, zapro-
jektowane z myślą o osobach poruszających się na wózkach. Nie-
pełnosprawni ruchowo mogą również korzystać ze specjalnego 
sektora na widowni, w którym znajdują się także miejsca przewi-
dziane dla opiekunów.

Hala dostępna jest dla zwiedzających, którzy chcą obejrzeć 
obiekt poza organizowanymi tu wydarzeniami. Podczas wy-
cieczki mogą oni zdobyć wiedzę na temat historii TAURON Are-
ny Kraków i zastosowanych rozwiązań technicznych, jak również 
obejrzeć miejsca na co dzień niedostępne widzom, jak szatnie za-
wodników i garderoby gwiazd. Goście odwiedzają też każdy po-
ziom hali, loże VIP i Małą Halę.

Anna Kapłańska

T
AURON Arena Kraków należy do największych i najnowo-
cześniejszych hal widowiskowo-sportowych w  Europie. 
Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta SA, spółka 

Gminy Miejskiej Kraków, która zrealizowała inwestycję. Wyko-
nawcą projektu autorstwa Piotra Łabowicza–Sajkiewicza, Mar-
cina Kulpy i  Wojciecha Ryżyńskiego było PERBO–PROJEKT 
sp.  z  o.o. Generalny wykonawca inwestycji to: konsorcjum Mo-
stostal Warszawa SA, Acciona Infraestructuras SA Mostostal 
Puławy SA oraz Asseco Poland SA.

Bryła obiektu ma kształt spłaszczonej elipsoidy obrotowej. 
Taka forma zapewnia dobrą widoczność widzom siedzącym 
w  różnych częściach widowni oraz ułatwia ewakuację, a  także 
rozwiązuje problem nierównomierności naprężeń. Uwagę przy-
ciąga elewacja budynku, a zwłaszcza długi na ponad 500 m ekran 
LED, który przypomina wstęgę opasującą arenę. Interesujące 
rozwiązanie stanowi również dach obiektu, utworzony na planie 
okręgu. Stworzenie projektu kompleksu trwało dwa lata, a  bu-
dowa — trzy. Wynikało to z  wysokich wymagań w  stosunku do 
obiektu, który musiał połączyć w sobie wiele różnych funkcji. Po-
wodowało to pewne trudności, np. konieczność dostosowania 
budynku do zmieniających się przepisów. z drugiej jednak strony, 
długi okres powstawania kompleksu pozwolił na wprowadzenie 
pewnych zmian w stosunku do pierwotnego planu i zastosowanie 
jeszcze nowocześniejszych rozwiązań niż zakładane na samym 
początku.

Płyta areny zajmuje powierzchnię 4,5 tys. mkw. Wewnątrz 
obiektu mieści się 22 tys. osób, w  tym 20,4 tys. widzów. Kom-
pleks składa się z  dwóch hal przylegających do siebie — Areny 
Głównej i  Małej Hali. W  większej z  nich organizowane są kon-
certy największych gwiazd (m.in. Aerosmith, Bruno Mars, Black 
Sabbath, Green Day, Justin Bieber), festiwale, show na lodzie, 

Największy w Polsce obiekt widowiskowo-sportowy obchodzi kolejne 
urodziny. TAURON Arena Kraków już od trzech lat służy organizacji wydarzeń 
kulturalnych i zawodów sportowych oraz  kongresów, wystaw i targów.
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Relacje

Podsumowanie Festiwalu Wnętrz 2017

Nie zapomnieliśmy o  najmłodszych. Świetną zabawę i  naukę 
jednocześnie zapewnił czynny udział w różnorodnych tematycz-
nie warsztatach:
• litograf studio przygotowało warsztaty graficzne, podczas 

których powstały niepowtarzalne roślinne wzory;
• poka design junior wprowadziła najmłodszych w  świat ar-

chitektury wnętrz;
• zielona wrona umożliwiła stworzenie własnej kompozycji ro-

ślinnej i zabranie „lasu w słoiku” do domu;
• rextorn Metalwork & Mokrzycka design, podczas warszta-

tów repuserskich pokazali, jak wyglądała dawna technika ręcz-
nego formowania blachy.
Każdy z gości mógł skorzystać z bezpłatnych porad architek-

tów wnętrz. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specja-
liści ze Szkoły Wnętrz i  Przestrzeni, Biura Obróbki Przestrzeni 
oraz Poka Design.

Wiele pozytywnych emocji i  uśmiechu towarzyszyło cogo-
dzinnemu losowaniu licznych nagród, których sponsorami byli 
wystawcy i patroni wydarzenia. 

Mamy nadzieję, że Festiwal Wnętrz spełnił zadanie i połączył 
świat architektów, projektantów oraz producentów z  osobami 
urządzającymi wnętrza swoich domów i mieszkań.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję w Krakowie w 2018 r.
Virtus Studio 

B
lisko 130 wystawców z  branży aranżacji i  wyposażenia 
wnętrz zaprezentowało najnowsze trendy, ciekawe pro-
dukty i  rozwiązania. Cztery tysiące osób odwiedzających 

mogło zasięgnąć fachowej porady ekspertów i  skorzystać ze 
wskazówek dotyczących tworzenia funkcjonalnych i  pięknych 
wnętrz. Inspiracje można było znaleźć przy niebanalnie zaaran-
żowanych stoiskach.

Strefa polskiego dizajnu, która już po raz piąty umożliwi-
ła zaprezentowanie się młodym i  niezwykle zdolnym twórcom, 
oraz strefa dodatków i  akcesoriów przyciągnęły osoby cenią-
ce sobie dobry dizajn, pomysłowość i wysoką jakość wykonania 
przedmiotów.

Bogaty program paneli otwartych zgromadził liczną grupę 
słuchaczy.

W sobotę Ewa Bojczuk z Homebook.pl przedstawiła nowość 
w aplikacji Homebook „Przymierz we wnętrzu”. O praktycznym 
zastosowaniu techniki Virtual Reality opowiedział Jan Totoń 
z T3 Atelier. Monika Mroczkowska ze Szkoły Wnętrz i Przestrze-
ni przygotowała relację z  Mediolanu oraz podpowiedziała, jak 
współpracować z projektantem wnętrz. 

W dniach 10-11 czerwca 2017 r. w Krakowie odbywał się Festiwal Wnętrz. 
Wydarzenie zorganizowano pod patronatem m.in. dwutygodnika 
„Krakowski Rynek Nieruchomości”. 

Beata Bochińska, autorka bestsellerowego poradnika „zacznij 
kochać dizajn” zainspirowała tematem „Jak stworzyć kolekcję 
przedmiotów codziennego użytku, która w przyszłości sfinansu-
je studia naszego dziecka”.

O tym, jak wygląda dom miłośnika handmade, dowiedzieliśmy 
się od Moniki Skuzy z DaWanda.pl.

Niedzielne wykłady rozpoczął Max Kobiela, architekt i  zało-
życiel Phormy.com, który opowiedział o  pracy nad projektem 
wnętrz i unikatowych mebli dla biura Disney’a.

Twórca wideoblogu „Architecture is a  good idea”, Radosław 
Gajda, odpowiedział na intrygujące pytanie: „Skąd się wzięły 
bloki?”.

Monika Gawinecka i Marta Stary z pracowni PatyNowy udo-
wodniły, że „Kolor zmienia wszystko…”.

Rozwiązań „Jak wszystko pomieścić, gdy się nie mieści?” do-
starczyła prezentacja Marii Ptak z Biura Obróbki Przestrzeni.

fot. Marcin Malicki

fot. Łukasz Michalak

fot. Łukasz Michalak



Z kraju
Rok 2017 jest pomyślny dla branży budowlanej   
Okres od stycznia do maja 2017 r. okazał się pomyślny dla branży budowlanej. Wyniki, ja-
kie udało się uzyskać inwestorom, przewyższyły bilans zeszłorocznych realizacji. Porów-
nując statystyki z pierwszych 5 miesięcy 2016 i 2017 r. widać, że do użytkowania zostało 
oddanych o 3 proc. więcej mieszkań, natomiast aż o 38,3 proc. wzrosła liczba wydanych 
pozwoleń na budowę oraz zgłoszonych projektów budowlanych. Rozpoczęto 83 672 bu-
dowy, co przewyższa wynik analogicznego okresu minionego roku o blisko 22 proc.
Miesiące styczeń–maj 2016 r. przyniosły ponad 18 proc. poprawę sytuacji na rynku 
mieszkaniowym. W bieżącym roku wynik ten wzrósł, efektem czego są 63 903 mieszka-
nia oddane do użytkowania. Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie projektu odnotowa-
no dla 106 841 wniosków.
Ponad połowa oddanych do użytkowania mieszkań to realizacje inwestorów indywidu-
alnych. Równie zadowalające wyniki uzyskali deweloperzy, udostępniając 29 658 lokali, 
które w ogólnej liczbie stanowiły 46,4 proc.
Tendencję spadkową odnotowano w przypadku spółdzielni mieszkaniowych — zarówno 
pod względem oddanych do użytkowania mieszkań, jak i rozpoczętych budów czy wyda-
nych pozwoleń na budowę.

Polski potencjał w szwedzkim budownictwie 
Wkrótce na szwedzkim rynku nieruchomości mieszkaniowych mogą zagościć 
polscy wykonawcy. MIB chce wykorzystać potencjał Polski poza granicami kra-
ju. Trwają prace nad pilotażowym projektem, który ma być realizowany w Szwe-
cji. Pierwsza budowa przygotowywana przez polskich wykonawców zostanie 
przeprowadzona w Göteborgu. Opracowaniem projektu generalnego wyko-
nawstwa zajmuje się specjalnie powołany w tym celu zespół reprezentantów 
przedsiębiorców.
Przeprowadzenie pilotażowego projektu budowlanego w Szwecji będzie możli-
we dzięki nawiązanej przez MIB współpracy z Ministerstwem Innowacji i Przed-
siębiorczości Królestwa Szwecji, Szwedzkim Stowarzyszeniem Samorządowych 
Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego (SABO), jak również uznaną za 
największy w Szwecji podmiot odpowiedzialny za udostępnianie mieszkań do 
publicznego zasobu mieszkań na wynajem — spółką Framtiden.
Jak podkreślał wiceminister Tomasz Żuchowski, udział w przedsięwzięciu jest 
okazją do pokazania, że Polska ma potencjał oraz doświadczenie, dzięki którym 
może zaistnieć również na rynkach zewnętrznych i udowodnić, że to co polskie, 
jest dobre.

