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Szanowny Czytelniku

W bieżącym, wakacyjnym numerze 

dwutygodnika radzimy, jak uzyskać 

kredyt hipoteczny. Co wpływa na ocenę 

zdolności kredytowej? Jak w praktyce 

wygląda wprowadzenie, za pośrednictwem 

Rekomendacji S, zobowiązania banków do 

wymagania 20-procentowego wkładu własnego 

od osoby starającej się o kredyt hipoteczny? 

Na kluczowe pytania odpowiada doradca 

finansowy Michał Strzylak.

Wielu znakomitych gości wzięło udział 

w XXI Kongresie Polskiej Federacji Rynku 

Nieruchomości. Nad wydarzeniem 

zorganizowanym przy współpracy z Małopolskim 

Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie 

Nieruchomościami patronat honorowy objęli: 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 

Wojewoda Małopolski, a także Miasto i Gmina 

Wieliczka. Szczególnie osoby z branży, których 

zabrakło w Wieliczce, zachęcam do zapoznania 

się z relacją.

Na łamach niniejszego numeru znajdziesz 

także garść ważnych informacji z życia 

Krakowa. Absolutorium dla prezydenta Jacka 

Majchrowskiego, nowy odcinek wschodniej 

obwodnicy czy najnowsze informacje w sprawie 

krakowskiego metra — to sprawy, które 

bezpośrednio dotyczą wszystkich mieszkańców.

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński

Numer 13/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 07.07.2017 r. ukazał się 14.07.2017 r. 

13/2017
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Rozmowy

Jak uzyskać kredyt 
hipoteczny

Pierwszy krok do otrzymania kredytu hipotecznego to 
zgromadzenie pieniędzy na wymagany wkład własny. 
Jaką część wynagrodzenia powinniśmy oszczędzać, aby 
osiągnąć ten cel?

Wszystko zależy oczywiście od wielkości naszego budżetu, od 
nadwyżek, które mogą nam zostać. zgodnie z różnymi teoriami, 
dobrze byłoby oszczędzać minimum 10 proc. swoich dochodów, 
niezależnie od tego, czy planujemy w najbliższym czasie większy 
wydatek, czy nie. Jeśli dodatkowo myślimy o  zakupie nierucho-
mości, to należałoby zwiększyć poziom oszczędności.

Kiedy mamy już oszczędności, musimy zdecydować, 
w jaki sposób będziemy je przechowywać. Wówczas 
natrafiamy na dwa problemy. Z jednej strony 
aktualnie lokaty oferowane przez banki mają niskie 
oprocentowanie, z drugiej — wiele inwestycji zakłada 
ryzyko utraty kapitału. Co poleciłby Pan osobom 
oszczędzającym na mieszkanie?
Jeśli mamy oszczędności, pojawia się pytanie, jak je ulokować. 
Biorąc pod uwagę inflację i niskie oprocentowanie lokat, trzeba 
przyznać, że od dłuższego czasu lokaty nie pozwalają nam za-
robić. Decydując się na takie rozwiązanie, wychodzimy na zero, 
a często nawet tracimy. Co do innych form, wszystko zależy od 
oczekiwań klienta, od jego nastawienia na ryzyko. Każda inna 
forma lokowania kapitału w  instrumenty finansowe, wiąże się 
z pewnym ryzykiem. Jeśli to ryzyko jest do zaakceptowania, mo-
żemy zarobić znacznie więcej niż na lokacie. Alternatywą dla lo-
kat jest inwestycja w nieruchomość. Bardzo wielu klientów przy 
obecnych, niskich stopach procentowych decyduje się na zakup 
nieruchomości w  celach inwestycyjnych. Jest to jedna z  bez-
pieczniejszych form lokowania kapitału i pozwala osiągnąć stopę 
zwrotu dużo wyższą niż obecnie lokaty. Właśnie niskie stopy pro-
centowe napędzają rynek nieruchomości w ostatnich miesiącach.

Czyli możemy przyjąć, że zakup mieszkania dla siebie 
jest jednocześnie dobrą formą ulokowania kapitału?
Dokładnie tak.

Niektórzy uważają, że im większą kwotę wniesiemy 
jako wkład własny, tym lepiej, ponieważ w ten sposób 
skrócimy okres kredytowania albo zmniejszymy 
wysokość raty. Inni natomiast przekonują, że skoro 
kredyt hipoteczny jest stosunkowo tani, warto z tego 
skorzystać i wpłacić tylko minimum wymagane przez 
bank, a nadwyżkę zainwestować. Co radzi Pan swoim 
klientom?

z  ekonomicznego punku widzenia każdy kredyt jest kosztem 
i najlepiej w ogóle nie zaciągać takiego zobowiązania finansowe-
go. Jednak na ten sam produkt można spojrzeć z  dwóch stron. 
Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb klienta, od jego 
oczekiwań. Mam klientów, którzy biorą kredyt tylko i wyłącznie 
dlatego, że jest to ostateczność i źle się z tym czują. Często mó-
wią mi wprost: Panie Michale, chcę mieć kredyt na jak najkrótszy 
okres, jak najmniejszy, bo chcę spać spokojnie. W sytuacji takiego 
klienta lepiej zaangażować większy wkład własny, bo wtedy cał-
kowity koszt kredytu będzie mniejszy. z drugiej strony są osoby, 
które np. prowadzą działalność gospodarczą i  zdają sobie spra-
wę z  tego, że kredyt hipoteczny mieszkaniowy jest najtańszym 
pieniądzem na rynku. Prowadząc swoją firmę, są w  stanie tak 
zainwestować, by uzyskać dużo wyższą stopę zwrotu niż koszt 
kredytu, którego oprocentowanie obecnie wynosi ok. 3–4 proc. 
Ważne, co zrobimy z  oszczędnościami. Jeżeli pozostaną one na 
koncie, z ekonomicznego punktu widzenia to się nie opłaca. Ale 
jeżeli jesteśmy w  stanie zainwestować nadwyżki, wtedy warto 
wziąć większy kredyt na mieszkanie. Optymalny wkład własny 
z  punktu widzenia kosztu kredytu to 20 proc. wartości nieru-
chomości. Minimalny wkład własny na chwilę obecną wynosi 
10  proc. Wiem, że różne rzeczy można na ten temat przeczy-
tać w  internecie, klienci czasem mówią, że wymagany wkład to 
20 proc., ale nie jest to prawdą. Każdy bank ma swoje procedu-
ry. Są banki, które wymagają 20 proc. wkładu własnego, są ban-
ki, które wymagają 10 proc. Biorąc kredyt hipoteczny, na pewno 
warto zostawić sobie jakieś oszczędności, bo zaciągamy zobo-
wiązanie na lata. Jeśli nie będziemy w stanie go spłacać z różnych 
przyczyn, znaczenie będzie miało nie to, czy nasza rata wynosi 

Mimo że coraz więcej osób finansuje 
zakup nieruchomości gotówką, 
wciąż dużą popularnością cieszą 
się kredyty hipoteczne. Doradca 
finansowy Michał Strzylak, 
w rozmowie z Anną Kapłańską, 
tłumaczy, w jaki sposób przygotować 
się do uzyskania środków na nabycie 
mieszkania.

Michał Strzylak — doradca finansowy z 8-letnim doświadczeniem. 
Specjalizuje się w kredytach hipotecznych i gotówkowych. 

www.1doradca.pl
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o 50–100 zł więcej, tylko to, ile mamy pieniędzy. Na pewno warto 
zostawić sobie na koncie oszczędnościowym bądź na jakiejś loka-
cie przynajmniej sześciokrotność do dwunastokrotności naszych 
zobowiązań miesięcznych.

Co zrobić, kiedy nie mamy pieniędzy na wymagany 
wkład własny?
Procedury w  bankach są bardzo różne. Tak jak wspomniałem, 
niektóre banki wymagają 10 proc., niektóre 20. Rekomendacja 
S narzuciła bankom zwiększanie wkładu własnego. Jeszcze kil-
ka lat temu była możliwość uzyskania kredytu na 100 proc. war-
tości nieruchomości, jednak Rekomendacja spowodowała, że co 
roku banki miały zwiększać wymagany wkład własny o 5 proc., 
stopniowo prowadząc do 20. zatrzymało się tak naprawdę na 
10 proc., bo w tej samej Rekomendacji jest informacja, że banki 
muszą wymagać 10 proc. w gotówce, a brakujące 10 dodatkowo 
ubezpieczyć, np. w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu. Rynek 
dostosował się do Rekomendacji w taki sposób, że każdy bank ma 
indywidualne procedury. Niektóre banki wymagają 10 proc., inne 
15, a  jeszcze inne 20. Dodatkowym zabezpieczeniem może być 
również nieruchomość. Są takie banki, w  których jeśli wykaże-
my zabezpieczenie na dwóch nieruchomościach, nie musimy już 
wnosić wkładu własnego w gotówce. Na rynku działa ok. 30 ban-
ków komercyjnych, które mają różne procedury. Praca doradcy 
finansowego polega na tym, żeby wychwycić różnice między nimi 
i dopasować ofertę do klienta.

W czasie procedury rozpatrywania wniosku 
kredytowego oceniana jest również nasza zdolność 
kredytowa. Co wpływa na jej ocenę?
Głównym czynnikiem wyznaczającym zdolność kredytową, czy-
li maksymalną kwotę kredytu, jaki możemy uzyskać, jest wyso-
kość miesięcznego dochodu. Im większy dochód, tym większa 
zdolność kredytowa, a więc tym większy kredyt możemy dostać. 
zdolność kredytową obniżają wszelkiego rodzaju zobowiązania, 
głównie finansowe, czyli raty kredytów, pożyczek, karty kredy-
towe, ich limity, limity w koncie itd. Bank, oceniając klienta, bierze 
pod uwagę również liczbę osób w rodzinie.

A w jaki sposób możemy zwiększyć naszą zdolność 
kredytową?
W  zasadzie jedyną skuteczną metodą jest zwiększenie docho-
dów. Możemy więcej pracować, dodatkowo się gdzieś zatrudnić, 
poprosić szefa o podwyżkę albo ktoś jeszcze może przystąpić do 
kredytu razem z nami. Musi to być osoba z odpowiednio wysokim 
dochodem, dzięki któremu nasza zdolność kredytowa wzrośnie. 

Często zdarza się, że razem z osobami młodymi do kredytu przy-
stępują np. rodzice, ktoś bliski.

Na zdolność kredytową wpływa także wysokość kosztów 
utrzymania. Niektórzy twierdzą, że można zmniejszyć 
te koszty, częściej płacić gotówką niż kartą. W ten 
sposób chcą uniknąć rozliczania się z każdego większego 
wydatku. Co Pan o tym sądzi?
Jest to mit. W ramach badania zdolności kredytowej bank oczywi-
ście bierze pod uwagę nasze wydatki, ale nie ma większego znacze-
nia, jeśli na koncie jest dużo transakcji kartą i po prostu wydajemy 
dużo pieniędzy. Bank szacuje koszty utrzymania na podstawie na-
szego oświadczenia na wniosku kredytowym. Jeśli zarabiając np. 
5 tys. zł, oświadczymy, że nasze wydatki są na poziomie 5 tys. zł, 
to oczywiście nie będzie zdolności kredytowej. z  doświadczenia 
mogę powiedzieć, że na wniosku kredytowym oświadczamy za-
zwyczaj mniejsze sumy. Oprócz tego każdy bank ma określone mi-
nimalne koszty utrzymania, które i  tak w przeciągu ostatnich lat 
znacznie wzrosły. Przykładowo dla singla koszt utrzymania w za-
leżności od banku jest na poziomie 1 tys.–1,4 tys. zł, dla dwuoso-
bowej rodziny bez dzieci będzie to ok. 2 tys. zł. Kiedy rośnie liczba 
osób w rodzinie, minimalne koszty utrzymania również odpowied-
nio wzrastają. Bank oczywiście analizuje nasze wyciągi, jednak 
nie zawsze konieczne jest przedstawienie pełnej historii. Niektó-
rym bankom wystarczą same wpływy wynagrodzenia. Często też 
spotykam się z tym, że w celu polepszenia zdolności kredytowej, 
klienci chcą kupić coś na raty albo wziąć kredyt gotówkowy. Nie 
poprawia to zdolności kredytowej, ale historię kredytową, czyli 
wiarygodność. Jest to kolejny istotny czynnik w ocenie banku. Je-
śli nie mamy historii kredytowej, faktycznie dobrym rozwiązaniem 
będzie wzięcie czegoś na raty albo umiejętne korzystanie z  kar-
ty kredytowej. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na istotny czyn-
nik, jakim jest czas. Jeśli myślimy o zakupie za miesiąc czy dwa, to 
wzięcie teraz czegoś na raty niczego nie zmieni. Potrzeba czasu 
na spłatę tego zobowiązania, czyli minimum pół roku. Takie roz-
wiązanie polecam więc klientom, jeśli myślą o  wzięciu kredytu 
w przyszłości.