Klienci banków mogą odetchnąć z ulgą 
Po czerwcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wiadomo, że w najbliższym czasie 
stopy procentowe pozostaną bez zmian. Dla kredytobiorców oznacza to korzystne warun-
ki kredytowe i raty na stabilnym poziomie. Rekordowo niskie wartości utrzymują się od 
dłuższego czasu, co zawdzięczamy pomyślnej sytuacji makroekonomicznej.
Jak zapewniają eksperci Narodowego Banku Polskiego, na podstawie dostępnych infor-
macji można wnioskować, że zachowanie stóp na dotychczasowym poziomie przyczyni 
się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju i utrzyma sferę ekonomiczną na 
optymalnej ścieżce rozwoju. Pozytywne prognozy są również echem tego, co dzieje się na 
światowych rynkach i w międzynarodowym handlu. Skutki, jakie przyniosła podwyżka cen 
surowców, m.in. ropy naftowej, sprawiły, iż inflacja za granicą unormowała się i utrzymuje 
się na optymalnym poziomie.
W Europie wciąż obserwuje się ożywienie gospodarcze, dzięki czemu również Europejski 
Bank Centralny mógł pozostawić niezmienione stopy procentowe, które przyjmują warto-
ści bliskie zeru. Z kolei Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych nadal zacieśnia politykę 
pieniężną i zapowiada podwyższenie stóp procentowych. 
Zgodnie z postanowieniami Rady Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie stopy procento-
we będą wynosiły:
• stopa referencyjna — 1,50 proc.; • stopa lombardowa — 2,50 proc.;
• stopa depozytowa — 0,50 proc.; • stopa redyskonta weksli — 1,75 proc.
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Z Krakowa
Nowy wiadukt połączy Kraków z Batowicami 
Kolejna ważna dla mieszkańców północy Krakowa inwestycja 
otrzymała zielone światło do realizacji. W Batowicach powsta-
nie nowy wiadukt, wraz z pętlą autobusową i tramwajową oraz 
parkingiem typu park & ride na 120 miejsc. Prezydent Jacek Maj-
chrowski podpisał umowę partnerską na realizację wiaduktu, 
który połączy Kraków z Batowicami w gminie Zielonki. To jeden 
z pierwszych projektów stowarzyszenia Metropolia Krakow-
ska, które działa od 2014 r. Nowa konstrukcja powstanie przy 
ul. Piasta Kołodzieja. Wiadukt o długości 60 m będzie składał 
się z dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. 
Po obu stronach wiaduktu zostaną zbudowane ronda turbino-
we w celu usprawnienia komunikacji. Koszt realizacji inwestycji 
wyniesie 18 mln zł, z czego 5,88 mln zł udało się pozyskać ze 
środków pochodzących z funduszy europejskich. Rozpoczęcie 
budowy planowane jest na listopad tego roku. Nowym wiaduk-
tem kierowcy powinni pojechać pod koniec 2018 r.

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew 
Od 17 czerwca obowiązuje ustawa z 11 maja br. o zmia-
nie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że od te-
go dnia każda wycinka drzew i krzewów podlega znowe-
lizowanym przepisom. Do tej pory osoby fizyczne chcą-
ce usunąć drzewo np. w Krakowie na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogły to ro-
bić wedle uznania. Zgodnie z nowym prawem, teraz będą 
musiały poinformować urząd gminy o zamiarze wycinki. 
Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomo-
ści. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyska-
nie zgody wszystkich współwłaścicieli lub pełnomocnic-
twa do występowania w ich imieniu. Składany wniosek 
musi zawierać imię i nazwisko, oznaczenie działki, z której 
drzewo ma być usunięte, a także rysunek albo mapę okre-
ślającą lokalizację drzewa na nieruchomości. Urząd gminy 
po otrzymaniu wniosku, może próbować przeciwdziałać 
wycince poprzez wydanie sprzeciwu. Po otrzymaniu zgło-
szenia urzędnicy powinni dokonać oględzin terenu w cią-
gu 21 dni.

Kolejny parking typu park & ride powstanie 
w Małym Płaszowie
Zapadła ostateczna decyzja dotycząca ustalenia lokaliza-
cji dla parkingu typu park & ride „Mały Płaszów”. Obiekt na 
171 miejsc powstanie przy ul. Lipskiej. Jego budowę popro-
wadzi spółka miasta Miejska Infrastruktura, która zarządza 
strefą płatnego parkowania w Krakowie. Parking „Mały Pła-
szów”, podobnie jak inne tego typu obiekty przygotowane 
przez spółkę, będzie wyposażony w system informacji dla kie-
rowców chcących kontynuować podróż środkami komunika-
cji miejskiej. Przy wjazdach do parkingów umieszczone zosta-
ną tablice informujące o liczbie wolnych miejsc. W obiekcie 
zastosowano też rozwiązania stworzone z myślą o rowerzy-
stach. Wyznaczono również miejsca dla osób niepełnospraw-
nych oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych. W naj-
bliższym czasie spółka Miejska Infrastruktura rozpisze prze-
targ na zaprojektowanie i budowę obiektu. 

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

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 4,2248

chf 3,8865

pln 3,80%

i kw. 2017 6705 zł

i kw. 2017 13 906

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,9% (maj 2017)

eur 1,9% (kwiecień 2017)

wibor * 1,7300

euribor ** –0,3290

libor chf –0,7306

libor eur *** –0,3714

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)                                          151,22

tabela nr 117/A/NBP/2017 z dnia 20.06.2017

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

(dane na dzień 20.06.2017 [Euribor], 
13.06.2017 [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
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Den Blå Planet

Den Blå Planet — czyli Błękitna Planeta — to Narodowe Akwarium 
Danii, które jest największym i najnowocześniejszym obiektem 
tego typu w Europie Północnej. Oceanarium otwarto w 2013 r., 
zastępując dawny obiekt. Nowe akwarium, zaprojektowane 
przez duńską pracownię 3XN, znajduje się w dzielnicy Kastrup, na 
przedmieściach Kopenhagi. Charakterystyczna bryła wyróżnia się na 
tle innych budynków konstrukcją, która kształtem ma przypominać 
wirujące fale. Elewacja wykonana ze stali połyskuje w słońcu, 
nasuwając skojarzenia z taflą wody. Cała powierzchnia obiektu 
wynosi ok. 10 tys. mkw. W Den Blå Planet możemy obserwować 
ogromną liczbę gatunków zwierząt. Znajduje się tutaj ok. 20 tys. ryb, 
rekinów i ośmiornic, pogrupowanych w 53 zbiornikach o łącznej 
pojemności 7 mln litrów. Powierzchnia dla zwiedzających podzielona 
została na 5 głównych obszarów, takich jak las tropikalny, jeziora 
Afryki czy ciepłe oceany. Każdy z nich odpowiednio dopracowano, 
by imitował określone warunki naturalne.

Gare do Oriente

Portugalski Gare do Oriente, nazywany także Dworcem 
Wschodnim, to znajdujący się w Lizbonie dworzec kolejowy, 
stanowiący część wielkiego kompleksu przesiadkowego. 
Obiekt powstał z okazji wystawy EXPO, która miała 
miejsce w 1998 r., i był jednym z elementów planu 
rewitalizacji dzielnicy. Jest to jednocześnie największy 
dworzec w Portugalii, który łączy w sobie funkcje dworca 
autobusowego i kolejowego, stacji metra oraz punktu 
przesiadkowego. Rocznie obiekt obsługuje  ponad 75 mln 
pasażerów. Budynek zaprojektowany został przez słynnego 
hiszpańskiego architekta, Santiago Calatravę i stanowi 
kwintesencję jego charakterystycznego, pełnego ekspresji 
stylu. Uwagę przykuwa stalowa konstrukcja zadaszenia, 
którego powierzchnia całkowita wynosi 19 mkw., wsparta 
na kolumnach o wysokości 20 m. Instalacja przypomina las 
palmowy. Budynek dworca został zbudowany z betonu, stali 
i szkła, które nadają mu nowoczesny wygląd. W podziemiach 
znajduje się stacja linii metra. 

Das Park Hotel 

Znajdujący się w austriackim miasteczku Ottensheim, Das Park 
Hotel to hotel sezonowy, czynny tylko w lecie. Oferuje on noclegi 
w pokojach urządzonych wewnątrz betonowych rur ściekowych 
o średnicy ok. 2 m. Każdy pokój wyposażony jest w 2-osobowe 
łóżko, pościel oraz lampkę nocną. U góry znajduje się małe 
okienko, które wpuszcza światło dzienne. Jeden wylot rury 
stanowi wejście z drewnianymi drzwiami, natomiast drugi kończy 
ozdobna ściana z malowidłem wykonanym przez austriackiego 
artystę Thomas’a Latzel’a Ochoa. Każdy z pokoi waży 9,5 t. Obok 
betonowych rur na terenie obiektu znajdują się: przeznaczona 
dla gości kafeteria, bar oraz łazienki. Za nocleg w hotelu płaci się 
tyle, ile klient uzna za stosowne. Twórca i szef Das Park Hotel, 
Andreas Strauss, przyznaje, że ma świadomość tego, iż jego 
hotel nie jest tak wygodny jak inne tego typu obiekty, dlatego nie 
zdecydował się na ustalenie z góry narzuconego cennika i zdaje 
się na ocenę komfortu przez gości.fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons
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Jadalnia, serce domu

których właściciele mieszkań w  większości decydują się na nie-
wydzielanie jadalni jako odrębnego pomieszczenia.

Oprócz stołu, warto, żeby w  jadalni znalazła się także prze-
strzeń do przechowywania niezbędnych naczyń, obrusów, ser-
wetek i innych tego typu rzeczy. Rozwiązaniem będzie niska lub 
wysoka komoda — w zależności od potrzeb. Jeśli mamy interesu-
jące przedmioty, które chcemy wyeksponować, na przykład ro-
dzinną porcelanę, wtedy dobrze sprawdzi się mebel ze szklanymi 
witrynami.

W  otwartych, nowoczesnych przestrzeniach jadalnia stanowi 
płynną granicę między strefą wypoczynku i kuchnią. Często zostaje 
podkreślona poprzez zmianę posadzki, obniżenie oświetlenia, jest 
jednak integralną częścią całego wnętrza. Stół stojący wewnątrz 
dużego pomieszczenia można łatwo przearanżować w  zależno-
ści od aktualnych potrzeb. Poza tym staje się on wielofunkcyjnym 
elementem, ponieważ może stanowić zarówno dodatkową prze-
strzeń kuchenną, jak i część salonu. Dlatego zawsze projektuje się 
ciąg kuchnia-jadalnia-pokój dzienny. Nigdy w innej kolejności.

Co, jeśli chcemy zaprojektować jadalnię, a  dysponujemy 
naprawdę niewielką powierzchnią? W  małych mieszkaniach 

M
am wrażenie, że obecnie jadalnia w formie osobnego po-
mieszczenia, przeznaczonego tylko i  wyłącznie pod tę 
funkcję, zanika. Coraz częściej ograniczamy się do po-

stawienia stołu w pobliżu kuchni bądź rezygnujemy ze stołu na 
rzecz fragmentu kuchni z miejscem, gdzie można szybko wrzucić 
coś na ząb. Szkoda, ale z drugiej strony zmiany w stylu życia, ja-
kie dokonały się w przeciągu ostatniego stulecia, są tak znaczą-
ce, że upieranie się przy klasycznym podziale pomieszczeń powoli 
przestaje mieć sens. Postaram się pokrótce omówić poszczegól-
ne typy i formy jadalni, wymieniając ich charakterystyczne cechy.

Tradycyjna jadalnia, która stanowi odrębne pomieszcze-
nie, wymaga wiele miejsca. Na jej środku znajdzie się oczywi-
ście stół. Jego wymiary zależą od liczby osób, które mają z niego 
korzystać. Przy obliczaniu długości stołu powinniśmy przyjąć 
ok. 60 cm na osobę. Szerokość wyniesie pomiędzy 80 a 100 cm. 
Aby można było wygodnie obejść stół, przy którym ktoś siedzi, 
trzeba przyjąć ok. 110 cm dystansu między krawędzią mebla 
a ścianą. Wynika z tego, że osobna jadalnia ze stołem dla 8 osób 
zajmie ok. 12 mkw. powierzchni. To znaczna przestrzeń w miesz-
kaniu bądź domu. Oszczędność miejsca to jeden z powodów, dla 

Jadalnia, jakkolwiek miałaby wyglądać, od zawsze stanowiła serce i główny punkt 
spotkań w domu. Zmieniło się to dopiero w czasach współczesnych, gdy na 
pierwszy plan wysunął się odbiornik radiowy, a potem telewizor. Dawniej to właśnie 
jadalnia sprawiała, że cała rodzina, przyjaciele czy znajomi spotykali się w jednym 
miejscu, aby wspólnie spożywać posiłki i dzielić się przeżyciami, doświadczeniami 
czy spostrzeżeniami z życia codziennego.

fot. SUMA Architektów
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fot. SUMA Architektów

projekt wnętrz, Warszawa, fot. SUMA Architektów fot. SUMA Architektów

zastosowanie znajdują okrągłe stoły. Dzięki nim, w  stosun-
kowo małej przestrzeni znajdzie się miejsce dla 4 osób. Innym 
rozwiązaniem jest zaprojektowanie stołu w formie kontynuacji 
blatu kuchennego. Służy on wtedy jednocześnie jako blat robo-
czy lub miejsce do spożywania posiłków. Na tej zasadzie można 
stworzyć również tzw. wyspę kuchenną. W przypadku wolno-
stojącego stołu w  niewielkim pomieszczeniu, należy pamiętać, 
żeby miał on prosty kształt i niezbyt masywne nóżki. Dobrym 
pomysłem będzie też przezroczysty, szklany blat, który nie 
przytłoczy pomieszczenia. Stół o masywnej konstrukcji, wyko-
nany z ciężkich materiałów to dobre rozwiązanie dla większych 
jadalni.

Podłoga w jadalni jest najczęściej kontynuacją podłogi w sa-
lonie, czyli przeważnie parkietu lub paneli. Rzadziej wykorzystu-
je się płytki, które dominują w  wykończeniu strefy kuchennej. 
W niewielkich mieszkaniach ciekawym pomysłem może być za-
stosowanie jednolitego materiału w  całej przestrzeni kuchnia
-jadalnia-pokój dzienny.

W nowoczesnych i postindustrialnych wnętrzach często sto-
sowanym rozwiązaniem jest barek kuchenny. Jedna z jego zalet 

to wizualne zamknięcie kuchni, w  której często panuje niepo-
rządek. Wysokość barku wynosi od 90 cm (przedłużenie blatu 
kuchennego) do 110 cm. Do tej wysokości dobieramy właściwe 
krzesła. Barek będzie z  pewnością daleki od tradycyjnego po-
dejścia do projektowania jadalni, ale dobrze wpisuje się w dyna-
miczny styl życia młodych ludzi.

ze względu na to, że obecnie znaczna część mieszkań jest na-
bywana i  wykańczana z  myślą o  późniejszym wynajmie, warto 
zastanowić się, jak w  takim przypadku potraktować strefę ja-
dalni. W mieszkaniach na wynajem, rezygnacja ze stołu na rzecz 
części barowej w kuchni sprawdza się bardzo dobrze, zwłaszcza 
jeśli wynajmujemy na krótki okres. Myśląc o  najmie długoter-
minowym, warto przewidzieć wolnostojący stół, przy którym 
można wygodnie spożywać posiłki.

Wygląd jadalni, tak jak cały wystrój wnętrz, jest efektem 
indywidualnej koncepcji projektowej. Wszystkie materiały 
i  elementy powinny tworzyć spójną całość. Tworząc minimali-
styczną jadalnię, zastosujemy ograniczoną kolorystykę, bazu-
jącą na bielach i  szarościach. Dekoracje i  dodatki powinny być 
dopasowane kolorystycznie do reszty, a  oświetlenie ukryte 
i nienarzucające się nietypowym kształtem opraw.

z  kolei jadalnia klasyczna czy glamour będzie ciemniejsza, 
pokazująca fakturę drewna lub innego materiału. Wybierzemy 
cięższy stół, czasem nawet bogato rzeźbiony. Ozdobna opra-
wa oświetleniowa stworzy dodatkowy efekt wizualny. Dobrym 
miejscem na wprowadzenie akcentu jest również ściana za sto-
łem, na której można wprowadzić różnorodne wzory i  kolo-
ry. Na rynku dostępny jest szeroki wybór ornamentów. Można 
również stworzyć je indywidualnie.

W jadalni i wokół niej toczy się codzienne, domowe życie. To 
miejsce spożywania posiłków, pracy, a także zabawy i odrabia-
nia lekcji z  dziećmi. Dlatego warto ją zaprojektować w  sposób 
przemyślany. Jakość tej strefy będzie bowiem miała ogromny 
wpływ na przestrzeń całego domu bądź mieszkania.

Michał Matejczyk,  
Jakub Jan Surówka
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Przytulne mieszkanie na poddaszu

P
oddasza od dawien dawna kojarzone są z upałami latem, nie-
znośnym zimnem zimą, wilgocią i  trudnością zagospodaro-
wania przestrzeni pod skosem. Nowoczesne budownictwo, 

odpowiednia izolacja i klimatyzacja pomieszczeń gwarantują nam 
rozwiązanie powyższych problemów i  w  efekcie pozwalają cie-
szyć się posiadaniem wymarzonego mieszkania. W takim wnętrzu 
właśnie skosy umożliwiają zagospodarowanie przestrzeni w  wy-
jątkowy sposób, tworząc przy tym nastrojowy klimat. Przykła-
dem tak urządzonego poddasza jest projekt dwójki krakowskich 
projektantów. 

Dwupokojowe mieszkanie o  powierzchni 50 mkw. znajdu-
je się na ostatniej kondygnacji kamienicy. Głównym założeniem 
projektu było stworzenie jasnego, przytulnego wnętrza z  wyko-
rzystaniem znajdujących się tam drewnianych elementów więź-
by dachowej. Projektanci zdecydowali się zmodyfikować zastany 
układ funkcjonalny poprzez zmianę kształtu łazienki. W  zamian 
uzyskano bardziej przestronny aneks kuchenny, a  powstałą po 
przesunięciu ściany w przedpokoju wnękę, w całości przeznaczo-
no pod miejsca na przechowywanie, tworząc obszerne szafy, się-
gające aż do samego sufitu. zabieg ten umożliwia maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni. z tego względu zaleca się go szczegól-
nie w  mieszkaniach o  niewielkim metrażu, gdzie każde dodatko-
wo wygospodarowane miejsce do przechowywania jest na wagę 
złota. Aby optycznie wyeliminować dominującą w pomieszczeniu, 
znacznych gabarytów szafę, zdecydowano się zastosować lustrza-
ne fronty, które optycznie powiększają przestrzeń. Dobrane do 
nich delikatne profile aluminiowe nadają szafie lekkość, wpływając 
tym samym na efekt wizualny całego wnętrza. Efekt ten w przed-
pokoju ma szczególne znaczenie, gdyż jak powszechnie wiadomo 
— przedpokój jest wizytówką domu.

Przestronny salon
Najbardziej przestronne pomieszczenie stanowi salon połą-
czony z aneksem kuchennym. Jego łączna powierzchnia wynosi 

25 mkw. Pomiędzy aneksem a częścią wypoczynkową wygospo-
darowano jadalnię, którą tworzy niewielki kwadratowy stolik 
oraz zawieszona nad nim nowoczesna, minimalistyczna lampa 
w samodzielnie skomponowanym kształcie. zaletą małego sto-
lika jest podwójny blat i znajdujące się pomiędzy nim pojemne, 
a  zarazem poręczne szuflady. Całość uzupełniają drewniane 
krzesła — rodem z lat 60.

W części wypoczynkowej główną rolę odgrywa szary, wygodny, 
rozkładany narożnik oraz fotel w kolorze pudrowego różu. W ką-
cie pomieszczenia swoje miejsce znalazł natomiast nowoczesny, 
podwieszany biokominek w futurystycznym kształcie. Nie zabra-
kło także podwieszanej zabudowy RTV — całość znajduje się na 
tle ściany wykończonej pochodzącą z  rozbiórki czerwoną cegłą. 
Wnętrze uzupełniają kontrastujące dodatki, w tym: lampa podło-
gowa — trójnóg, dywan w czarno-białe pasy, poduszki dekoracyj-
ne, plakaty oraz czarny stolik kawowy. 

Kuchnia w kształcie litery „L” jest otwarta na strefy jadalnianą 
i  wypoczynkową. Białe, matowe fronty, minimalistyczne uchwy-
ty i drewniany blat tworzą wraz z częścią wypoczynkową spójną 
całość. Przestrzeń pod skosem wykorzystano na otwarte półki, 

wiz. ILLA Design

wiz. ILLA Designwiz. ILLA Design

Mieszkanie na poddaszu — przytulne i klimatyczne — marzenie wielu osób. Dlaczego więc 
większość z nas decyduje się na zakup tradycyjnych mieszkań, unikając skosów? Problem 
tkwi w najstarszych przekonaniach czy w strachu przed aranżacją przestrzeni pod 
skosem? Jak optymalnie wykorzystać powierzchnię poddasza? Oto kilka wskazówek.
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a białe płytki w kształcie rombów zdecydowano się zastosować na 
całej ścianie — aż po sam sufit. Ułożono je w nietypowy sposób, 
tworząc heksagonalne kształty.

zaletą kuchni jest obszerny blat roboczy, o  długości prawie 
2 m. Nie bez powodu znalazł on swoje miejsce pod jednym z okien 
pomieszczenia. Całość wpleciona pomiędzy drewniane elementy 
więźby dachowej tworzy spójną, harmonijną całość.

zaletą projektowanych pomieszczeń jest zastana przez pro-
jektantów znaczna ilość światła. znajdujące się w  mieszkaniu 
okna kolankowe oraz podwójne drzwi balkonowe są jego głów-
nym źródłem. Ponadto zadbano, by światła nie brakowało także 
po zmroku. Poza wiszącym oświetleniem sufitowym, lampą pod-
łogową, oświetleniem blatu kuchennego, znalazło się sufitowe 
oświetlenie punktowe. Kontrastujące kolorystycznie, czarne re-
flektory tworzą „ścieżkę światła”, prowadzącą z  przedpokoju do 
salonu, łącząc go z  sypialnią. zaletą reflektorów jest możliwość 
regulacji strumienia światła i skierowanie go w pożądanym przez 
nas kierunku.