W tym momencie stopy procentowe są bardzo niskie, 
więc pewne jest, że prędzej czy później pójdą w górę. 
Wtedy może się okazać, że kwota, którą co miesiąc 
przeznaczamy na spłatę kredytu, jest niewystarczająca. 
Co zrobić w takiej sytuacji, jeśli nie posiadamy 
oszczędności?
Bank, oceniając nas, kiedy składamy wniosek kredytowy, szacu-
je ryzyko niespłacania kredytu. Nie bierze pod uwagę naszych 
oszczędności, tego, czy zostawiamy sobie bufor bezpieczeń-
stwa, czy nie. Każdy z  nas, jako osoba dorosła, odpowiedzialna, 
powinien o to zadbać. W sytuacji, kiedy rzeczywiście stopy pro-
centowe wzrosną, niestety musimy liczyć się z tym, że nasze zo-
bowiązania miesięczne będą wyższe. Jako doradca, zawsze 
staram się uświadomić to klientom, chociażby pokazując wykresy 
stóp procentowych za ostatnie dziesięć lat. Ewidentnie widać, że 
w ciągu ostatnich dwóch lat są bardzo niskie i każdy jednoznacz-
nie może przewidzieć ich wzrost. Musimy być tego świadomi i po 
prostu dodatkowo oszczędzać. Te oszczędności mogą mieć różne 
formy, niekoniecznie musi być to gotówka, ale też np. nierucho-
mość albo akcje.

Dziękuję za rozmowę!
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EkspERt Radzi

12 przepisów na odbiór mieszkania 
od dewelopera
Przystępując do odbioru mieszkania od dewelopera, należy za-
opatrzyć się w następujące sprzęty:
1. poziomica 2 m
2. kątownik o ramieniu 1 m
3. szczelinomierz klinowy
4. drabina
5. higrometr (wilgotnościomierz)
6. anemometr
7. taśma malarska (do zaznaczania usterek)
8. metrówka
9. kamera termowizyjna
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania kończy procedurę 
sprzedaży, ważne jest więc, aby zapisać w  nim wszystkie uster-
ki, za których usunięcie odpowiada deweloper oraz generalny wy-
konawca. Dzięki temu unikniemy dodatkowych kosztów podczas 
wykańczania oraz późniejszego użytkowania lokalu.
 
1. Tynki — należy dokonać kontroli wizualnej struktury tyn-

ków oraz sprawdzić płaszczyznę powierzchni (piony i  po-
ziomy oraz kąty) za pomocą poziomicy, kątownika oraz 
szczelinomierza, który precyzyjnie pozwoli ocenić błędy 
wykonawcze, na podstawie odchylenia od normy. Tynk rów-
nież nie powinien posiadać znacznych pęknięć czy zaryso-
wań, zarówno w  narożach, jak i  na płaskiej powierzchni. 
Niemniej jednak musimy liczyć się z tym, że każdy nowo wy-
budowany obiekt będzie osiadał i mogą pojawić się poten-
cjalne pęknięcia.

2. Posadzka — koniecznie trzeba zwrócić uwagę czy została 
ona wykonana w  poziomie, do tego potrzebna nam będzie 
poziomica 2 m oraz szczelinomierz. Należy ponadto ocenić 
czy struktura i powierzchnia posadzki jest jednorodna ( nie 
może mieć np. skośnych pęknięć, wykruszeń) oraz czy zosta-
ła oddzielona od ścian dylatacją i  czy posiada odpowiednie 
nacięcia. 

3. Stolarka okienna — w  tym przypadku należy dokładnie 
przejrzeć szyby pod kątem występowania zarysowań oraz 
wad szkła w  postaci ciemnych (ok. 1 mm) kropek lub pę-
cherzyków powietrza (otwartych lub zamkniętych). Dodać 
jednak należy, iż niektórzy producenci mają pewne wyłącze-
nia wad w  specyfikacji materiałowej. Podczas sprawdzania 
okien trzeba również zwrócić uwagę na właściwe ułożenie 

uszczelek (nie mogą falować ani mieć wgnieceń). Dodatkowo 
trzeba sprawdzić poziomicą pion, a następnie skontrolować, 
czy skrzydła okna przy otwarciu pozostają w zadanym miej-
scu, czy też zamykają się, co może świadczyć o ich niewłaści-
wym zamontowaniu .

 Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest sprawdzenie ja-
kości osadzenia okna (pianki montażowej). Jedyną meto-
dą, która właściwie wskaże braki i nieszczelność okna, jest 
badanie termiczne wykonane kamerą termowizyjną. Cza-
sami przedmuch spod parapetów można wyczuć nawet 
po przyłożeniu dłoni, jednak ta czynność z  pewnością nie 
wskaże nam pełnego zakresu, który wymaga ponownego 
uzupełnienia. 

4. Stolarka drzwiowa i otwory drzwiowe — w przypadku drzwi 
wejściowych przede wszystkim skupiamy się na aspektach es-
tetycznych. Sprawdzamy jakość montażu, potencjalne zary-
sowania powierzchni, profili zewnętrznych i  wewnętrznych, 
klamki oraz zamka i  szyldów. Należy też sprawdzić przejrzy-
stość i obróbkę wizjera (czasem zdarza się, że o nim w ogóle 
zapomniano). Dodatkowo naszej uwagi wymaga próg wejścio-
wy, jeśli został już zamontowany, oraz wszelkie uszczelki, które 
niestety czasem się falują lub nie zostały wcale zamontowane. 
W  kwestii otworów pod drzwi wewnętrzne — powinny być 
one większe niż docelowe drzwi. zazwyczaj deweloperzy wy-
konują otwory o wys. 208–212 cm i szerokości 90–91 cm dla 
drzwi o wymiarach w świetle 200 × 80. Nawet jeśli otwór oka-
że się nieco większy, niż sugeruje producent, to zawsze można 
go zmniejszyć przyciętymi płytami g-k. 

5. Instalacja wentylacji — jedną z  najważniejszych rzeczy jest 
sprawdzenie drożności i właściwego działania wentylacji gra-
witacyjnej i/lub mechanicznej. Do tej instalacji należą nie tylko 
wyjścia z kanałów w postaci kratek lub anemostatów (dotyczy 
wentylacji mechanicznej), lecz także nawietrzaki. Są to małe li-
stwy zamontowane na górnej ramie okna, które odpowiadają 
za dostarczenie do pomieszczenia świeżego powietrza. Pamię-
tajmy, że w pomieszczeniach „mokrych”, do których zaliczamy 

fot. Kamil Cichoń
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potocznie nazywane jest „cofką”, czyli wstecznym ciągiem po-
wietrza. Niejednokrotnie odczuwamy je przy znacznym wy-
chłodzeniu pomieszczeń lub po prostu w  postaci zapachu 
gotowania obiadu od sąsiada.

6. Instalacje wodno-kanalizacyjne — tutaj należy się skupić 
na znalezieniu do danego przyboru odpowiedniego dopły-
wu wody oraz odpływu (ścieki). A zatem dla umywalki, zlewu, 
bidetu, prysznica lub wanny szukamy dwóch przyłączy, któ-
re docelowo będą nam dostarczać ciepłą i zimną wodę, oraz 
jednego odpływu (plastikowe wieczko o wielkości do 5 cm). 
W  przypadku muszli klozetowej oraz pralki należy zlokali-
zować dopływ zimnej wody i jeden odpływ (ok. 10  cm oraz 
3–4 cm wieczko).

7. Instalacja elektryczna — w pierwszej kolejności sprawdzamy 
skrzynkę z  bezpiecznikami pod względem jej bezproblemo-
wego otwierania i zamykania oraz w kontekście przypisania 
bezpieczników do poszczególnych urządzeń/pomieszczeń. 
Następnie skupiamy się na sprawdzeniu, zgodnie z  projek-
tem rozmieszczenia punktów świetlnych, gniazdek oraz 
włączników. Należy się upewnić, czy w naszej kuchni została 
zainstalowana tzw. 3 faza, potocznie również „siła”, która jest 
konieczna do podłączenia płyty indukcyjnej lub ceramicz-
nej. Często podczas odbiorów mieszkań można zauważyć 
przedmuch gniazdek (tzw. dmuchające gniazdka). Można to 
wykryć wstępnie dłonią, ale przede wszystkim kamerą ter-
mowizyjną o wysokiej rozdzielczości.

 8. Instalacja grzewcza — w  trakcie obioru mieszkania war-
to zwrócić uwagę na grzejniki w  kontekście potencjalnych 
odprysków farby, zabrudzeń i  zarysowań. Jeśli termosta-
ty nie zostały jeszcze założone, należy dopytać przedsta-
wiciela dewelopera, kiedy nastąpi ich przekazanie lub czy 
w ogóle są przewidziane. Istnieją bowiem inwestycje, które 
już w prospekcie informacyjnym mają zastrzeżone, że kwe-
stia termostatów leży po stronie klienta. W przypadku po-
siadania ogrzewania podłogowego można się zwrócić do 
przedstawiciela dewelopera o protokół z próby szczelności. 

W  razie jakiegokolwiek wycieku, odpowiednie zastosowa-
nie kamery termowizyjnej pozwoli na jego szybką i sprawną 
lokalizację.

9.	 Wilgoć — to najważniejszy aspekt podczas przejmowania lo-
kalu od dewelopera. Może pojawić się wszędzie, na suficie, 
posadzce, w dolnej części szpalet po obu stronach okien, a na-
wet na środku ściany czy w okolicach szachtów (miejsc, gdzie 
przechodzą np. piony kanalizacyjne). Do sprawdzenia wilgoci 
potrzebne są higrometr i kamera termowizyjna. Ta ostatnia 
w najbardziej dokładny sposób pokaże nam na swoim ekra-
nie zakres wilgotnego fragmentu, gdyż potrafi dostrzec to, 
czego nie widać „gołym okiem”, na zasadzie różnicy tempera-
tury powierzchni. Wysokiej jakości kamery mogą z łatwością 
zlokalizować wycieki, wilgoć nawet w  okresach letnich, gdy 
na zewnątrz jest dodatnia temperatura. Do precyzyjnego, 
procentowego określenia wilgoci w ścianie posłuży nam hi-
grometr (wilgotnościomierz). Pozostawienie aspektu wystę-
powania wilgoci bez 100-procentowej reakcji, rodzić będzie 
w bliskiej przyszłości wykwity pleśni, a co za tym idzie — nie-
korzystnie wpłynie na nasze zdrowie.

10. Balkon lub ogródek — należy za pomocą poziomicy spraw-
dzić spadek, jakość wykonania obróbek blacharskich na kra-
wędziach balkonu oraz ułożenie okładziny, np. z płytek (fugi 
muszą być gładkie). Ważne jest również odpowiednie, stabil-
ne zamocowanie balustrad oraz estetyka wykonania (zaryso-
wania lub odpryśnięcia farby). Błędy wykonawcze w izolacji 
przeciwwilgociowej, czyli przenikania wody opadowej do 
konstrukcji budynku, możemy również sprawdzić za pomocą 
badania termicznego.