Przechowywanie w sypialni
W trakcie projektowania sypialni kierowano się pozyskaniem jak 
największej przestrzeni do przechowywania. Poza szafą, która 
zajęła jedną ze ścian, zaprojektowano także podwyższone łóżko 
z pojemnymi szufladami, regałem i dodatkowymi schowkami nad 
zagłówkiem. Ścianę za łóżkiem zdobi minimalistyczna, czarno-bia-
ła tapeta w kropki. 

W  sypialni swoje miejsce znalazło także duże biurko. W  celu 
maksymalnego doświetlenia umieszczono je pod jednym z okien. 
Obok stanęła designerska lampa podłogowa z możliwością regu-
lowania kierunku światła. Wśród dodatków dekoracyjnych znalazł 
się pleciony puf, minimalistyczne plakaty i  nawiązujące do stylu 
skandynawskiego — drewniane poroże.

Wykorzystane w sypialni materiały i kolorystyka łączą jej wnę-
trze ze stylistyką pozostałych pomieszczeń projektowanego 
mieszkania. Jest to naczelna zasada, którą powinniśmy się kiero-
wać, chcąc stworzyć spójne ze sobą wnętrza.

Łazienka miejscem relaksu 
Łazienka poza spełnianiem podstawowych funkcji, miała być miej-
scem przystosowanym do odpoczynku. Dylematy pomiędzy wy-
borem wanny a prysznica nie miały więc miejsca. Wykorzystując 
lokalizację mieszkania na ostatniej kondygnacji kamienicy, wan-
nę umieszczono pod oknem. Dodatkowo, jedna z krawędzi wanny 
została zabudowana tak, aby łącząc ją ze ścianą — stworzyć sie-
dzisko. W przestrzeni pod oknem zagospodarowano też półkę na 
wszelkiego rodzaju dodatki dekoracyjne, kosmetyki i tworzące na-
strojowy klimat świeczniki. Całość obłożono płytkami w  kolorze 
jasnego drewna. Współgrają one z  zastosowaną na pozostałych 
ścianach białą, drobną mozaiką. Uwagę przyciąga podłoga. Tutaj 
też zastosowano drobnych rozmiarów mozaikę, tworzącą czarno-
-biały geometryczny wzór.

Na jednej ze ścian zawisło duże, okrągłe lustro, oświetla-
ne lampkami nawiązującymi do stylu industrialnego. Nablatowa 
umywalka swoje miejsce znalazła na specjalnie zaprojektowanej 
szafce, której materiały i kolorystyka współgrają z umeblowaniem 
pozostałych pomieszczeń.

Urządzając swoje wymarzone wnętrze na poddaszu, nie zapo-
minajmy więc o spójności pomieszczeń i zapewnieniu odpowied-
niej ilości światła. Nie bójmy się skosów — to właśnie one nadają 
wnętrzu charakter, a dostosowanie do nich zabudowy nie stanowi 
w dzisiejszych czasach wyzwania.

Agnieszka Dubiel, Artur Cygańczuk 

wiz. ILLA Design wiz. ILLA Design
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aranżacje Wnętrz

Wiejski klimat w centrum miasta

S
tyl rustykalny dobrze odzwierciedla ideę domu, który powi-
nien być wygodny i przytulny, a przy tym pozytywnie wpły-
wać na zdrowie i dobre samopoczucie jego mieszkańców. Styl 

ten przemawia do tradycjonalistów, którzy cenią naturalne mate-
riały. Ważnymi elementami mieszkania urządzonego w taki sposób 
są kominek i duży stół. Miejsca te kojarzą się z ciepłem domowego 
ogniska, gromadząc wokół siebie całą rodzinę. Stół nawiązuje rów-
nież do staropolskiej gościnności, w myśl której dla każdego przy-
bysza powinno znaleźć się odpowiednie miejsce. zgodnie z  tym 
założeniem szczególne znaczenie ma kuchnia. Jeśli jej wielkość 
na to pozwala, można w niej nie tylko przygotowywać posiłki, ale 
i wspólnie je spożywać. Przytulny nastrój tworzy w kuchni piec ka-
flowy. Dlatego właścicielom starych mieszkań nie zaleca się usu-
wania tego elementu w ramach remontu. Klimatyczny piec może 
stać się centralnym punktem rustykalnej kuchni.

Potencjał naturalnych materiałów
O niepowtarzalnym nastroju, jaki panuje w rustykalnych mieszka-
niach, w dużej mierze decydują naturalne materiały wykorzystane 
do wykończenia wnętrza. Ściany maluje się na stonowane kolory, 
takie jak biel, odcienie beżu czy szarości. Można je ozdobić również 
za pomocą boazerii albo w niektórych miejscach zostawić fragment 
odkrytej cegły. Takie rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza w kuchni. 
Dobrze będzie wyglądać również zastosowanie naturalnych ka-
mieni. Jeśli jest to możliwe, warto zachować widoczne drewniane 
elementy konstrukcji, takie jak belki. Drewno dominuje również 
w  przypadku mebli. Najlepiej wygląda nielakierowane lub poma-
lowane bezbarwnym preparatem, tak by widoczne były naturalne 

słoje. Proces obróbki nie powinien być zbyt dokładny. Surowe, nie-
ociosane deski będą się znakomicie prezentować w  mieszkaniu 
stylizowanym na wiejską chatę. Wdzięcznym materiałem jest rów-
nież wiklina, z której można wykonać piękne, wyplatane krzesła czy 
fotele, a nawet niewielkie półki na lżejsze książki. Wiklinowe kosze 
pomieszczą drobiazgi, ułatwiając zachowanie porządku. Plastiko-
we doniczki na kwiaty warto zastąpić ceramicznymi lub drewniany-
mi, a błyszczące, syntetyczne tkaniny wymienić na wykonane z lnu 
czy wełny. Mile widziane są również koce i narzuty, najlepiej w ko-
lorach występujących w naturze.

Nawiązanie do kwitnącego ogrodu
Trudno wyobrazić sobie wiejską chatę inaczej niż w  otoczeniu 

pięknego ogrodu pełnego kwiatów. Drew-
niany płot nieodłącznie kojarzy się z  towa-
rzyszącymi mu wysokimi malwami. Trudno 
wyobrazić sobie duży ogród w centrum mia-
sta. Właściciele balkonów i  tarasów maja 
jednak szansę, by stworzyć jego namiastkę, 
wykorzystując rośliny, które można hodo-
wać w  donicach. Jeśli powierzchnia balko-
nu na to pozwoli, można pokusić się nawet 
o  urządzenie małego ogródka warzywne-
go w  specjalnych skrzynkach. Inna opcja to 
przeniesienie ogrodu do wnętrza. W  jaki 
sposób to zrobić? Po pierwsze warto zadbać 
o  to, by na stole stały świeże, cięte kwiaty, 
na parapetach zaś rośliny doniczkowe. Do-
brym pomysłem będzie również wykorzy-
stanie florystycznych motywów jako ozdoby 
przedmiotów użytkowych, np. dywanów, 
poduszek czy naczyń w  kuchni. Niezwykły 
potencjał charakteryzuje obrazy lub foto-
grafie przedstawiające naturalne krajobra-
zy albo sceny z pracy na roli. Rośliny mają nie 
tylko walor wizualny, ale i zapachowy. Warto 

Kuchnia inspirowana stylem rustykalnym

Osoby znużone prostymi meblami o nowoczesnych kształtach oraz minimalistycznym 
wystrojem z pewnością zainteresuje styl rustykalny. Odpowiednie urządzenie wnętrza 
pozwoli im poczuć się we własnym mieszkaniu jak podczas wakacji na wsi.

Sypialnia inspirowana stylem rustykalnym
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go wykorzystać, umieszczając w kuchni suszone zioła lub stawia-
jąc na parapetach doniczki z lawendą.

Znaczenie rękodzieła
Najlepszą ozdobą wnętrz w  stylu rustykalnym są przedmioty 
wykonane ręcznie. z wiejskim klimatem nieodłącznie kojarzą się 
świątki, czyli drewniane rzeźby, wykonane przez twórców ludo-
wych, najczęściej samouków, przedstawiające postacie religijne. 
Miłośnikom ręcznie wyszywanych przedmiotów z  pewnością 
przypadną do gustu śnieżnobiałe serwety zdobione haftem ri-
chelieu lub obrazy i  makatki wyszyte krzyżykami czy haftem 
gobelinowym. Należy jednak pamiętać, by nie przesadzić z  licz-
bą bibelotów. Ich nadmiar sprawi, że trudniej będzie zauważyć 

wykonane abażury lub drewniane, rzeźbione przyprawniki. Gli-
niane dzbany czy garnuszki mogą pełnić funkcję np. wazonu na 
kwiaty.

Nawiązanie do przeszłości
Wnętrze w stylu rustykalnym nawiązuje do dawnych czasów, dla-
tego dobrze komponują się z  nim antyki lub przedmioty posta-
rzane albo tylko nawiązujące do przeszłości. Dawne meble czy 
zabytkowy kufer nadadzą wnętrzu niepowtarzalny wyraz. Waż-
ne są również drobiazgi. Dobrze będą się prezentować świece 
(najlepiej z prawdziwego, pszczelego wosku) albo lampy naftowe. 
Wiele możliwości daje wybór zegara. Duży, rzeźbiony zegar z wa-
hadłem sam w sobie stanowi niezwykły element wystroju. Wła-
ściciele bardziej kameralnych mieszkań mogą wybrać mniejszy, 
ścienny, np. z  kukułką. Nie oznacza to jednak, że należy pozby-
wać się wszystkich udogodnień XXI w. Sztuka polega na tym, by 
odpowiednio wkomponować je w naturalne otoczenie. Podstawą 
będzie schowanie wszystkich kabli. Sprzęt AGD można umieścić 
w  szafkach, by nie kontrastował nadmiernie z  pozostałymi ele-
mentami wyposażenia.

Uniwersalne rozwiązania
Urządzenie wnętrza w stylu rustykalnym bez wątpienia łatwiej-
sze jest w  przypadku domu jednorodzinnego. Już na etapie 
projektowania można tu zaplanować wielkość kuchni czy wy-
gospodarować pokoje na klimatycznym poddaszu, gdzie łatwo 
wyeksponować drewniane belki. Przed najprostszym zadaniem 
stoją właściciele domów z bali. Do wnętrza takiego obiektu wy-
starczy dopasować odpowiednie wyposażenie, a  na zewnątrz 
urządzić nastrojowy ogród. Jednak mieszkańcy osiedli również 
mają możliwość, by przenieść fragment sielskiego krajobrazu do 
własnego mieszkania. Wystarczy przemyślany dobór umeblowa-
nia i  ręcznie wykonanych dodatków, trochę kwiatów i  odrobina 
wyobraźni, by znów poczuć się jak w dzieciństwie, podczas bez-
troskich wakacji na wsi.

Anna Kapłańska

Salon inspirowany stylem rustykalnym

Łazienka inspirowana stylem rustykalnym

walory poszczególnych elementów, za to pojawi się wrażenie 
chaosu. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie takich przed-
miotów, które posiadają walory użytkowe, a  jednocześnie ar-
tystyczny sposób ich wykonania sprawia, że stanowią ozdobę 
wnętrza. Ciekawym połączeniem waloru zdobniczego z użytecz-
nością będzie umieszczenie haftowanych ornamentów na po-
ścieli albo ściereczkach czy ręcznikach. Inny przykład to ręcznie 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

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

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

3 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 55

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 40

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

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

35–128 7100–8800 Inter-Bud 38

7 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.

11 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 51
12 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 44
13 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 55
14 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 39
15 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 5990–7300 Start 45
16 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 49
17 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 44

Stare Miasto  Średnia cena: 10 900 zł/mkw. 

Krowodrza   Średnia cena: 7934 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7302 zł/mkw. 

Prądnik Biały  Średnia cena: 6298 zł/mkw. 

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

8 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 35–103 b.d. Tętnowski Development 46

9 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 51

10 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) IV kw. 2018 24–95 od 6800 CNT 48

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.

19 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany, Bohomolca 7 
– wrzesień/październik 2017 36–99 5100–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 51

20 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 47

21 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 47

22 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 53

23 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 54

24 Reduta (ul. Reduta) bud. C - czerwiec 2018 32–75 5500–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 51

25 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 52

26 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 - zrealizowany 44–85 5630–7250 Dom-Bud M. Szaflarski 51

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

18 Dom Na Bielanach zrealizowana 186–247 b.d. SLS Investments 41

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.

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

31 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–54 od 5950 Start 45

32 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 47

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.

27 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw. 2018 27–110 6119–9100 Henniger Investment 54

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

29 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 55
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

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

41 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 47

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

43 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 55

44 Pasaż Podgorski (ul. Zabłocie 35) wrzesień 2018 28–63 od 6750 IMS Budownictwo 3

45 Wielicka Garden (ul. Wielicka) zrealizowana 49–93 6200 ATAL I okładka

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.

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

47 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 50

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

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

37 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 47

38 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5200–6500 Start 45

39 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Start 45

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

33 ul. Małysiaka I kw. 2019 23–90 5000–5700 Proins 50

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

35 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 52

36 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 51–118 6900–9150 WAKO 52



37Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2017

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

48 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46 5600–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 51

49 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 44–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 51

50 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 39

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.

52 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 54, 58 6000–6300 Proins 50

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

53 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 42

54 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64 –67 od 3898 Savan Investments 43

55 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 42

56 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 42

57 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 42

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.

51 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 47

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20
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rynek pierwotny

®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | CZYŻYNY | OS. DYWiZjONu 303

KRAKÓW | NOWY BiEŻANÓW | uL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLiNY | uL. BPA A. MAŁYSiAKA 

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:
   54 m2 i 58 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 

OSTATNIE 2 MIESZKANIA
GOTOWE dO OdBIORU

NAJNOWSZA INWESTYCJA

GOTOWY dO OdBIORU
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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

20-letni TriGranit nie zwalnia tempa

Tym kolejnym, ósmym już obiektem w kompleksie biurowym 
Bonarka for Business (B4B) jest budynek H. Jego łączna 
powierzchnia najmu ma wynieść ok. 10 tys. mkw. Budy-

nek H będzie miał 8 kondygnacji i elewację wykonaną w połowie 
ze szkła. W późniejszej fazie obiekt za pomocą specjalnej kład-
ki może być połączony z budynkiem I, a ten następnie z biurow-
cem J, których wybudowanie pozostaje nadal w  planach firmy 
TriGranit. Docelowo kompleks biurowy Bonarka for Business 
będzie oferować 10 biurowców o  łącznej powierzchni najmu 
wynoszącej 95 tys. mkw. Do tej pory ukończonych zostało już 
7 z nich (A, B, C, D, E, F i G), które od otwarcia mają niemal stu-
procentowy wskaźnik wynajmowanej powierzchni.

 
 
 

 — mówi 
Beata Kokeli, dyrektor działu zarządzania aktywami firmy Tri-
Granit w Polsce.

Budowa nowego biurowca nie jest jedynym z zaplanowanych 
na bieżący rok przedsięwzięć firmy TriGranit, podejmowanych 
na terenie Krakowa. Firma zamierza również zagospodarować 
teren wokół istniejącego zbiornika retencyjnego znajdującego 

Firma TriGranit obchodzi 20-lecie działalności. Do tej pory zrealizowała 
ona ponad 50 projektów o powierzchni 2 mln mkw. i nie zamierza zwalniać 
tempa. Wśród nowych inwestycji znajduje się m.in. kolejny biurowiec 
w kompleksie Bonarka for Business w Krakowie.

się na obszarze kompleksu Bonarka for Business. Realizacja tej 
inwestycji rozpocznie się w lipcu, a zakończy w październiku br. 
Zbiornik i teren wokół niego staną się miejscem, w którym pra-
cownicy kompleksu biurowego Bonarka for Business czy klienci 
Bonarka City Center będą mogli odpocząć i zrelaksować się. Co 
więcej, w miejscu tym powstanie także scena, która umożliwi or-
ganizowanie różnych wydarzeń czy koncertów. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 300 tys. euro.

Najemcy kompleksu biurowego Bonarka for Business będą 
mogli zintegrować się nie tylko na terenie wokół zbiornika. Z my-
ślą o stworzeniu społeczności pracowników kompleksu biurow-
ców B4B oraz zaangażowaniu jej we wspólne działania, powstał 
Program Społecznościowy dla Najemców oparty na kanałach 
social media (Facebook, Instagram, Twitter oraz Linkedin). Za 
pomocą mediów społecznościowych pracownicy tutejszych 
biurowców będą mogli się poznać, dzielić zdjęciami czy komen-
tować wydarzenia, a także głosować na różne inicjatywy i zna-
leźć informacje o kolejnych działaniach w kompleksie.

Jak już zostało wspomniane wcześniej, inwestor kompleksu 
biurowego Bonarka for Business (B4B), firma TriGranit obcho-
dzi w tym roku 20-lecie działalności. W tym czasie zrealizowała 
ona ponad 50 projektów o powierzchni 2 mln mkw. w 7 krajach. 
W pierwszym dziesięcioleciu swojej działalności koncentrowała 
się na terenach poprzemysłowych, które wymagały rewitalizacji. 

Wizualizacja budynku H kompleksu biurowego Bonarka for Business
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Dzięki inwestycjom miejsca te zyskiwały „nowe życie”, stając 
się terenami chętnie odwiedzanymi przez mieszkańców miast. 
Pierwszą taką inwestycją był WestEnd City Center w  Bu-
dapeszcie. Jest to wielofunkcyjny kompleks o  powierzchni 
194 tys. mkw., w skład którego weszły centrum handlowe, ho-
tel i budynki biurowe. Swoje doświadczenie firma wykorzystała 
także w innych krajach, np. w Słowacji, gdzie zrealizowała Polus 
City Center czy w  Polsce — Silesia City Center w  Katowicach 
i  Bonarka City Center w  Krakowie. Od tamtej pory wielofunk-
cyjne obiekty stały się główną gałęzią działalności inwestycyj-
nej TriGranit. W  latach 2008–2009, czyli podczas globalnego 
kryzysu finansowego, firma TriGranit zmieniła strategię i w celu 
zmniejszenia dywersyfikacji w  większym stopniu skoncentro-
wała się na budowie centrów handlowych oraz kompleksów 
biurowych. W 2015 r. firma przeprowadziła transakcję z amery-
kańskim funduszem TPG i stała się silnym europejskim graczem 
na rynku nieruchomości. Jej działania koncentrują się na takich 
państwach, jak Węgry, Polska i  Słowacja. Firma otrzymała po-
nad 50 prestiżowych nagród, m.in. tytuł Dewelopera Roku 2012 
przyznany przez CEEQA czy nagrodę dla Transakcji Inwestycyj-
nej Roku przyznanej przez CIJ w 2016 r. 

Firma TriGranit mimo 20-lecia działalności nie zwalnia tem-
pa, a  jej plany inwestycyjne na 2017 r. obejmują nie tylko reali-
zację kolejnego obiektu na terenie krakowskiego kompleksu 
biurowego Bonarka for Business, ale także dwa inne projek-
ty deweloperskie. Pierwszym z  nich jest węgierski Millennium 
Gardens (37 tys. mkw. powierzchni), który będzie największym 

rozbudowywanym centrum biurowym w  Budapeszcie. Drugi 
projekt to Lakeside Park II w  Bratysławie. Jest to 11-piętrowy 
budynek o  powierzchni 13 tys. mkw., położony w  pobliżu bra-
tysławskiej starówki. TriGranit rozważa również rozpoczęcie 
w tym roku jeszcze jednej inwestycji w Polsce.

Justyna Gorczyca
Źródło: e-biurowce.pl

Zbiornik retencyjny wody deszczowej na terenie kompleksu Bonarka for Business
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w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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oferty komercyjne

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

Bo biznes
musi mieć
dobre miejsce...



rynek 
wtórny
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Warto Wiedzieć

Jak profesjonalnie sfotografować 
nieruchomość?

D
obra fotografia przyciąga wzrok, zachęcając poten-
cjalnego kupca do przeczytania treści ogłoszenia. Brak 
ilustracji sprawi, że nasza oferta stanie się praktycz-

nie niewidoczna wśród innych, lepiej się wyróżniających. Poza 
tym takie ogłoszenie może budzić podejrzenia. W czasach, gdy 
technika szybko się rozwija, praktycznie każdy ma dostęp do 
sprzętu, który umożliwia wykonanie fotografii w jakości umoż-
liwiającej umieszczenie jej w  internecie. Jeśli z  tego nie sko-
rzystał, być może chce coś ukryć. Roksana Lipińska, Dyrektor 
Oddziału Freedom Nieruchomości Kraków Śródmieście, za-
uważa: Z praktyki wiem, że profesjonalna fotografia potrafi nie tyl-
ko zwiększyć wartość oferty, ale przede wszystkim przyśpieszyć 
sprzedaż. Oferty z profesjonalną fotografią, prawidłowo copywriter-
sko opisane, generują pięciokrotnie więcej zapytań od pozostałych. 
Z drugiej strony, nawet atrakcyjne mieszkanie sfotografowane 
w niewłaściwy sposób, może zniechęcić do obejrzenia oferty na 
żywo.