11.	 Komórka	lokatorska,	garaż	lub	miejsce	postojowe — kon-
trola potencjalnych zacieków, sprawdzenie, czy wymiary 
miejsca parkingowego są zgodne z umową.

12.	 Sprawy	 formalne — należy do nich m.in. pomierzona po-
wierzchnia użytkowa użyta do ostatecznego rozliczenia 
z  deweloperem. Najczęściej podczas odbiorów mieszkań 
przedstawiciel biura sprzedaży przekazuje metrykę lokalu 
z inwentaryzacją powierzchni, gdzie jest również wskazane, 
jaka konkretna firma ją wykonywała i jaką normę zastosowa-
ła. Dodać tutaj należy, że w umowie z deweloperem powin-
no być precyzyjnie określone, czy rozliczany będzie każdy 
centymetr, czy też został założony np. 2-procentowy zakres 
odchylenia. W  przypadku sporu z  deweloperem o  metraż, 
warto pokusić się o zlecenie pomiaru powierzchni niezależ-
nemu geodecie z uprawnieniami. 

ze względu na wielość aspektów technicznych i  sprzętowych 
związanych z odbiorem mieszkania od dewelopera, warto wziąć 
pod uwagę wynajęcie zewnętrznych specjalistów, co pomoże roz-
wiązać problemy, które się jeszcze nie pojawiły.

m.in. kuchnię i  łazienkę, zawsze musi znaleźć się wentylacja. 
Do pomiaru przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych 
używamy anemometru, który precyzyjnie wskaże na wyświe-
tlaczu, z  jaką prędkością powietrze jest wyciągane z  nasze-
go mieszkania lub też wdmuchiwane. To ostatnie zjawisko 

mgr inż. Karolina Malicka
Inspektor Budowlany



 n8 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 13/2017

Warto Wiedzieć

Wyjeżdżasz na wakacje? 
Zabezpiecz mieszkanie

T
o właśnie w  okresie wakacyjnym najczęściej decydujemy 
się na kilkutygodniowe wyjazdy i  odpoczynek poza mia-
stem. Planując dłuższą nieobecność, warto przemyśleć nie 

tylko kwestie związane z  samym miejscem wypoczynku czy po-
dróży, ale również to, jak na czas naszej nieobecności zabezpie-
czyć mieszkanie lub dom. Mogłoby się wydawać, że zamknięcie 
drzwi jest sprawą oczywistą, jednak oprócz tego, pozostaje wiele 
szczegółów, o których nie zawsze pamiętamy. Prawdopodobień-
stwo czarnego scenariusza lepiej ograniczyć do minimum i  od-
powiednio przygotować nieruchomość, aby później nie musieć 
walczyć ze skutkami niepożądanych wydarzeń.

Złodziej na horyzoncie
Tym, przed czym w pierwszej kolejności powinniśmy się ustrzec, 
są odwiedziny złodzieja. Czas wakacji to dla poszukiwaczy dro-
gocennych skarbów najlepszy okres. Sprzyjająca złodziejskim 
wyprawom nieobecność domowników stwarza szereg oka-
zji do rabunku. Im staranniej utrudnimy wdarcie się do miesz-
kania rabusiowi, tym większa szansa, że nie podejmie on próby 
włamania lub zostanie złapany. Właściwe zabezpieczenie nie-
ruchomości to także podstawa do otrzymania odszkodowania 
w  razie ewentualnej kradzieży. Niedopilnowanie miejsc, które 
mogą stać się „otwartymi drzwiami” dla złodzieja, czyni nas od-
powiedzialnymi za poniesione straty. Jeżeli przestępca dostanie 
się do mieszkania zbyt łatwo i nie pozostawi śladów włamania, 
trudno będzie udowodnić, że doszło do takiego zdarzenia, a tym 
samym niemożliwe stanie się wyegzekwowanie od ubezpieczy-
ciela rekompensaty.

Pozostawiając nieruchomość na dłuższy czas, trzeba pa-
miętać nie tylko o  drzwiach wejściowych czy oknach, ale także 
o  wszelkich miejscach pobocznych, którymi z  łatwością można 
przedostać się do środka. Kwestia ta dotyczy głównie osób po-
siadających domy i  to one będą musiały zwrócić uwagę na wię-
cej szczegółów. Mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych 
powinni pamiętać, że dokładnie należy skontrolować, czy skrzy-
dła prowadzące na balkon bądź taras są wystarczająco zabez-
pieczone na wypadek włamania. Jeśli nie jesteśmy tego pewni, 
warto zainwestować w żaluzje, będące dodatkową barierą. War-
to również sprawdzić, czy nasze drzwi wejściowe posiadają atest 
antywłamaniowy — będzie on podstawą do uzyskania większego 
odszkodowania. 

Nie wystarczy uchronić się przed włamaniem do domu czy 
mieszkania. Równie łakomym kąskiem dla złodzieja mogą oka-
zać się inne miejsca, w  których przechowujemy wartościowe 
dla nas sprzęty. Jeżeli złodziejowi nie uda się dostać do nasze-
go lokum, może zainteresować się pozostawionym w garażu sa-
mochodem lub kosiarką w  składziku na narzędzia, więc i  tych 
pomieszczeń lepiej nie zostawiać bez wcześniejszego upewnie-
nia się, że są dostatecznie zamknięte. zabezpieczenie przed ra-
bunkiem powinno rozpocząć się już przy pierwszym „progu”, czyli 

wejściem na posesję: brama wjazdowa i furtka również wymaga-
ją sprawdzenia. Dla pewności i poczucia bezpieczeństwa dobrze 
jest zamontować alarm lub skorzystać z  usług firm chroniących 
nieruchomości.

Pozorowana obecność
Aby nie zwracać uwagi potencjalnych złodziei na fakt naszej dłuż-
szej nieobecności, informację o wyjeździe lepiej zostawić jedynie 
dla rodziny i zaprzyjaźnionej osoby, którym będziemy mogli jed-
nocześnie powierzyć sprawowanie opieki nad naszym dobytkiem 
w czasie urlopu. Natomiast zamieszczanie na portalach społecz-
nościowych zdjęć z  wakacji lepiej odłożyć do powrotu. Nieroz-
sądnym byłoby też umieszczanie komunikatów o  wyjeździe na 
skrzynce pocztowej czy drzwiach wejściowych. Im mniejsze gro-
no wiedzących o  pustym mieszkaniu, tym lepiej. Dobrym spo-
sobem odciągnięcia uwagi od „opuszczonej” nieruchomości jest 
upozorowanie obecności domowników. Taką możliwość dają nam 
różnego rodzaju wynalazki elektroniki, które mają wmontowany 

Tegoroczny sezon wakacyjny można uznać za rozpoczęty. Wielu z nas myśli 
o wyjeździe, dlatego podpowiadamy, jak na ten czas zatroszczyć się o mieszkanie.
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system czasowego świecenia światła, dzięki czemu na kilka go-
dzin możemy ustawić samowłączające się oświetlenie wybranych 
pomieszczeń. Na rynku pojawiły się również urządzenia imitujące 
poświatę, jaką daje np. włączony telewizor, co będzie sugerowa-
ło, że w środku ktoś jednak przebywa. W stwarzaniu pozorów co-
dziennego pobytu w mieszkaniu z pewnością sprawdzi się system 
domu inteligentnego, co wygodnie pozwoli regulować wykorzy-
stywanie sprzętu oświetleniowego.

Zabezpieczenie mieszkania przed awariami
złodzieje i rabunek to nie jedyne skutki zdarzeń, których nie chcie-
libyśmy zastać po powrocie z wymarzonych wakacji. Jak wiadomo 
złośliwość rzeczy martwych często lubi płatać figle. W czasie naszej 
nieobecności mogą wystąpić różnego rodzaju awarie, których kon-
sekwencje będą obciążeniem dla domowego budżetu. Najprost-
szy sposób na zabezpieczenie się przed uszkodzeniami, to odcięcie 
czynników będących ich przyczyną. za większość szkód zazwyczaj 
odpowiadają prąd i woda, dlatego najbezpieczniej będzie, gdy odłą-
czymy od zasilania wszystkie sprzęty i urządzenia oraz zakręcimy 
dopływ wody do instalacji wodno-kanalizacyjnej, a przede wszyst-
kim zamkniemy instalację gazową. Wyjątkiem w  tym przypadku 
może być jedynie fotokomórka na zewnątrz czy specjalnie usta-
wiane oświetlenie. Pamiętajmy, że awarie, do jakich dochodzi w na-
szym mieszkaniu, przy okazji „lubią odwiedzać sąsiadów” i  to my 
odpowiemy za ewentualnie zaistniałą szkodę.

Problematyczna bywa także zmienna letnia pogoda. Gwałtow-
ne deszcze czy porywiste wiatry mogą być odpowiedzialne za za-
lanie mieszkania czy domu, jeśli odpowiednio ich przed tym nie 
zabezpieczymy. Szczególnie wrażliwe na wodę są panele i  par-
kiet, które pod wpływem długotrwałej wilgoci ulegają deformacji. 
Niepożądanemu kontaktowi z  deszczem mogą ulec dokumenty 
czy sprzęt komputerowy, gdyż biurka najczęściej ustawiamy pod 
oknami. Dlatego tak ważne jest, aby przed opuszczeniem miesz-
kania upewnić się, że wszystkie otwory są szczelnie zamknięte 

— nie tylko z uwagi na złodziei nie należy zostawiać uchylonych 
okien, przede wszystkim zaś dachowych.

Powrót do uporządkowanego domu
Najłatwiej zapomnieć o  kwestiach najbardziej oczywistych. 
W bieganinie związanej z domykaniem ostatniej walizki łatwo po-
minąć sprawy związane z  czystością oraz porządkiem. Niestety 
po pozostawieniu niektórych rzeczy sam na sam z  czasem, mo-
żemy zastać nieprzyjemny efekt. Po podróży powrotnej miło by-
łoby odpocząć w pachnącym, schludnym mieszkaniu i nie myśleć 
o wyniesieniu śmieci, uporaniu się z brudnymi naczyniami czy po-
rozrzucanymi rzeczami. Przed wyjazdem warto także opróżnić 
lodówkę i zastanowić się, co przetrwa ten kilkutygodniowy okres, 
a co i tak będziemy musieli wyrzucić. Po powrocie docenimy te kil-
ka dodatkowych godzin, poświęconych na doprowadzenie wnę-
trza do satysfakcjonującego stanu.

Wybierając się na urlop, codzienne obowiązki chcemy zostawić 
zamknięte w  mieszkaniu. Jednak o  niektórych z  nich dobrze jest 
pomyśleć, zanim wsiądziemy na pokład samolotu. W zależności od 
czasu, jaki spędzimy poza domem, warto zatroszczyć się o rachun-
ki i zapłacić je z wyprzedzeniem, aby później nie musieć regulować 
odsetek. Nie wszystko można przygotować wcześniej, dlatego nie-
zbędna może okazać się pomoc osoby, która od czasu do czasu zaj-
rzy do naszego mieszkania i  podleje kwiaty lub wymieni rybkom 
wodę. Pamiętajmy, by odpowiednio zatroszczyć się o  zwierzęta. 
Jeśli nie zamierzamy lub nie możemy ich ze sobą zabrać, należy 
zapewnić im opiekę, a przede wszystkim stały dostęp do jedzenia 
i picia.

Jeżeli upewniliśmy się, że nie tylko walizki są dopięte na ostat-
ni guzik i  nieruchomość będzie bezpieczna w  czasie naszej nie-
obecności, możemy spokojnie wyruszać na długo wyczekiwane 
wakacje i cieszyć się promieniami letniego słońca.

Magdalena Hojniak
źródło: KRN.pl
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analizy

Jak budują Polacy?

Próby zaoszczędzenia na materiałach i systemach budowlanych 
skutkują najczęściej zwiększonymi kosztami eksploatacji i  na-
praw. Korzystamy z udogodnień, które zapewnią potem niższe 
rachunki i  lepsze warunki mieszkaniowe. Polacy zrozumieli, że 
za solidnością wykonania idzie energooszczędność i trwałość.