Odpowiednie przygotowanie mieszkania
Aby zrobić profesjonalne zdjęcie wnętrza, najpierw należy od-
powiednio przygotować mieszkanie. Podstawą są gruntowne 
porządki. Po pierwsze należy usunąć niepotrzebne rzeczy. Ich 
nadmiar optycznie zmniejszy przestrzeń, obniżając atrakcyjność 
lokalu. Warto schować zwłaszcza takie przedmioty codzienne-
go użytku, które prezentują się niezbyt estetycznie, np. kable czy 
płyn do naczyń w kuchni albo środki czystości w łazience. Nale-
ży dokładnie wyczyścić mieszkanie, zwłaszcza jasne i błyszczące 
powierzchnie, na których szczególnie widoczne są wszelkie za-
brudzenia. Kolejny krok to odpersonalizowanie przestrzeni, czyli 

zastąpienie osobistych zdjęć czy pamiątek neutralnymi ozdoba-
mi. W ten sposób trafimy do szerokiego grona odbiorców, którzy 
będą mogli wyobrazić sobie, w  jaki sposób urządzą mieszkania, 
kiedy już się do niego wprowadzą.

Dobór odpowiednich elementów
Dominika Kiepuszewska, architekt i  fotograf wnętrz z  pracow-
ni „W kolorze” radzi, by dobrze przemyśleć, co chcemy pokazać 
na zdjęciu, na którym planie umieścić poszczególne płaszczyzny 
oraz jakie elementy najlepiej oddadzą klimat mieszkania. Roksana 
Lipińska zaś dodaje, że zdjęcie powinno zawierać najbardziej re-
prezentacyjną część mieszkania — należy uważać, by zbyt dużo 
miejsca nie zajmowały takie elementy jak sufit czy podłoga — 
trzeba zachować odpowiednie proporcje.

Miłośnicy detali oczywiście mogą wykonać kilka zdjęć drob-
nych elementów, które chcieliby szczególnie wyróżnić, jednak 
warto pamiętać, by nie przesadzać. Potencjalnych klientów in-
teresuje przede wszystkim ogólne wrażenie, jakie sprawia nie-
ruchomość. Szczegóły będą mogli obejrzeć w  rzeczywistości, 
podczas wizyty w lokalu. Zbyt dużo detali zamiast zdjęć większej 
przestrzeni może również budzić podejrzenia, że właściciel chce 
coś ukryć. Eksperci przestrzegają także przed zamieszczaniem 
na zdjęciach, a  zwłaszcza przed zbytnim eksponowaniem ele-
mentów, które nie są przeznaczone na sprzedaż. Przykładowo, 
jeśli wykonamy artystyczną fotografię atrakcyjnego mebla, który 
zamierzamy zabrać ze sobą podczas wyprowadzki, potencjalny 
klient poczuje się oszukany. Jego negatywne emocje z pewnością 
nie będą dla nas korzystne, a mogą nawet doprowadzić do rezy-
gnacji z transakcji.

W procesie sprzedaży bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Kilka sekund 
decyduje o tym, czy klient zainteresuje się daną ofertą. Dlatego niezwykle istotne 
znaczenie ma sposób zaprezentowania mieszkania przeznaczonego na sprzedaż. 
Elementem, który najbardziej wyróżnia ofertę nieruchomości, jest zdjęcie.

fot. Freedom Nieruchomościfot. Freedom Nieruchomości
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Znaczenie perspektywy
Ważny jest odpowiedni wybór perspektywy. Najczęściej spoty-
kane fotografie to te wykonywane na wprost. Takie zdjęcia wy-
glądają najbardziej naturalnie. Patrząc na nie, mamy wrażenie, 
że wchodzimy do danego pomieszczenia. Dopuszczalne są jed-
nak również inne ujęcia. Dominika Kiepuszewska podpowiada, 
że w przypadku niewielkich wnętrz można spróbować wykonać 
kadr z góry, np. stojąc na krześle.

Często powtarzanym błędem wśród osób fotografujących 
swoje mieszkanie, jest efekt „przewracających się ścian”. Pro-
fesjonalistka ze studia „W  kolorze” podpowiada, jak go uniknąć: 
Róbmy zdjęcia na wprost, zachowując pionowe linie ścian. Możemy 
skorzystać ze statywu, który pomoże nam ustalić kadr. Unikałabym 
obiektywów typu rybie oko. Mimo iż plusem tak wykonanych zdjęć 
jest zawarcie w nich dużej przestrzeni, pomieszczenia nie wyglądają 
naturalnie. Zdjęcia dają efekt zakrzywionych i półokrągłych ścian. Nie 
jest to pożądany efekt, ponieważ podstawowe założenie fotogra-
fii nieruchomości umieszczanych w ramach ogłoszenia polega na 
oddaniu tego, jak dane mieszkanie wygląda w rzeczywistości.

Roksana Lipińska zaś zwraca uwagę na to, by wykonując zdję-
cie, stanąć w odpowiednim miejscu, tak, by samemu nie znaleźć 
się na fotografii. Nie mam tu na myśli skrajnych przypadków, gdzie 
w odbiciu mebli na wysoki połysk, szyby lub piekarnika dostrzec moż-
na całkiem nagą sylwetkę osoby robiącej zdjęcie. Takie historie szybko 
zdobywają popularność, ale efektem jest tylko trochę śmiechu i wsty-
du — dodaje.

Podstawa to dobre oświetlenie
Pewne jest, że ciemne, mało wyraźne zdjęcia nie przyciągną po-
tencjalnych klientów. Nie dość, że nie pozwolą dojrzeć niektórych 
fragmentów przedstawionego pomieszczenia, to jeszcze znie-
kształcą kolory, wywołując ogólne, negatywne wrażenie. Jak za-
dbać o  odpowiednie oświetlenie? Najlepiej wykorzystać miękkie 

poranne lub popołudniowe słońce i  sprawdzić, o  jakiej porze najle-
piej oświetla pokoje. Unikajmy ostrego światła, które tworzy bardzo 
duże kontrasty i plamy światła. Możemy użyć lampy błyskowej oraz 
doświetlić kadr światłem sztucznym, np. lampkami w  sypialni. Od-
radzałabym fotografowanie wieczorową porą lub w  nocy. Sztucz-
ne światło optycznie zmniejsza przestrzeń, trudno będzie doświetlić 
kadr, w oknach pojawią się czarne plamy, a całość prezentować się bę-
dzie mrocznie i odpychająco — radzi Dominika Kiepuszewska.

Samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty?
Przyzwoite zdjęcie nieruchomości można wykonać samodzielnie. 
Warto pamiętać o tym, że o jego jakości nie decyduje wyłącznie 
cena aparatu fotograficznego, ale przede wszystkim człowiek, od 
którego zależy dobór kadru, zapewnienie odpowiedniego oświe-
tlenia itd. Mimo to sprzęt również nie jest bez znaczenia. Nie za-
leca się np. fotografowania nieruchomości za pomocą telefonu. 
Poza tym wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej wymaga nie-
co talentu, wprawy i dobrego sprzętu. Jeśli ktoś nie czuje się na si-
łach, by zająć się tym samodzielnie lub po prostu nie ma czasu na 
zgłębianie sztuki fotografii nieruchomości albo nie dysponuje wy-
starczającym sprzętem i nie zamierza go kupić, może skorzystać 
z pomocy profesjonalisty. Jak zauważa Dominika Kiepuszewska, 
koszt profesjonalnej sesji zdjęciowej wnętrza mieszkania dwupokojo-
wego kształtuje się w granicach od 300 do 400 zł za około 10 zdjęć. 
Mieszkanie 3–4 pokojowe, cena od 400, 500 zł za około 15 zdjęć. 
W  porównaniu z  ceną mieszkania koszty te nie wydają się zbyt 
wysokie, a  profesjonalne fotografie zaprezentowane w  ramach 
ogłoszenia mogą nie tylko skrócić czas sprzedaży, ale i podnieść 
wartość sprzedawanej nieruchomości. Inną opcją jest zatroszcze-
nie się o dobre zdjęcia już na etapie wyboru pośrednika. Obecnie 
coraz więcej agencji w ramach swoich usług oferuje profesjonal-
ną sesję fotograficzną mieszkania przeznaczonego na sprzedaż.

Anna Kapłańska

fot. Freedom Nieruchomości
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SALWATOR, UL. KOŚCIUSZKI
OFERTA DLA INWESTORA
Dwa piętra w kamienicy, apartament 
170 m2 + mieszkanie 40 m2, 
urządzone pod hostel

KONTAKT:  Monika Sosnowska – Rainer    
 505-236-943

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

PODGóRZE, UL. JóZEFIŃSKA
Apartament 4-pokojowy, p.u. 70 m2, 
z pełnym wyposażeniem, III piętro, 
2008 r.
Cena: 899.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak    
 518-706-518

PODGóRZE, 
UL. HOFFMANOWEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 
umeblowane, balkon, garaż
Cena: 2700 zł/mc + opłaty

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto       
 572-985-869

BRONOWICE, UL. NA BŁONIE
Dom w zabudowie szeregowej, 
pow. 150 m2, 2007 r., ładnie 
zagospodarowana działka 154 m2

Cena: 829.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

KAZIMIERZ, 
UL. SKAWIŃSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 110 m2, 
2 łazienki, taras 18 m2

Cena: 1.320.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska      
 511-272-088 

BRACIA-SADURSCY.PL

GóRKA NARODOWA 
Mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe, 
pow. 28-74 m2

Ceny: od 172.528 zł

KONTAKT:  Marek Popiela  
 518-967-677 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

KROWODRZA, 
UL. MAKOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 
p.u. 81.5 m2, dwupoziomowe, 
duży balkon
Cena: 499.000 zł
KONTAKT:  Jakub Obcowski    

 510-087-993 

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

Ceny: od 198.550 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   500-673-615
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ŚRóDMIEŚCIE, 
UL. WIENIAWSKIEGO
Szeregowiec, 160 m2, działka 1,5 ar
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik    
 508-155-779  

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

NOWA HUTA, 
OS. NA WZGóRZACH
Mieszkanie 2-pokojowe, 47.5 m2, 
I piętro
Cena: 255.000 zł

KONTAKT:  Olgierd Jacher    
 512-536-778

STARE MIASTO, 
UL. GRABOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
pod wynajem
Cena: 438.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

BOREK FAŁĘCKI, 
UL. SZYLLINGA
Rezydencja, p.u 344 m2, wysoki 
standard, działka 25 ar
Cena: 2.990.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka  
 501-227-010

KROWODRZA, 
UL. ŻABINIEC
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
wysoki standard, 2016 r.

KONTAKT:  Marek Wawrzynkiewicz       
 503-588-845 

PRĄDNIK BIAŁY 
Mieszkanie 3-pokojowe, pow. 54 m2, 
gotowe do odbioru 
Cena: 295.000 zł 

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 518-714-002  

BRACIA-SADURSCY.PL

MOGILANY, GAJ
Dom wolnostojący, p.u. 150 m2, 
2009 r., wysoki standard, działka 13 ar
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makowa
  515-634-552
 
 

BIEŻANóW, UL. STOLARZA
Dom wolnostojący, pow. 312 m2, 
2003 r., komfortowy, wyposażony, 
działka 11 ar
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś  
 502-104-545 

SRóDMIEŚCIE, 
AL. 29 LISTOPADA
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2, 
po remoncie
Cena: 366.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk    
 514-738-628 

NOWA HUTA, 
OK. IGOŁOMSKIEJ
Dom wolnostojący, pow. 220 m2, 
umeblowany i wyposażony, wysoki 
standard, 2016 r, działka 17 ar

KONTAKT:  Michał Dzięcioł  
 518-810-080  
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NIEPOŁOMICE
Mieszkanie 4-pokojowe, 80 m2, 
wysoki standard
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Dominika Ziobrowska   
 798-352-683  

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

GM. GDóW, ZRĘCZYCE
Dom, p.u. 190 m2, działka 61 ar, 
2000 r.
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk    
 509-907-533

WOLA JUSTOWSKA, 
UL. AGRESTOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 39 m2, 
urządzone ,2013 r.
Cena: 390.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek      
 505-110-150

PRĄDNIK CZERWONY, 
UL. MEIERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 74,5 m2, 
urządzone, 2008 r.
Cena: 559.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek  
 505-110-150

ZABIERZóW, LEŚNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 61 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 529.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583 

SWOSZOWICE  
Domy z zabudowie bliźniaczej z 
garażami, 140 m2 
Cena: 595.000 zł 

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 518-685-588 

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA, 
GM. WIELKA WIEŚ 
Mieszkania 4-pokojowe, 
pow. 71-72 m2

Ceny: od 340.750 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik
  518-714-002
 
 

PODGóRZE, 
UL. KOSZYKARSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
nowoczesne
Cena: 325.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna   
 503-031-022 

BIEŃCZYCE, 
UL. OKULICKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 2012 r, 
51 m2

Cena: 360.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik    
 508-155-779 

KLINY, UL. RDZAWA
Szeregowiec, 250 m2, do 
zamieszkania
Cena: 919.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188  
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DĘBNIKI, 
UL. KOBIERZYŃSKA
Dom w zabudowie szeregowej, 
158 m2, dz. 3,5 ar, 2014 r.,
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor   
 500-557-819  

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

DĘBNIKI, UL. KAPELANKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2, 
komfortowe, 2010 r.
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio   
 515-234-864

PYCHOWICE, UL. TYNIECKA
Dom wolnostojący, dz. 7 ar, 
nowoczesny, 2010 r.
Cena: 1.890.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala      
 510-131-177

STARE MIASTO, 
UL. KOCHANOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 88 m2, 
wysoki standard
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala  
 510-131-177

GRZEGóRZKI, 
UL. FRANCESCO NULLO
Mieszkanie 2-pokojowe, 47,7 m2, 
wysoki standard, 2013 r.
Cena: 600.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska       
 505-083-150 

BRONOWICE  
Mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe, 
pow. 25-97 m2 
Ceny: od 163.636 zł  

KONTAKT:  Iwona Nogacz  
 518-706-552 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  503-112-787
 
 

UGOREK, 
UL. WŁODKOWICA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50,3 m2, 
pod inwestycję
Cena: 359.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio   
 515-234-864 

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran- Michałowska    
 503-780-786

GRZEGóRZKI, 
UL. MASARSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
urządzone, 2010 r.,
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150  
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4-pokojowe – 93m2 
Stare Miasto, 
ul. Żółkiewskiego
Przestronne mieszkanie zajmujące całe 
drugie piętro w odnowionej kamiecicy 
z prywatnym ogrodem. Cicha, kameral-
na lokalizacja w centrum miasta, blisko 
głównego węzła komunikacyjnego. 

Cena 637.000 zł 
tel 512 110 804

1-pokojowe – 36 m2 
Ruczaj, ul. Miłkowskiego
Mieszkanie znajduje się w prestiżowym 
apar tamentowcu z por tierem. Zloka-
lizowane jest na pierwszym piętrze 
w dziesięciopiętrowym bloku. Składa 
się z 1 pokoju z aneksem kuchnnym, 
łazienki z WC oraz przedpokoju. Miesz-
kanie posiada balkon. Stan idealny.

Cena 299.000 zł
tel. 883 999 762

2-pokojowe – 39,59 m2 
Stare Podgórze,ul. Św. Kingi

Mieszkanie usytuowane na pierwszym piętrze 
w budynku z 2012 roku. W skład nieruchomości 
wchodzi salon z otwartą kuchnią, osobna sypialnia, 
łazienka z WC oraz hall. W salonie przestronny 
balkon, w sypialni dwa balkony francuskie. Dodat-
kowo możliwość zakupienia piwnicy. Nieruchomość 
w bardzo dobrym stanie. Funkcjonalny układ, aranża-
cja z idealnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni. 

Cena 375.000 zł
tel. 513 084 377

2-pokojowe – 39 m2 
Bronowice, ul. Altanowa
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie znajduje się w kameralnym 
czteropiętrowym budynku z 1975 roku. 
Cicha i spokojna okolica. W bezpośred-
nim sąsiedztwie uczelni krakowskich. 
Mieszkanie idealne pod inwestycje. 

Cena 298.000 zł
tel. 731 846 860

2-pokojowe – 33 m2 
Kozłówek, ul. Okólna
Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, ła-
zienka z WC, duży balkon, piwnica. 
Mieszkanie po generalnym remoncie. 
Niski, odnowiony blok. Blisko MPK.

 

Cena 225.000 zł
tel. 534 533 332

1-pokojowe 
Kraków, Łobzów, 
ul. Kazimierza Wielkiego
Mieszkanie w wysokim standardzie jed-
nopokojowe. Niezależna, jasna kuchnia; 
łazienka, taras ok. 20 m2. Możliwość 
dokupienia komórki lokatorskiej oraz 
garażu. Nowoczesne budownictwo. 

Cena 420.000 zł
tel. 512 110 802

1-pokojowe – 28 m2 
Krowodrza, 
ul. Bratysławska
Ustawna kawalerka w prestiżowym 
budynku „Dom Wschodzącego Słońca” 
wybudowanym w 2004 roku. Całodobo-
wa ochrona, monitoring, rozbudowana 
infrastruktura. Idealne pod inwestycję.

Cena 245.000 zł
tel. 793 717 771 

Dom – 165 m2 
Olsza II
Dom w zabudowie bliźniaczej, trzy 
sypialnie, salon, kuchnia, dwie 
łazienki, garaż, działka 2 ar. Dom 
po remoncie, niskie koszty utrzyma-
nia – kolektory słoneczne na dachu, 
wymienione instalacje. Rozwinięta 
infrastruktura handlowo – usługowa. 

Cena 990.000 zł
tel. 12 412 00 72

1-pokojowe – 30 m2 
Salwator
1 pokój, osobna jasna kuchnia, bardzo 
duża loggia, piwnica. Mieszkanie po 
generalnym remoncie, wykończone 
z dobrej jakości materiałów. Całkowicie 
odnowiony budynek z MPEC-em. Miesz-
kanie z widokiem na krakowskie Błonia.

 
Cena 315.000 zł
tel. 534 534 605

2-pokojowe – 45 m2 
Nowa Huta, os. Centrum B
Dwa pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka. Mieszkanie po remoncie na 
pierwszym piętrze w bloku z windą. 
Zaraz obok Plac Centralny i Aleja Róż. 

Cena 279.000 zł
tel. 533 707 446 



73Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe – 45,05 m2 
Wieliczka
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, łazienka z WC, balkon. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim 
na pierwszym piętrze. Nowoczesny 
blok trzypiętrowy z windą z 2017 r.

 
Cena 240.000 zł
tel. 600 176 207

3-pokojowe – 61,38 m2 
Bieżanów, ul. Barbary
Przedpokój, jasna kuchnia, 3 nieza-
leżne pokoje, łazienka, WC, loggia. 
Przynależna piwnica. Mieszkanie 
w stanie bardzo dobrym. Doskonała 
lokalizacja. W pobliżu pętla tramwajowa 
oraz liczne punkty usługowo-handlowe. 

 
Cena 289.000 zł
tel. 537 680 002

Dom – 280 m2 
Kraków, ul. Fatimska
7 pokoi, dwie kuchnie, trzy łazienki, dwa 
duże tarasy oraz balkony. Dom wykoń-
czony w wysokim standardzie położony 
na działce o powierzchni 4,5 ara w cichej 
i spokojnej okolicy. Istnieje możliwość 
podzielenia na dwa osobne mieszkania. 

 
Cena 899.000 zł
tel. 794 787 777

2-pokojowe – 45,77 m2 
Płaszów, 
ul. Ks. Wincentego Turka.
Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, łazienka 
z WC, balkon, piwnica. Nieruchomość 
w stanie bardzo dobrym, wolna od za-
raz. Położona w spokojnej i kameralnej 
okolicy, dookoła dużo zieleni. Przed 
blokiem parking dla mieszkańców. 
Bardzo dobry dojazd do centrum. 

Cena 280.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe – 48 m² 
Żabiniec, ul. Konecznego
Przedpokój, 2 oddzielne poko-
je, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
garderoba, balkon. Przestronne 
jasne mieszkanie. Korzystny układ 
pomieszczeń. Pierwsze piętro. Ogrze-
wanie i ciepła woda z sieci miejskiej.

 
Cena 349 000 zł
tel. 696 496 500

3-pokojowe – 66 m2

Azory ul. Radzikowskiego
Aneks kuchenny, 2 łazienki, klimatyzacja.
Mieszkanie umeblowane, wyposażone, 
gotowe do zamieszkania, wykoń-
czone w podwyższonym standardzie. 
Istnieje możliwość wyodrębnienia 
z mieszkania, kawalerki oraz mieszka-
nia dwupokojowego, co jest ciekawą 
opcją dla potencjalnych inwestorów.  

Cena 390.000 zł
tel. 666 605 183 

3-pokojowe – 65 m2 
Nowa Huta, os. Stalowe
Mieszkanie składa się z salonu z otwartą 
kuchnią, dwóch niezależnych pokoi, ła-
zienki, garderoby oraz przedpokoju. Od-
nowiony budynek z windą w cichej części 
osiedla. Nieruchomość po generalnym 
remoncie gotowa do zamieszkania.

 
Cena 349.000 zł
tel.  693 305 320

2-pokojowe – 36 m2 
Ruczaj, ul. Piltza
Salon z aneksem kuchennym, osobna 
sypialnia, łazienka, przedpokój, duży 
balkon. Mieszkanie na II piętrze - rok 
budowy 2017. Ogrzewanie miejskie. Ide-
alne pod inwestycję. Stan deweloperski.