Co wpływa na budowanie?
To, jak budują Polacy, zależy w dużej mierze od trendów i aktual-
nej sytuacji gospodarczej. Obecnie moda na bycie „eko” sprzyja 
materiałom ekologicznym. Wzrost świadomości spowodował, że 
przekonujemy się do budownictwa energooszczędnego. Polaków 
interesuje pochodzenie materiałów i  ich wpływ na środowisko. 
Wybudowanie tradycyjnego budynku może być nawet o 60 tys. 
tańsze, ale w dłuższej perspektywie ekologiczna inwestycja jest 
bardziej opłacalna. Utrzymanie takiej nieruchomości jest kilku-
krotnie tańsze.

Na rynku budynków biurowych obserwuje się natomiast wy-
bór podwyższonych standardów. Kryzys ekonomiczny wymusił 
na inwestorach poszukiwanie nowych strategii i innowacyjne po-
dejście do realizacji projektów. Inwestorzy chcą, aby ich budynki 
były konkurencyjne i nowoczesne, a  jednocześnie tańsze w bu-
dowie i eksploatacji, niż te sprzed kilku lat.

Tradycyjne rozwiązania
Polacy nadal są przywiązani do tradycyjnych materiałów budow-
lanych w takich kwestiach, jak np. ogrzewanie. Najpopularniejsze 
są rozwiązania gazowe i elektryczne (40 proc.), materiały opałowe 
— przede wszystkim ekogroszek (30 proc.) czy podłączenie do sie-
ci miejskiej. zauważalny jest również trend pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych. Szacuje się, że 15 proc. Polaków wybiera 
pompę ciepła, a 7 proc. kolektory słoneczne. Popularne stają się rów-
nież rozwiązania mieszane — tradycyjne systemy są uzupełniane i  łą-
czone z pompami ciepła oraz coraz częściej z rekuperacją, która nie tylko 
pozwala odzyskiwać ciepło z wywietrzonego powietrza, lecz także za-
chować jego lepszą jakość wewnątrz domu — zauważa Bartosz Pilch.

Polacy najczęściej decydują się na okna PVC, wykonane z pla-
stiku. Swoją popularność zawdzięczają niskiej cenie, w stosunku 
do wysokiej jakości. Dobrze wykonane i zamocowane, charakte-
ryzują się wysoką szczelnością i izolacją porównywalną do drew-
nianych odpowiedników.

Najważniejszymi kryteriami przy planowaniu i  realizacji in-
westycji są: fachowość wykonawców, jakość materiałów, termi-
nowość i cena. Polacy mają świadomość, że należy patrzeć na te 
elementy z perspektywy eksploatacji budynku. Większe koszty, 
przeznaczone na materiały i systemy budowlane, przełożą się na 
mniejsze wydatki związane z użytkowaniem budynku. Polacy bu-
dują i chcą budować świadomie — świadczy o tym coraz większe 
zainteresowanie poradami i  rozwiązaniami oferowanymi przez 
firmy zajmujące się dystrybucją materiałów budowlanych.

SIG

P
olacy odchodzą od budowania metodą gospodarczą oraz od 
przypadkowego i  nieświadomego wyboru produktów. Krót-
ki czas realizacji i  jak najmniejsze koszty, przez które często 

inwestycja traciła na jakości, przestały być najważniejszym kryte-
rium. Jak Polacy planują i realizują obecnie swoje inwestycje?

Gdzie Polacy szukają porad?
Polacy mają ogólną, ale podstawową wiedzę o  procesach, proce-
durach oraz materiałach budowlanych. Coraz częściej sugerują się 
informacjami z porównywarek cenowo-jakościowych czy platform 
produktowych. Śledzą też komentarze na forach branżowych.

Zwracamy uwagę na pochodzenie materiałów, na ich jakość, choć 
czasem nie jesteśmy w stanie jej poprawnie ocenić. W tym wypadku 
pomocą służy nam internet, gdzie można znaleźć informacje o  pro-
duktach, ich dane techniczne, a także porównać je ze sobą czy od razu 
kupić — zauważa Bartosz Pilch, Dyrektor marketingu i e-commer-
ce w firmie SIG.

Internet ma jednak swoje wady — korzystanie jedynie z zawar-
tej tam, niewyselekcjonowanej wiedzy przyczynia się czasem do 
błędów i  złego doboru komponentów. Aby zweryfikować wąt-
pliwości, Polacy korzystają również z  porad doradców w  skle-
pach czy na targach budowlanych lub informacji opublikowanych 
w czasopismach branżowych.

Fachowo — czyli jak?
Coraz częściej dla Polaków fachowcy to nie tylko ekipa budowla-
na, ale również osoby udzielające porad dotyczących materiałów 
dopasowanych do konkretnych warunków atmosferycznych i geo-
logicznych. Jakość wykonania zaczyna być dla nas kluczowa, więc 
chętniej korzystamy z doświadczenia ekspertów. Najczęściej budo-
wę zlecamy wykonawcy, a wykończeniem zajmujemy się samodzielnie 
lub szukamy lokalnego, taniego fachowca. Materiały kupujemy osob-
no, ponieważ panuje przekonanie, że to pozwoli zaoszczędzić. Po trud-
nym okresie widzimy ożywienie w budownictwie, zarówno w dużych, jak 
i mniejszych miastach. Większość klientów korzysta z usług profesjonal-
nych dystrybutorów materiałów budowlanych, którzy doradzają, jakie 
materiały można zamienić na tańsze substytuty, a na jakich nie powin-
no się nigdy oszczędzać — mówi Bartosz Pilch.

Budowa w zależności od miejsca
Obecnie tańszym rozwiązaniem jest budowa domu na terenach 
podmiejskich niż zakup mieszkania w  centrum miasta. Poza mia-
stem Polacy budują w większości na własną rękę, sugerując się jed-
nak radami fachowców i korzystając z usług ekip budowlanych.

z „Raportu o budowie domów w Polsce”, przygotowanego przez 
serwis Oferteo.pl wynika, że większość osób (59 proc.) decyduje się 
na budowę domu według gotowego projektu. Oznacza to zaufanie 
do ekspertów i przekonanie, że gotowy projekt jest dopracowany.

Inwestycja na lata
Polacy zmienili swoje podejście do kosztów — widzą je w dłuż-
szej perspektywie i nie chcą w swojej inwestycji przypadkowości. 

Podejście Polaków do inwestycji budowlanych na przestrzeni ostatnich lat stało się 
bardziej przemyślane. Niewątpliwie wpłynął na to łatwy i szybki dostęp do 
różnorodnych materiałów i systemów budowlanych.
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EkspERt Radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

JPlanuję sprzedaż mieszkania, ze względu na to, że na 
stałe przebywam zagranicą, chcę skorzystać z usług biura 
nieruchomości. Czy powinienem rozważyć umowę na 
wyłączność z jedną firmą, czy może powierzyć sprzedaż 
kilku agencjom?
Umowa na wyłączność jest jedną z dostępnych form współpra-
cy z biurem nieruchomości. To, czy sprzedający się na nią zdecy-
duje, zależy tylko od niego. Często sprzedający błędnie myślą, 
że im więcej biur odpowiedzialnych będzie za sprzedaż mieszka-
nia, tym szybciej transakcja zostanie sfinalizowana. W praktyce 
jednak ta zasada się nie sprawdza. Wręcz przeciwnie — lepsze 
efekty przynosi sprzedaż mieszkania w  ramach umowy na wy-
łączność z jednym biurem. Dlaczego? Bez wątpienia jedną z naj-
ważniejszych z perspektywy kupującego zalet takiej formy jest 
fakt, że agent podpisujący taką umowę będzie w 100 proc. za-
angażowany w  jej sprzedaż. Dzięki temu możemy liczyć na to, 
że dołoży wszelkich starań, aby nieruchomość tę sprzedać jak 
najszybciej i po jak najbardziej korzystnej cenie. Umowa współ-
pracy na wyłączność daje również agentowi zielone światło do 
tego, aby zainwestować środki w  reklamę tej nieruchomości. 
Dodatkowo nie możemy również zapominać o  tym, że nieru-
chomość, za której sprzedaż odpowiada jeden agent lub agen-
cja, budzi większe zaufanie kupujących. Ta sama nieruchomość 
sprzedawana przez różne biura czy agentów, często w różnych 
cenach, może wzbudzić podejrzenia ze strony kupujących, któ-
rzy przeglądając oferty nieruchomości, napotykają na różne 
ogłoszenia dotyczące tego samego mieszkania. Jeden agent 
oznacza również komfort i  wygodę dla sprzedającego, który 

zdecydowanie mniej czasu musi poświęcić na udostępnianie 
mieszkania potencjalnym zainteresowanym, czy też odpowia-
danie na pytania z ich strony. Gdy sprzedaż niezamieszkałej nie-
ruchomości powierzymy jednemu agentowi, możemy liczyć na 
to, że to on będzie koordynował proces, w ten sposób, aby zaan-
gażowanie sprzedającego ograniczyć do minimum. Co istotne, 
w przypadku umów na wyłączność agent może pozwolić sobie 
na to, aby w opisie nieruchomości umieścić dokładny jej adres 
— w  przypadku umów otwartych taki zabieg nie jest stosowa-
ny. A przecież to lokalizacja jest jednym z podstawowych czyn-
ników decydujących o zakupie nieruchomości.

Agnieszka Stachura
POWER INVEST

Posiadanie mieszkania to dla wielu osób inwestycja życia, która niesie ze sobą 
wiele wątpliwości i pytań. Eksperci z agencji POWER INVEST, odpowiadając 
na pytania, wyjaśniają kwestie związane m.in. ze sprzedażą nieruchomości 
i kredytowaniem jej zakupu.

Jaki wkład własny muszę posiadać, aby móc ubiegać się 
o kredyt na zakup mieszkania?

Czasy, w  których banki na potęgę udzielały kredytów w  wyso-
kości 100 proc. wartości nieruchomości lub wyższych, minęły 
bezpowrotnie. Dzisiaj zdecydowana większość banków wymaga 
posiadania wkładu własnego na minimalnym poziomie. Najpro-
ściej mówiąc: poza zdolnością kredytową, kolejnym warunkiem, 
jaki musimy spełnić, chcąc uzyskać kredyt na zakup mieszkania, 
jest właśnie posiadanie wkładu własnego. Jego minimalną war-
tość określiła Komisja Nadzoru Finansowego w  ramach tzw. 
Rekomendacji S. Od stycznia 2017 r. minimalny wkład własny wy-
nosi 20 proc. wartości nieruchomości lub 10 proc., w przypadku, 
gdy zaciągający kredyt zdecyduje się na ubezpieczenie niskiego 
wkładu. W praktyce oznacza to, że są banki, które udzielają kre-
dytu tylko wówczas, gdy wkład własny wynosi 20 proc. Jednak 
w części instytucji finansowych możemy jeszcze uzyskać kredyt, 

posiadając 10 proc. wkładu własnego. W takim przypadku nale-
ży jednak pamiętać, że koszty kredytu będą wyższe (konieczne 
będzie bowiem ubezpieczenie niskiego wkładu). Aby zobaczyć, 
jak kwoty te będą wyglądać w praktyce, warto skontaktować się 
z doradcą finansowym, który przedstawi nam kalkulacje i oferty 
różnych banków.

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

Potencjał 
i rentowność 
inwestycyjna 
mieszkań 
w kamienicach

Jakie warunki musi spełnić nieruchomość w oczach 
krakowian, by móc nazwać ją luksusową?