 
Cena 249.000 zł
tel. 608 440 793

2-pokojowe 
Nowa Huta, 
os. Na Wzgórzach 
2 pokoje, jasna kuchnia, balkon. 
Nieruchomość znajduję się w trzy 
piętrowym kameralnym odnowionym 
bloku z lat 70- tych. W najbliższym 
sąsiedztwie sklepy oraz dobra ko-
munikacja miejska. Woda miejska 
z sieci MPEC, mieszkanie wolne od zaraz. 
 Cena 205.000 zł do negocjacji
tel. 731 090 606

3-pokojowe – 58,1 m2 
Górka Narodowa, 
ul. Słomczyńskiego
Słoneczne, 3 pokojowe mieszkanie 
w stanie idealnym. Drugie piętro. Ka-
meralny, ogrodzony blok z 2006 r. 
z windą. Doskonałe usytuowanie względem 
przystanków. Ogrzewanie i ciepła woda 
z MPEC-u. Dogodne dla rodziny i pod wynajem.

Cena 380.000 zł
tel. 537 978 098
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www.tecnocasa.pl

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

3-pokojowe i 4-pokojowe
Kraków, Wola Duchacka, ul. Białoruska

Osiedle Pod Dębami
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe położone 
w otoczeniu parku. Na inwestycję składa się pięć nowo-
czesnych budynków o wysokim standardzie wykończe-
nia. Teren osiedla jest ogrodzony, strzeżony i monito-
rowany. W ofercie posiadamy mieszkania 3-pokojowe 
i 4-pokojowe o korzystnym układzie pomieszczeń. Istnieje 
możliwość dokupienia miejsca postojowego.

Cena 5.600 zł/m2 

tel. 12 358 88 98

3-pokojowe – 49 m2 
Łagiewniki, ul. Odrzańska
Mieszkanie znajduje się na ósmym 
piętrze w jedenstopiętrowym bloku. 
Składa się z 3 oddzielnych pokoi, 
kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Mieszkanie posiada loggie i dodatkowo 
do mieszkania przynależy piwnica.  

 
Cena 278.000 zł
tel  883 999 762

1-pokojowe – 28,4 m2 
Czyżyny, ul. Narciarska
Mieszkanie typu studio z wydzieloną 
częścią wypoczynkową, kuchenną, 
jadalną oraz łazienka z toaleta, loggia, 
piwnica. Mieszkanie na wysokim 
par terze, idealne pod inwestycję. 
Bogato rozwinięta infrastruktura.

 
Cena 199.000 zł
tel. 535 221 232 

3-pokojowe – 49,5 m2 
Kazimierz, ul. Skawińska
Mieszkanie składa się z trzech osobnych 
pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC, 
przedpokoju oraz balkonu. Ogrzewa-
nie centralne. Możliwość parkowania 
na zamykanym dziedzińcu budynku.  

Cena 427.000 zł
telefon:  512 110 804

4-pokojowe – 72 m2  
Nowa Huta, os. Stalowe 
Mieszkanie składa się czterech pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, łazienki, od-
dzielnego WC oraz przedpokoju. Nie-
ruchomość na trzecim pietrze w bloku 
z windą. Duże możliwości aranżacji. 

Cena: 319.000 zł
tel. 693 569 107

3-pokojowe 
Kraków, Łobzów, 
ul. Lubelska
Mieszkanie 3-pokojowe; niezależna, 
duża kuchnia z częścią jadalni; łazienka 
z WC, piwnica. Lokal po generalnym 
remoncie, w bardzo dobrym stanie 
wykończony w podwyższonym 
standardzie. Funkcjonalny układ.  

Cena 640.000 zł  Nowa niższa cena!
tel. 512 110 802

1-pokojowe – 30 m2 
Kazimierz, ul. Kordeckiego
Nieruchomość położona w południowej 
części Kazimierza, idealna pod inwe-
stycję. Mieszkanie w stanie gotowym 
do wejścia. Ogrzewanie elektryczne, 
z możliwością zmiany na gazowe. 

Cena 259.000 zł
tel.  512 110 804



75Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
   
  

 
  
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22
23

24
25

26 27

28

29

30

3132

33

ul. Starowiślna 33
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Rynek Podgórski 9
ul. Pilotów 22
ul. Wysłouchów 27/3B
ul. Kobierzyńska 93
ul. Bratysławska 2
ul. Bronowicka 54
ul. Szafera 1
ul. Senatorska 26
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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

OKAZJA

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

65 m2, 3-pokojowe, 
komfortowe, wysoki standard, 
duży balkon
— apartamentowiec z 2003 r.

Cena: 439.000 zł

OlSZA—ŻUŁOWSKA

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

Cena: 371.000 zł

grZEgÓrZKI —  
Ul. PrOChOWA

rAKOWICE — 
OgrODNICZA

60 m2, 3-pokojowe, 
ogródek. Nowy, kameralny 
apartamentowiec,
wysoki standard wykończenia 
mieszkania.

Cena: 435.000 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

Cena: 1  750 PLN

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 40 m2

ul. Kazimierza Wielkiego Wynajem

Do wynajęcia mieszkanie w nowoczesnej kamienicy z windą, 
niedaleko Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Dębniki

Cena: 550 000 PLN

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

d.ligeza@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 72 m2

ul. Karola Bunscha Sprzedaż

Na sprzedaż gotowe mieszkanie w zielonej i cichej lokalizacji.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza

Cena: 1 900 PLN

Umów się na spotkanie:  Robert Kania
+48 575 838 123

r.kania@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 45 m2

ul. Składowa Wynajem

Do wynajęcia stylowe 3 - pokojowe mieszkanie 
przy ul. Składowej

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 3 900  zł

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

k.wolniewicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 86m2

ul. Lenartowicza Wynajem

Do wynajęcia od zaraz 3 - pokojowe klimatyczne mieszkanie 
przy ul. Lenartowicza

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Grzegórzki

Cena: 920 000 PLN

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

k.wolniewicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 66 m2

al. Ignacego Daszyńskiego Sprzedaż

Na sprzedaż ekskluzywny apartament  2 - pokojowy, 10 minut 
spacerem od Rynku Głównego

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2 500 PLN

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

b.ciosek@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47  m2

ul. Rakowicka Wynajem

Do wynajęcia piękny apartament przy ulicy Rakowickiej,
w inwestycji Apartamenty Novum.
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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

128 m2, 4 pokoje z kuchnią 
w aneksie, taras 12m2, pralnia, 
2 łazienki, garderoba w każdym
pokoju, umeblowane, super 
opcja dla inwestora!

 
 

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

25,85 a, 43x58 m, MPZP, 
wszystkie media przy działce.

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

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

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

137 a, szerokość 28 m, MPZP 
– 1700 PUM, zabudowa 
jednorodzinna bliźniacza.

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

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

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż 

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż 

Kraków, Kliny Borkowskie
Dom na sprzedaż

Zielonki, ul. Pękowicka
Działka budowlana na sprzedaż

Krzywaczka pod Krakowem 
Dom na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Kraków, Mydliniki
Działka na sprzedaż

Stare Miasto,
przecznica od ul. Karmelickiej
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, ul. Falista
Działka na sprzedaż

Cena: 1 070 000 zł Cena: 798 000 zł

Cena: 999 000 zł

Cena: 820 000 zł

Cena: 680 000 zł

Cena: 260 000 złCena: 240 000 zł

Cena: 1 816 000 zł

Cena: 355 000 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

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

Świątniki Górne

Segment 100m 2,
wysoki standard. 

Cena: 515 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Wieliczka 

Dom w zabudowie 
szeregowej 140m 2,
super ekonomiczny. 

Cena: 499 000zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Apartament Ludwinów 

110m 2 - wysoki standard,
do wynajęcia.

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Janowice 

Dom 270 m 2,
wysoki standard.

Cena: 990 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Sidzina
 
Działka budowlana 10 a.

 

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kurdwanów  

Mieszkanie 4-pokojowe 
86m 2 do sprzedania.

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Gorzków

Działka budowlana 11 a,
budowlane 21 a.

Cena: 87 000zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Pcim   

Działka 44 a,
budowlane 21 a.

Cena: 210 000 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

Salwator City - sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie 
przy ulicy Stańczyka
o pow. 84 m .

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

Cena: 750 000 zł 

Strzelców - sprzedaż
Cena: 499.999 zł

Na sprzedaż 4-pokojowe 
mieszkanie na Prądniku 
Czerwonym 
o powierzchni 77 m .

Cena: 100.000 zł 

Dziekanowice - sprzedaż

Na sprzedaż 15-arowa 
działka budowlana w 
miejscowości Dzieka-
nowice blisko Dobczyc.

Karolina Dutka karolina@aphouse.pl

Stare Miasto, ul. Sereno Fenna - sprzedaż

Na sprzedaż 2-pokojowe 
mieszkanie z oddzielną 
kuchnią po generalnym 
remoncie.

Barbara Kulon barbara@aphouse.pl

Cena: 680.000 zł 

Rząska - sprzedaż

Do sprzedaży dom 
bliźniak w Rząsce
o pow. 300 m .

Cena: 375.000 zł 

Grzegórzki - sprzedaż

Na sprzedaż 2-pokojowe 
mieszkanie. Inwestycja 
„Apartamenty przy 
Bulwarze” tuż obok Galerii 
Kazimierz, Grzegórzki.
2 pokoje, 37 m2 + loggia,
II piętro.

Marek Cygal marek@aphouse.pl

Karolina Dutka karolina@aphouse.pl

Cena: 440.000 zł
do negocjacji

Ul. Wincentego Pola - sprzedaż

Na sprzedaż 2-pokojowe 
mieszkanie z osobną 
kuchnią o powierzchni 52 m .
Położone jest przy
ul. Wincentego Pola
w inwestycji z całodobową 
ochroną i recepcją.

Katarzyna Łacheta katarzyna.lacheta@aphouse.pl Katarzyna Łacheta katarzyna.lacheta@aphouse.pl

Katarzyna Łacheta katarzyna.lacheta@aphouse.pl

Cena: 549.000 zł 

Browar Lubicz - wynajem

Do wynajęcia
3-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 85 m
przy ul. Lubicz.

Izabela Myśliwiec izabela@aphouse.pl

Cena: 4.300 zł
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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
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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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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 Śródmieście, ul. rakowicka
1/4 domku. Pokój z kominkiem 21 m2, oddzielne wejście z korytarza. Parter.  
Sprzedam lub wynajmę na dłużej za pomoc w remoncie.  
PRZYJMĘ INNE PROPOZYCJE.

Cena 180.000 zł do negocjacji   Tel. 600-240-267



89Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2017

ogłoszenia drobne i prywatne

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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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-

sPrzEdaŻ — działKa
raciborsko

Sprzedam 3 sąsiadujące działki bud. 13, 14 i 19 a 

Raciborsko k/Wieliczki, południowy stok,  

widok na góry i zalew. 

Cena 12 tys./ar do negocjacji

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

sPrzEdaŻ — MiEszKaniE
Kraków, ul. zdunów

45,5 m2, 2-pokojowe. 

Miejsce parkingowe pod balkonem: 15.000 zł. 

Cena 317.000 zł

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



93Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2017

ogłoszenia drobne i prywatne

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
13 lipca 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 

30.06–13.07.2017  nr 12/2017

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