Najnowsze dane pokazują, że aby mieszkańcy Krakowa uznali 
nieruchomość za luksusową, jej cena za metr kwadratowy po-
winna osiągnąć pułap powyżej 11,5 tys. zł. Oczywiście jest to 
jeden z wielu wyróżników, jakie bierze się pod uwagę, gdy oce-
niamy prestiż danej nieruchomości. Moim zdaniem ważniejsza 
jest lokalizacja i przestrzeń mieszkalna, jaką mamy do dyspozy-
cji. Cena jest relatywna. W ostatnich latach w naszym mieście 
jak „grzyby po deszczu” rosną nowe inwestycje mieszkaniowe 
oferujące wiele usług komplementarnych, takich jak concier-
ge, strefa fitness do wyłącznego użytku mieszkańców budynku, 
a także dodatkowe części wspólne (sala kinowa czy świetlice dla 
dzieci). Większość takich kompleksów znajduje się jednak z dala 
od ścisłego centrum Krakowa. z drugiej strony mamy kamieni-
ce, które z racji swojego historycznego charakteru usytuowane 
są w najatrakcyjniejszych punktach miasta, w bezpośrednim są-
siedztwie najważniejszych zabytków, ale również centrów biz-
nesowych oraz różnorodnych punktów handlowo-usługowych. 
W dzisiejszych czasach właśnie ta bliskość i oszczędność czasu 
warte są najwięcej.

Czy stare kamienice w dobie wielkich, przeszklonych 
apartamentowców w centrum mogą w ogóle rywalizować 
o miano najbardziej luksusowych inwestycji?
Oczywiście, że tak. Wszystko zależy od indywidualnych prefe-
rencji i określenia, co jest dla nas najważniejsze. Jeśli pragniemy 
zamieszkać w  penthousie z  w  pełni przeszkloną ścianą w  salo-
nie — kamienice nie spełnią naszych oczekiwań. Jeśli zaś ceni-
my sobie wyjątkową architekturę budynku, połączenie dawnych 
elementów dekoracyjnych, takich jak zabytkowe okna czy witra-
że, a  także tak lubiane przez mieszkańców kamienic dwuskrzy-
dłowe drzwi — nie odnajdziemy tego wszystkiego w  nowym 
budownictwie. Wydaje mi się, że osoby, które decydują się na za-
kup nieruchomości w naszym mieście również żywią swego ro-
dzaju sentyment do naszej architektury, stąd chętnie decydują 

się na mieszkania w kamienicach. Od kilku lat widoczna jest też 
zmiana nastawienia do kamienic. Przywracając im dawny blask, 
a historyczną tkankę nieruchomości łącząc z nowoczesnymi roz-
wiązaniami technologicznymi, jesteśmy w  stanie zaproponować 
klientom zupełnie nową jakość mieszkań w kamienicach, świetnie 
radzącą sobie w konkurencji z nowoczesnymi apartamentowcami.

Co sprawia, że kamienice przeżywają właśnie swoją 
„drugą młodość”?
W  naszym zabieganym życiu codziennym coraz bardziej ce-
nimy sobie łatwy i  szybki dostęp do miejsca pracy, rozrywek, 
placówek edukacyjnych czy terenów zielonych. Kraków charak-
teryzuje się tym, że większość ze wspomnianych znajduje się 
w granicach starego miasta i śródmieścia — dokładnie tak jak ka-
mienice. Mieszkanie w takim budynku to jednak nie tylko zalety 
związane z  lokalizacją, ale także wyjątkowy klimat, którego nie 
odnajdziemy w jakimkolwiek innym rodzaju budynku. Do remon-
tu naszych kamienic wykorzystujemy wyłącznie najlepsze mate-
riały, a niekiedy tworzone są one na nasze specjalne zamówienie. 
„Unowocześniamy” budynki, wyposażając je w cichobieżne win-
dy, monitoring oraz aranżując ogrody w podwórkach. Dokładamy 
również starań, aby — w miarę możliwości — do mieszkań przyna-
leżały balkony i piwnice.

Czy biznes oparty o remonty kamienic ma przyszłość? 
Wszak sytuacja prawna wielu kamienic jest 
nieuregulowana, a szanse na odzyskanie nieruchomości 
są dość nikłe. Jakie możemy dostrzec prognozy dla tej 
branży?
W samym tylko Krakowie mamy 10 tys. kamienic. Co roku docho-
dzi do transakcji sprzedaży udziałów w kolejnych budynkach, co 
pozwala „odzyskać” je dla mieszkańców i włączyć do żywej tkanki 
miasta. Według raportu MRN, w roku 2016 zawarto 41 transak-
cji sprzedaży kamienic, a także 126 transakcji udziałami. Obawa 
o to, że wkrótce zabraknie kamienic do remontu, jest więc niepo-
trzebna. Wciąż jeszcze przed nami dużo wyzwań.

O rozwoju segmentu nieruchomości 
w Krakowie i opłacalności tego rodzaju 
inwestycji, z Cyprianem Chałupczakiem 
z Koneser Group rozmawia Karolina 
Naramek.
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Jaki typ klientów dominuje na rynku nieruchomości 
w kamienicach?

Można tu mówić o dwóch typach klientów. Pierwszy z nich to oso-
by, które kochają specyficzną atmosferę i klimat Krakowa, z jego za-
wiłą historią i artystycznym zacięciem, stąd decyzja o zamieszkaniu 
na stałe w naszym mieście. Drugą grupę klientów tworzą inwesto-
rzy decydujący się na zakup mieszkań w kamienicach z myślą o naj-
mie krótkoterminowym, turystycznym. W tym przypadku zachęca 
gwarancja stabilności uzyskiwanych dochodów z  wynajmu. Nie 
można jednak powiedzieć, że któraś z tych dwóch grup przeważa 
wśród osób kupujących mieszkania w kamienicach. To jest raczej 
zależne od lokalizacji, standardu inwestycji czy czasu, w jakim ka-
mienica zostanie oddana do użytku przyszłym właścicielom.

Co odróżnia pracę nad renowacją kamienic i późniejszą 
sprzedażą dostępnych tam mieszkań od innych projektów 
deweloperskich?
Już początkowy etap takiego remontu wygląda zupełnie inaczej 
niż w przypadku budowy inwestycji od podstaw, od etapu „dziury 
w ziemi”. zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace, musimy zgro-
madzić wszystkie niezbędne pozwolenia, dokumenty z Wydziału 
Architektury oraz te od Konserwatora zabytków. Następnie, już 
w trakcie prac wszelkie decyzje odnozące się do projektu, wnętrz, 
kolorów czy wyposażenia części wspólnych muszą być dyskuto-
wane i akceptowane przez konserwatora. Podczas prac projekto-
wych nad kamienicami należy ściśle współpracować z organami 
miasta, tak, aby nasza wizja — jako inwestora — była jak najbar-
dziej wierna dawnemu wyglądowi kamienicy i  oddawała jej wy-
jątkową urodę i historię.

Jakie zmiany należałoby wprowadzić na rynku tego 
typu nieruchomości, aby stały się one jeszcze bardziej 
konkurencyjne wobec nowych projektów deweloperskich?
Na pewno warto byłoby nieco przyspieszyć procedury związane 
z uzyskiwaniem wszystkich potrzebnych pozwoleń na rozpoczę-
cie prac remontowych na terenie kamienicy. Ten czas upływający 
na oczekiwaniu na decyzje administracyjne może naprawdę moc-
no się wydłużać, zaś bez kompletnej dokumentacji nie jesteśmy 
w stanie rozpocząć jakichkolwiek działań.

Należy też zwrócić uwagę na to, że dalsze zabudowywanie 
każdej wolnej przestrzeni w  mieście powoduje, że pozbawiamy 
się dostępu do zieleni, a tym samym — zezwalamy na wzrost za-
nieczyszczeń powietrza w  Krakowie, gdzie i  tak mamy już dość 
spory z tym problem. Budując cały czas nowe budynki i nie dbając 
o te zabytkowe, Kraków traci także ten wyjątkowy genius loci, któ-
ry co roku przyciąga do miasta nie tylko turystów. Dlatego war-
to zadbać o kamienice, które wplecione są w krajobraz miasta od 
wieków, a których użyteczność dla mieszkańców jest niewielka, 
gdy są one zaniedbane, zniszczone i niezdatne do zamieszkania.

Koneser Group odnowiło już 12 krakowskich kamienic. 
Jakie są plany spółki na najbliższy czas? Szykują się nowe 
inwestycje?
W tym momencie prowadzimy remont dwóch kamienic. Pierwsza 
z nich znajduje się przy ul. św. Sebastiana 16 — pomiędzy Kazi-
mierzem a Plantami okalającymi Stare Miasto, a więc w naprawdę 
świetnej lokalizacji. Dostępne są już ostatnie mieszkania, których 
metraże zaczynają się od 34,15 mkw. To bardzo dobra propozy-
cja dla tych, którzy szukają kompromisu między życiem w  cen-
trum Krakowa a cichą i kameralną lokalizacją. Druga inwestycja 

to Plac na Groblach 19 — kamienica remontowana w  standar-
dzie premium, z widokiem na Wawel rozciągającym się z aparta-
mentów tam dostępnych, u  stóp Wzgórza Wawelskiego, a  więc 
w ścisłym centrum Krakowa. W planach mamy także remont co 
najmniej dwóch kolejnych kamienic w śródmieściu, natomiast po-
zwolę sobie na zachowanie tych adresów, póki co, w tajemnicy.

Ceny mieszkań w kamienicach wahają się od kilku do 
nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy te najdroższe 
nieruchomości także znajdują swoich właścicieli?
Wiele zmiennych wpływa na poziom sprzedaży i zainteresowania 
mieszkaniami w  remontowanych kamienicach. Wyznaję jednak 
zasadę, że jeśli remont kamienicy przeprowadza się naprawdę 
na wysokim poziomie, z  dbałością nie tylko o  kwestie technicz-
ne, ale i wizualne, o detale i sztukaterię, a jednocześnie właściwie 
ją promując, to taka nieruchomość z pewnością zgromadzi wokół 
siebie grupę osób, którą zainteresuje jako produkt rynkowy. Pro-
ces znalezienia nowego właściciela dla topowych apartamentów 
z zasady trwa nieco dłużej, gdyż mowa tu o zdecydowanie więk-
szych nakładach finansowych ze strony kupującego, natomiast 
także i te nieruchomości znajdują nowych właścicieli.

 Jaka jest rentowność inwestycyjna mieszkań 
w krakowskich kamienicach?
Rozpatrzmy przypadek wynajmowania 2-pokojowego mieszka-
nia w Starym Mieście, zakupionego za 500 tys. zł. zakładamy, że 
wynajmujemy nieruchomość na krótki czas, mieszkanie jest obło-
żone tylko w 70 proc., a nocleg dla czterech osób kosztuje 300 zł 
za dobę. 

Oczywiście, doliczyć należy koszty związane z  zakupem, re-
montem i  wyposażeniem mieszkania. Przy takich parametrach 
rentowność inwestycji w  mieszkanie do wynajęcia mieści się 
w granicach 6-8 proc., a to oznacza, że stopa zwrotu jest znacznie 
wyższa niż to, co w tym momencie oferują nam banki na lokatach.

Dziękuję za rozmowę!

kamienica Plac na Groblach 19, Koneser Group
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oRzEcznictwo

Pożyczka i zbycie nieruchomości 
w świetle prawa podatkowego

N
ie można uznać za wydatek na cel mieszkaniowy spłaty 
kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego w  banku na do-
wolny cel oraz pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy 

cywilno-prawnej, pomimo że zostały zaciągnięte przed sprzeda-
żą nieruchomości i przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego.

Wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być 
spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od kredytu (pożycz-
ki) zaciągniętego przez podatnika 
przed dniem uzyskania przychodu 
z  odpłatnego zbycia, m.in. na na-
bycie lokalu mieszkalnego stano-
wiącego odrębną nieruchomość 
lub udziału w  takim lokalu. Środ-
ki przeznaczone na wyżej wymie-
nione cele mieszkaniowe, czyli na 
spłatę kredytu oraz odsetek od 
tego kredytu, muszą pochodzić ze 
sprzedaży nieruchomości. Istotne 
jest również, aby spłacany kredyt 
zaciągnięty był przed dniem uzy-
skania przychodu ze sprzedaży. 
Ważne, by kredyt ten został zacią-
gnięty przez osobę, która uzysku-
je przychód ze sprzedaży, a także 
aby był to kredyt przeznaczony na 
określony cel mieszkaniowy. Tym 
samym przepis ten nie łączy pra-
wa do zwolnienia jedynie z  „prze-
znaczeniem kredytu”, lecz również 
z faktem „jego zaciągnięcia” na cel 
mieszkaniowy.

zwolnienie w  sposób literal-
ny dotyczy więc spłaty kredytów, 
z których wynika, że zostały zacią-
gnięte na cel mieszkaniowy. Tym-
czasem, jak wynika z  wniosku, 
kredyt zaciągnięty przez wnio-
skodawczynię w banku, był kredy-
tem konsumpcyjnym, zaciągniętym 
na dowolny cel, z  uwagi na to, że 
wnioskodawczyni nie spełniała warunków do uzyskania kredytu 
mieszkaniowego (taką informację uzyskała w banku).

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że kredyt 
konsumpcyjny zaciągnięty przez wnioskodawczynię, udzielony 
na dowolny cel, choćby został faktycznie przeznaczony na cel 
mieszkaniowy, nie wypełnia dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) 
ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych. Przezna-
czenie kredytu na cele mieszkaniowe powinno wynikać bowiem 
wprost z  zawartej umowy kredytowej. Przy zaciąganiu kredy-
tu bankowego, w  interesie podatnika leży przeanalizowanie 

możliwości skorzystania z  wybranej preferencji podatkowej 
przed skorzystaniem z konkretnego produktu bankowego, bo-
wiem w  świetle obowiązującej w  prawie cywilnym swobody 
zawierania umów jest możliwe takie wynegocjowanie ostatecz-
nego kształtu umowy kredytu lub pożyczki, który uwzględniłby 
obowiązujące przepisy podatkowe (w szczególności w zakresie 
zwolnień podatkowych).

Należy zwrócić uwagę, że 
omawiany przepis art. 21 ust. 
25 pkt 2 lit a) ustawy o  podat-
ku dochodowym od osób fizycz-
nych wyraźnie również wskazuje,  
że spłata kredytu oraz odsetek 
od zadłużenia ma dotyczyć kre-
dytu (pożyczki) zaciągniętego 
w  banku lub w  spółdzielczej ka-
sie oszczędnościowo-kredyto-
wej. Spłata pożyczki zaciągniętej 
u  osoby fizycznej na podstawie 
umowy cywilno-prawnej w ogóle 
nie jest więc w tym przepisie wy-
mieniona. Przepis ten wyraźnie 
zawęża krąg podmiotów, u  któ-
rych zobowiązanie takie może 
być zaciągnięte, aby zostały speł-
nione warunki zwolnienia.

Nie można więc uznać za wyda-
tek na cel mieszkaniowy wydatku 
poniesionego przez wnioskodaw-
czynię na spłatę kredytu konsump-
cyjnego zaciągniętego w banku na 
dowolny cel oraz pożyczki zacią-
gniętej na podstawie umowy cy-
wilno-prawnej, pomimo że zostały 
zaciągnięte przez wnioskodawczy-
nię przed sprzedażą nieruchomo-
ści i przeznaczone na zakup lokalu 
mieszkalnego, w  którym wnio-
skodawczyni realizuje swoje cele 
mieszkaniowe.

Warto przypomnieć, że podatnik nie ma obowiązku korzy-
stania ze zwolnienia, jest to jego uprawnienie, z  którego może 
skorzystać pod warunkiem, że spełnia wymagania przewidzia-
ne przepisami. zgodnie z  konstrukcją i  systematyką ustawy 
o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz utrwalonym 
orzecznictwem sądowym, wszelkie ulgi i  zwolnienia podat-
kowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności 
opodatkowania.

Paweł Puch
prawnik

W świetle prawa podatkowego wydatkiem na cel mieszkaniowy nie jest spłata 
zobowiązania konsumpcyjnego zaciągniętego w banku na dowolny cel.
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Prezydent Krakowa otrzymał absolutorium

Czy busy znikną z centrum miasta?

A
bsolutorium dla prezydenta było głównym tematem 
dwóch sesji Rady Miasta Krakowa, które odbyły się 
28 czerwca 2017 r.

Rozpoczęcie pierwszej sesji nastąpiło zwyczajowo o godz. 10, 
drugiej — o  16. Na podstawie sprawozdania Prezydenta Jacka 
Majchrowskiego z wykonania Budżetu Miasta Krakowa w 2016 
r., radni musieli zdecydować, czy udzielić mu absolutorium. 24 
radnych głosowało za podjęciem takiej decyzji, a 19 — przeciwko. 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta oraz Regionalna Izba Obrachun-
kowa wcześniej pozytywnie zaopiniowały tę sprawę.

ze sprawozdania wynika, że w  2016 r. dochody Miasta Kra-
kowa osiągnęły sumę 4 650 430 145 zł. Kwota ta stanowiła 
101,1 proc. założonego planu. Koszty natomiast były nieco niż-
sze od założonych — wydane 4 668 153 875 zł to 96,8 proc. 
planowanej sumy. Budżet ten umożliwił realizację 394 zadań in-
westycyjnych. Miasto zakończyło rok z  zadłużeniem wynoszą-
cym 2 222 577 546 zł.

Prezydent Krakowa zauważył: Budżet jest zawsze kompromisem 
między wieloma zadaniami konkurującymi między sobą o ograniczo-
ne z natury źródła finansowania. Za tymi zadaniami stoją oczekiwa-
nia, nadzieje i emocje. Obyśmy w przyszłości wspólnie zrealizowali ich 
jak najwięcej. O tym, jak w praktyce wygląda realizowanie budże-
tu w  2017 r., można przekonać się dzięki uruchomieniu portalu 

z
godnie z  zapowiedziami, od początku lipca prywat-
ni przewoźnicy mieli przestać korzystać z  niektórych 
przystanków przy Al. Trzech Wieszczów. Projekt ten ar-

gumentowano usprawnieniem komunikacji na tym odcinku. Po-
mysłodawcy twierdzą, że prywatni przewoźnicy, korzystając 
z  przystanków komunikacji miejskiej, powodowali opóźnienia 
pojazdów MPK. zlikwidowane miały zostać również przystanki 
końcowe przy ulicach Worcella i  Ogrodowej. zwracano uwagę 
na to, że szpecą one miasto i nie spełniają norm bezpieczeństwa. 
30 czerwca przedstawiciele przewoźników spotkali się z  dy-
rektorem zIKiT, Andrzejem Mikołajewskim. Rozmowy odbyły 
się w  gabinecie zastępcy prezydenta miasta, Tadeusza Trzmie-
la. W  czasie spotkania ustalono, że korzystanie z  parkingu przy 
ul. Ogrodowej będzie możliwe jeszcze do końca lipca. Pozwole-
nie to nie dotyczy przystanków przy ulicach Worcella i  Pawiej. 
Od początku sierpnia przewoźnicy muszą przenieść się do jednej 
z  czterech alternatywnych lokalizacji, stając przy Małopolskim 
Dworcu Autobusowym, na parkingu pod estakadą ul. Wita Stwo-
sza, przy Nowym Kleparzu lub ul. Kamienniej. Do końca roku 
busy będą mogły zatrzymywać się na dotychczasowych przy-
stankach przy Al. Trzech Wieszczów. Sytuacja na tym odcinku 
będzie monitorowana.

Opinie na temat planowanych zmian są podzielone. Części 
krakowian podoba się taki pomysł. Twierdzą oni, że parkingi 

„Przejrzyste finanse”. zawiera on aktualne dane dotyczące wyso-
kości dochodów miasta i źródeł finansowania, jak również obsza-
rów, na które przeznaczane są pieniądze pochodzące z podatków 
płaconych przez mieszkańców. Wpisując wysokość swojego wy-
nagrodzenia, można sprawdzić, ile wynosi udział konkretnej oso-
by w budżecie miasta oraz jakie kwoty z tej sumy przekazywane 
są na poszczególne sfery wymagające nakładów finansowych, 
takie jak np. transport, oświata, zdrowie czy bezpieczeństwo 
publiczne.

Absolutorium dla prezydenta Krakowa było najważniejszym 
tematem ostatnich sesji Rady Miasta Krakowa, ale nie jedynym. 
Przyjęto łącznie 33 uchwały, dotyczące m.in. miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Wielicka
-Kamieńskiego” i  „Skład Solny”. W  ramach pierwszych czytań 
radni procedowali również 16 projektów uchwał, odnoszących 
się m.in. do przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zaso-
bem tymczasowym pomieszczeń na lata 2018–2023, a  także 
Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030. Podczas 
pierwszego czytania rozpatrywano również projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle 
Kurdwanów”.

Anna Kapłańska

przy ul. Worcella i Ogrodowej szpecą miasto, a busy zanieczysz-
czają powietrze, hałasują i powodują korki. Usunięcie pojazdów 
prywatnych przewoźników z centrum miasta ma poprawić stan 
środowiska naturalnego oraz zmniejszyć korki. z drugiej strony 
osoby, które codziennie dojeżdżają do miasta z podkrakowskich 
miejscowości, obawiają się utrudnień. Przeniesienie parkin-
gów z okolic Dworca Głównego w inne miejsce oraz zmniejsze-
nie liczby przystanków wydłuży czas dojazdu do pracy, a  dla 
niektórych będzie oznaczało dwodatkowe koszty, wiążące się 
z  koniecznością kupienia biletów na tramwaj lub autobus. Od-
powiadając na te obawy, radni Krakowa przekazali do zIKiT py-
tanie o możliwość wprowadzenia biletu zintegrowanego, który 
obowiązywałby zarówno w  busie, jak i  środkach komunikacji 
miejskiej.

Pojawiają się również opinie, że zlikwidowanie busów w ści-
słym centrum miasta nie rozwiąże problemu smogu i  hałasu 
w Krakowie, a jedynie przeniesie go w inne miejsce. Przeciwnicy 
takiego rozwiązania zwracają również uwagę na to, że utrudnie-
nia związane z  dojazdem do pracy mogą skłonić mieszkańców 
podkrakowskich miejscowości do rezygnacji z  komunikacji pu-
blicznej na rzecz samochodów. Wówczas problem hałasu i  za-
nieczyszczenia powietrza nie tylko nie zostanie zniwelowany, 
ale może się nasilić.

Anna Kapłańska



Z kraju
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych trafiła pod 
obrady komisji 
Zmiany, jakie przewiduje nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, mają przyczynić się 
do ich lepszego funkcjonowania. Ponadto zawarte w noweli propozycje dostosowują przepisy 
obecnego prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zaproponowana przez Minister-
stwo Infrastruktury i Budownictwa nowela powstała również z myślą o przyszłych inwesty-
cjach mieszkaniowych, tworzonych w oparciu o cele i założenia, jakie przyświecają przyjęte-
mu w ubiegłym roku Narodowemu Programowi Mieszkaniowemu.
Gdy ustawa wejdzie w życie, wprowadzi możliwość wykupienia lokali zakładowych, które kie-
dyś zostały nieodpłatnie przejęte przez spółdzielnie. Dzięki nowelizacji na nowych zasadach 
odbywało się będzie rozliczanie z właścicielami lokali z tytułu ewidencjonowanych wpływów 
i wydatków przeznaczanych na prace remontowe. Kolejna zmiana, jaką może przynieść nowa 
ustawa, to udział pełnomocnika, reprezentującego członka wspólnoty, który nie może osobi-
ście uczestniczyć w walnym zgromadzeniu. Inaczej będzie odbywało się również liczenie gło-
sów w trakcie tego typu zebrań. W nowelizacji zawarto także zasadę przyznawania członko-
stwa jedynie osobom prawnie związanym ze spółdzielnią. Regulacji poddane zostanie współ-
uczestnictwo w wydatkach wynikających z użytkowania części wspólnych.

Zmiany w programie wspierania czynszówek 
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Wprowa-
dzone przez posłów zmiany dotyczą działania programu wypłacania 
dotacji na cele związane z realizacją mieszkań czynszowych.
W ramach nowelizacji przedmiotowej ustawy zniesione zostaną ogra-
niczenia w zakresie kwalifikowania do finansowania zwrotnego. Do tej 
pory na liście działań objętych programem nie było możliwości naby-
cia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Ponad-
to w wyniku nowelizacji wykreślono warunek przeznaczenia minimum 
połowy mieszkań realizowanych w ramach danej inwestycji, dla rodzin, 
w których wychowuje się co najmniej jedno dziecko.
Celem wprowadzenia poprawek do ustawy jest także zlikwidowa-
nie takich problemów, jak obniżanie limitów dochodowych lokatorów 
mieszkań na wynajem, rygorystyczne zasady podwyższania czynszu 
osobom, których dochody przekraczają ustawowe limity.
Po przyjęciu przez Sejm, nowelizacja została skierowana pod obrady 
Senatu.

Rząd zatwierdził ustawę o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości 
Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. Przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa dokument został zaakceptowany przez rząd, dzię-
ki czemu możliwe będzie realizowanie przedsięwzięć mieszkanio-
wych powstających w ramach rządowego programu. Gromadzone 
w tzw. banku ziemi nieruchomości posłużą jako grunty pod zabudo-
wę „Mieszkań Plus”.
Zapisy, które znalazły się w ustawie o Krajowym Zasobie Nieru-
chomości, mają ułatwić gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa 
wykorzystywanymi na cele budowlane, przewidziane w programie 
„Mieszkanie Plus”. Działalność Krajowego Zasobu Nieruchomości 
ma polegać m.in. na pozyskiwaniu dochodów z zarządzania zgro-
madzonymi nieruchomościami i lokowaniu ich w kolejne inwesty-
cje mieszkaniowe. Do głównych zadań należało będzie sprawowa-
nie nadzoru nad najmem, a także kontrolowanie wysokości czynszu, 
zgodnej z ustawowo przyjętymi wartościami. Zgromadzone środki 
mają również służyć finansowemu wspieraniu gmin w zwiększaniu 
zasobów mieszkaniowych o lokale socjalne i czynszowe.
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Z Krakowa
Otwarto nowy odcinek wschodniej obwodnicy 
Po blisko trzyletnim okresie od momentu rozpoczęcia prac, nowy od-
cinek wschodniej obwodnicy Krakowa znajdujący się pomiędzy wę-
złami w Rybitwach a ul. Igołomską, został otwarty. Nowy odcinek dro-
gi ekspresowej S7 o długości 4,5 km uzupełnia brakujący fragment 
wschodniej obwodnicy miasta, redukując natężenie ruchu w centrum 
oraz w Podgórzu i Nowej Hucie. Wyloty dróg krajowych nr 94, 79, 44 
i 7 zostały połączone, co umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego 
z ulic Krakowa na nową drogę ekspresową i obwodnicę A4. Poprawi to 
bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także skróci czas przejazdu. Główny 
element nowego odcinka stanowi podwójny most linowy o długości 
706 m. Konstrukcja została zawieszona do pylonów za pomocą 64 lin 
na wysokość 62 m. Ponadto, w ramach inwestycji powstały nowe mo-
sty i wiadukty, 2 dwupoziomowe węzły drogowe oraz przebudowano 
istniejącą linię tramwajową. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. 
Koszt realizacji wyniósł 528 mln zł, i był współfinansowany przez Unię 
Europejską oraz Fundusz Europejski Infrastruktura i Środowisko.

W mieście powstanie kolejny 
park 
Prezydent Jacek Majchrowski podpisał list 
intencyjny w sprawie powstania parku Bo-
narka. Nowy obiekt wypoczynku i rekre-
acji zostanie utworzony na terenach daw-
nej cegielni Bonarka przy ul. Puszkarskiej. 
Park ma być miejscem publicznym, łączą-
cym ze sobą atrakcje dostępne dla wszyst-
kich grup wiekowych. Dla dzieci udo-
stępnione zostaną place zabaw, ogrody 
o funkcji rekreacyjno-edukacyjnej oraz in-
teraktywne atrakcje. W parku pojawią się 
również strefy relaksu dla seniorów oraz 
miejsca wydarzeń plenerowych. List in-
tencyjny w tej sprawie podpisali: w imie-
niu Gminy Miejskiej Kraków — prezydent 
Jacek Majchrowski, oraz prezes Włodzi-
mierz Duval i wiceprezes Grzegorz Wajda 
z zarządu Bonarka Park sp. z o.o.

Krakowskie metro coraz bliżej
Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla projektu pod 
nazwą „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjne-
go transportu szynowego w Krakowie”. Oznacza to, że jeszcze 
w tym roku miasto ogłosi przetarg na wykonanie studium. Doku-
ment odpowie na pytanie, w jakim kierunku miasto powinno roz-
wijać bezkolizyjny transport szynowy. Rezultat tych prac pozna-
my w 2019 r. W lutym br. miasto złożyło do Komisji Europejskiej 
wniosek w ramach inicjatywy „Łącząc Europę” o dotację na stu-
dium. Unia Europejska zdecydowała się przekazać środki, które 
pozwolą na realizację krakowskiego projektu, a nasz samorząd, 
jako jedyny w Polsce został zakwalifikowany do finansowania 
w konkursie „Łącząc Europę”. Wartość projektu wyniesie około 
10 mln zł, z czego połowa będzie współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej. Resztę pokryje Gmina Miejska Kraków z wła-
snego budżetu. Uzyskanie dofinansowania do studium to realiza-
cja jednego z punktów referendum z 2014 r., w którym mieszkań-
cy Krakowa opowiedzieli się za budową metra.

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

 fot. Adrian Grycuk, fot. na lic. Wikimedia Commons
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147,00

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 4,2501

chf 3,8780

pln 3,80%

i kw. 2017 6705 zł

i kw. 2017 13 906

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,5% (czerwiec 2017)

eur 1,3% (czerwiec 2017)

wibor * 1,7300

euribor ** –0,3290

libor chf –0,7302

libor eur *** –0,3729

preferencyjny zUs standardowy zUs

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 600,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – 
w roku 2017 – 2000 zł)

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2557,80 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2017 – 4263 zł)

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 190,62 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 812,61 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• Fundusz Pracy 62,67 zł

suma: 487,90 zł suma: 1172,56 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          147,00

tabela nr 128/A/NBP/2017 z dnia 5.07.2017

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

(dane na dzień 5.07.2017 [Euribor], 
28.06.2017 [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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56 Leonard Street
56 Leonard Street to zarówno nazwa, jak i adres drapacza 
chmur znajdującego się w Nowym Jorku, w dzielnicy Manhattan. 
Wieża liczy 250 m wysokości oraz 57 pięter, mieszczących 
145 apartamentów i 10 penthouse’ów. Wieżowiec został 
zaprojektowany przez biuro Herzog & de Meuron. Do projektu 
zaangażowano również brytyjskiego artystę, Anish’a Kapoor’a, 
który nawiązał bliską współpracę ze szwajcarskimi architektami. 
W efekcie powstała oryginalna szklana wieża złożona 
z nieregularnie skalowanych prostopadłościanów. Poszczególne 
kondygnacje sprawiają wrażenie niedbale nałożonych na siebie 
bloków. Każdy z apartamentów wyróżnia inny, dostosowany 
do indywidualnych potrzeb klienta wystrój oraz układ wnętrz. 
Budynek podzielony jest na 5 części: lobby, część mieszkalną, 
przestrzeń wypoczynkową, apartamenty o podwyższonym 
standardzie i 10 penthouse’ów na samym szczycie z widokiem na 
Ocean Atlantycki.

MAAT
MAAT, czyli Muzeum Sztuki Architektury i Technologii, 
stanowi wizytówkę nabrzeża Lizbony. Projekt został 
zlokalizowany na brzegu rzeki Tag przepływającej przez stolicę 
Portugalii i jest częścią planu rewitalizacji nabrzeża. Budynek 
ma promować współczesną kulturę i sztukę, a także stworzyć 
w Lizbonie nową przestrzeń publiczną, która przyciągnie 
mieszkańców i turystów. Autorem projektu jest brytyjska 
projektantka Amanda Levete z pracowni AL_A. Pofalowana 
bryła budynku została pokryta 15 tys. glazurowanych płytek 
ceramicznych, co ma nawiązywać do tradycji portugalskiego 
rzemiosła. Płytki pod wpływem światła zmieniają wygląd, 
przyjmując różne zabarwienie w zależności od pory dnia 
i roku. Galeria sztuki zawiera 4 odrębne przestrzenie 
wystawiennicze. Pod falistym dachem budynku znajduje się 
7 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, która mieści stałą 
kolekcję portugalskich artystów, czasowe wystawy sztuki 
współczesnej, technologii i nauki. 

Harbin Opera 
Futurystyczny kompleks Harbin Opera House to dzieło 
chińskiej pracowni MAD, która w 2010 r. wygrała konkurs 
na projekt opery, centrum kulturalnego i aranżacji terenu 
znajdującego się przy rzece Songhua w północno-wschodniej 
części Chin. Obiekt jest największą realizacją pracowni MAD. 
Cały kompleks harmonijnie komponuje się z sąsiadującym 
terenem rozlewiska. Zaproponowana przez architektów 
organiczna forma pełna jest miękkich, łagodnych i płynnych 
linii. Zewnętrzne elewacje pokryto białym aluminium. Biały 
kamień i beton na ścianach dopełniają surowy charakter 
konstrukcji. We wnętrzu dominują nieregularne, faliste ściany 
pokryte drewnem, betonem i kamieniem. Powierzchnia 
kompleksu wynosi 79 tys. mkw. i podzielona jest na 3 części: 
główną salę koncertową na 1600 osób, drugą, kameralną salę 
dla 400 słuchaczy oraz ogromne przestrzenie holu.

fot. Jeremy Thompson, flickr.com

fot. Maria Eklind, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Paul Hermans, fot. na lic. Wikimedia Commons
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aranżacje Wnętrz

Style wnętrz, które zdobywają 
serca Polaków

lubiany w Polsce styl skandynawski. Kolejna sprawa — wspomnia-
ny już minimalizm. Loftowe wnętrza urządzamy oszczędnie, nie 
przepełniamy ich niepotrzebnymi przedmiotami (im więcej rze-
czy, tym przestrzeń bardziej zmniejsza się optycznie, a to zabu-
rza podstawową zasadę stylu). Wybierając meble, decydujemy 
się tylko na to, co niezbędne, zwracając uwagę na proste i nowo-
czesne formy. Ciekawym rozwiązaniem jest własnoręczne wyko-
nanie prostych elementów wyposażenia, takich jak stolik kawowy 
czy regał na książki, z wykorzystaniem np. palet lub skrzynek po 
owocach. Uważamy z dodatkami, ale o nich nie zapominamy. Na 
ścianie pokrytej cegłą dobrze będą wyglądać plakaty z ciekawy-
mi grafikami. Do tego powyginane lampy i elementy drewniane, 
które dodadzą charakteru i ocieplą pomieszczenie. Mile widziane 

K
lasyczna nowoczesność, najlepiej w białym wydaniu — tak 
krótko i treściwie można opisać ulubiony styl wnętrz Pola-
ków. Byłoby jednak krzywdzącym określić tak wszystkie 

rodzime wnętrza domów i  mieszkań. Coraz częściej ekspery-
mentujemy i otwieramy się na nowości, co jeszcze kilkanaście i kil-
kadziesiąt lat temu było raczej nie do pomyślenia. Poniższe trzy 
przedstawione przeze mnie style coraz odważniej wkraczają na 
polskie salony. Nic dziwnego — są oryginalne, miłe dla oka i kom-
fortowe dla duszy i ciała.

Loft, vintage i  hygge — słowa wydają się znajome, ale czy od 
razu nasuwają skojarzenie z aranżacją wnętrz? Przestronne i in-
dustrialne lofty, pomieszczenia stylizowane na te z dawnych lat, 
a  może komfortowe wnętrza urządzone wedle duńskiej filozofii 
hygge? O tym wszystkim poniżej. Opisane style mogą stać się in-
spiracją podczas aranżowania własnego mieszkania.

Surowe, a jednak jasne i otwarte — poznajcie styl loft
Jego pierwotnym założeniem było nawiązanie do wnętrz poprze-
mysłowych. Surowa stylistyka, minimalizm i otwarte, jasne prze-
strzenie, to jego korzenie. Industrialny klimat tworzą szklane, 
metalowe i  naturalne materiały. Wróćmy jednak do przestrze-
ni, bo to kluczowa kwestia. Mieszkanie musi sprawiać wrażenie 
otwartego, nawet jeśli jego metraż pozostawia wiele do życzenia. 
Jak to zrobić? Czasem wystarczy poszerzyć otwory drzwiowe 
lub po prostu wyburzyć jedną ze ścian działowych. W przypadku 
kawalerek i bardzo małych mieszkań można pokusić się o większe 
manewry, szczególnie jeśli mieszkamy sami. 

Nie bez znaczenia są kolory. Loft lubi się z białym, czarnym i sza-
rym — brzmi znajomo? To także barwy charakteryzujące bardzo 

Wnętrze inspirowane stylem loft

Wnętrze inspirowane stylem vintage



Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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Wnętrze inspirowane stylem hygge

są detale nawiązujące kształtem do przedmiotów używanych 
w  fabrykach. Nie chowajmy rurek i  kabli — loft zabiega wręcz 
o ich podkreślenie. Niektórzy decydują się na jeszcze odważniej-
szy krok, pozostawiając odkryte fragmenty instalacji. Tutaj spra-
wa może się jednak skomplikować — łatwo o przesadę, dlatego 
z  pewnością przyda się wsparcie profesjonalnego projektanta 
wnętrz.

Vintage nie tylko w blasku modowych fleszy
Niegdyś słowo vintage miało tylko jedno znaczenie — odnosiło się 
do starego, dobrego wina. Wkrótce pojęcie to przeniosło się do 
mody (jako określenie rzeczy, które nie są już nowościami), a tak-
że do aranżacji wnętrz. Styl vintage podkreśla zalety dawnych po-
mieszczeń, wydobywa z  nich to, co najlepsze i  doskonale łączy 
z  elementami nowoczesności. Popularność targów staroci i  co-
raz większy wybór przedmiotów stylizowanych na stare ma swo-
je wytłumaczenie — to 5 minut stylu vintage, które w mojej opinii 
potrwają znacznie dłużej.

Do urządzania wnętrza w  stylu vintage podejdźmy spokoj-
nie i z umiarem. Styl ten charakteryzuje tzw. eklektyzm, czyli łą-
czenie ze sobą pozornie niepasujących do siebie elementów. Nie 
bójmy się więc wtłaczać do pomieszczeń charakterystycznych 
detali, takich jak koronki, porcelanowe figurki, frędzle, stare biur-
ko (wreszcie przyda się ten słynny mebel po babci, który zbiera 
kurz na strychu), komoda czy barek. Obecnie sporo postarza-
nych mebli można kupić w standardowych salonach meblowych. 
Nie ma tu sztywnych reguł. W pewnym momencie możemy jed-
nak przekroczyć cienką granicę między tworzeniem odpowied-
niego klimatu a wprowadzeniem wrażenia chaosu i przytłoczenia 
przedmiotami. Dlatego dobierajmy meble, dodatki i  kolory spo-
kojnie, racjonalnie oceniając całość. W razie wątpliwości zawsze 
pomoże nam projektant wnętrz.

Po stylu skandynawskim czas tylko na Duńczyków 
i ich hygge
Teraz propozycja dla fanów modnego w  ostatnich latach sty-
lu skandynawskiego. Tym razem swoje wnętrzarske inspiracje 

podsuwają tylko Duńczycy, którzy skupieni są na swojej filozo-
fii szczęścia, tzw. hygge. Chodzi o nic innego jak radość z małych 
rzeczy i ich celebrowanie w życiu codziennym. A gdzie mamy to 
robić, jeśli nie właśnie w  domu, który jest naszą najwspanialszą 
ostoją?

Skupiamy się na przytulności. To słowo powinno nam towarzy-
szyć na każdym etapie projektowania, w tym przede wszystkim 
dobierania dodatków, bo to clue całego aranżowania. Oświetlenie 
miękkie, ciepłe i lekko „za mgłą”. Świece — to coś, co kochają nie 
tylko Duńczycy, ale my też. Mam jednak wrażenie, że zapalamy 
je rzadko, od święta, a to przecież ten detal, który warto wpro-
wadzić do codzienności. Nie zapominajmy o poduszkach i kocach 
— to esencja przytulności — miłe w  dotyku, ciepłe, pachnące. 
Strefa relaksu — kolejny istotny element w stylu hygge. Duży pa-
rapet w  domu to idealne miejsce do zaaranżowania cichego ką-
cika, w  którym wygodnie poczytamy książkę, racząc się gorącą 
czekoladą. Ale wystarczy też wygodny fotel z podnóżkiem. Idąc 
dalej — skoro ma być ciepło i przytulnie, to zadbajmy o kominek. 
Nie każdy ma możliwość posiadania go w tradycyjnej wersji, ale 
od czego są opcje bio i elektryczne?

Hygge to tak naprawdę esencja wszystkich wyżej wymienio-
nych stylów. Bo w domu ma być przede wszystkim komfortowo 
i miło. z drugiej strony ten właściwy klimat tworzą przecież lu-
dzie, więc nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim cudow-
nych rodzinnych relacji, bo to podstawa udanego mieszkania.
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W trosce o zdrowy sen

S
ypialnia jest najbardziej osobistym ze wszystkich po-
mieszczeń w domu. Ważne, by czuć się tam dobrze i bez-
piecznie. Dlatego warto zabezpieczyć ją przed wzrokiem 

przypadkowych osób, wydzielając przestrzeń przeznaczoną 
wyłącznie do spania i odpoczynku. W idealnej sytuacji są wła-
ściciele mieszkań, których metraż umożliwia przeznaczenie na 
sypialnię osobnego pomieszczenia. Coraz większą popular-
nością cieszy się połączenie takiego wnętrza z  prywatną ła-
zienką i garderobą, czasem zastępowaną przez pojemną szafę 
zaprojektowaną na wymiar. Jeśli rozmiary lokalu nie pozwalają 
na wygospodarowanie odrębnego pomieszczenia, warto wy-
dzielić chociaż kącik, w którym zmieścimy przynajmniej łóżko, 
ewentualnie stolik i  lampkę nocną. Takie miejsce można wy-
odrębnić np. z  części salonu, oddzielając przestrzeń sypialną 
od dziennej za pomocą zaimprowizowanej ścianki, kotary czy 
choćby regału na książki. Innym rozwiązaniem, szczególnie 
polecanym w  wysokich pomieszczeniach, np. w  kamienicach, 
jest umieszczenie łóżka na antresoli. Pozwoli to na urządzenie 
przytulnego miejsca do spania, a jednocześnie pomoże zaosz-
czędzić trochę powierzchni, która w niewielkich mieszkaniach 
jest szczególnie cenna.

Pokój szyty na miarę
Dostosowanie wnętrza mieszkania do trybu życia domowników 
zaczyna się już w momencie wyboru pomieszczenia, w którym 
będziemy odpoczywać. Jeśli lubimy spać przy otwartym oknie, 
złym pomysłem będzie decydowanie się na pokój, którego okna 
wychodzą na ruchliwą ulicę. Osoby, które wcześnie wstają, 
z  pewnością usatysfakcjonuje pomieszczenie zorientowane na 
wschód. Promienie porannego słońca będą miłą motywacją do 
tego, by rozpocząć kolejny dzień. Takie rozwiązanie nie spraw-
dzi się jednak w przypadku nocnych marków.

Skoro sypialnia jest tak bardzo intymnym pokojem, sposób, 
w jaki zostanie urządzona, powinien odzwierciedlać osobowość 
jej właściciela. Tutaj możemy puścić wodze fantazji i  stworzyć 

przestrzeń zgodną ze swoimi upodobaniami, korzystając choć-
by z możliwości, jakie dają podstawowe style aranżacji wnętrz.

Oddzielenie strefy pracy i odpoczynku
Niewielka sypialnia ma swoje zalety. Małe wnętrze nie będzie za-
chęcało do tego, by spędzać w nim zbyt dużo czasu w ciągu dnia, 
co może przełożyć się na lepszy sen. Autorzy „Księgi zdrowego 
snu” opublikowanej przez firmę Hilding, piszą: Nie można zapomi-
nać o tym, że przeznaczeniem sypialni powinno być przede wszystkim 
spanie, relaks i  odpoczynek ani o  tym, że to właśnie z  tym powinna 
nam się ona kojarzyć (umysł i ciało w takim wypadku w sypialni au-
tomatycznie się rozluźniają i  łatwiej zapadają w  sen). Sypialnia nie 
powinna więc być miejscem regularnej pracy, załatwiania spraw fi-
nansowych itp1. Warto zadbać o to, by w tym pomieszczeniu pano-
wała atmosfera sprzyjająca odpoczynkowi. Przedmioty kojarzące 
się z pracą zawodową wymieńmy na rzeczy osobiste, zdjęcia, pa-
miątki z wakacji czy drobiazgi mające wartość sentymentalną. Nie 
warto jednak przesadzać z liczbą dodatków, które mogą nas nad-
miernie rozpraszać. Wybierając kolorystykę, postawmy na stono-
wane, uspokajające barwy. Przytulny nastrój wprowadzą również 
różnego typu poduszki oraz tkaniny, takie jak koce czy narzu-
ty. Warto zadbać także o miękki dywan. z nastrojem panującym 
w sypialni dobrze komponują się również ozdobne świece, jednak 
zbyt intensywny zapach może utrudniać zasypianie.

Wybór właściwego łóżka i materaca
Nie bez powodu centralnym punktem każdej sypialni jest łóż-
ko. Od jego doboru w  dużej mierze zależy komfort snu. Ostat-
nio bardzo popularne są tapczany i wersalki, które w nocy służą 
jako łóżko, w dzień zaś stają się miejscem pracy, wypoczynku czy 
przyjmowania gości. Użytkownicy cenią sobie ich walory prak-
tyczne — takie meble wyglądają elegancko i  dobrze komponują 
się z wystrojem pokoju dziennego. Eksperci zauważają jednak, że 
nie są one najlepszym rozwiązaniem ze względów zdrowotnych. 
Lepszy jest wybór materaca, który dostosowuje się do natural-
nej, lekkiej krzywizny ludzkiego kręgosłupa. Dobrze dobrany 

Trudno nie zgodzić się z opinią, że żyjemy coraz szybciej. Pracując 
dynamicznie, potrzebujemy również intensywnego odpoczynku. 
Dlatego tak ważny jest sposób, w jaki urządzimy swoją sypialnię.
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materac powinien być wygodny i zapewniać odpowiednią cyrku-
lację powietrza. Wybierając model najlepszy dla siebie, najlepiej 
po prostu przetestować kilka z  nich w  sklepie i  zdecydować, na 
którym czujemy się najbardziej komfortowo. Pomocą może być 
dopasowanie stopnia twardości do wagi. Osoby cięższe z reguły 
wybierają nieco twardsze materace, zaś lżejsze — bardziej mięk-
kie. Ważnym czynnikiem jest również higiena — cenione są po-
krowce, które zapobiegają zbieraniu się kurzu oraz rozwijaniu 
bakterii i  roztoczy. Obecnie większość materacy zaopatrzona 
jest w taki pokrowiec, który można łatwo zdjąć i wyprać2.

Nastrojowe światło
Istotne znaczenie w  urządzaniu sypialni ma wybór odpowied-
niego światła. Powinno być ono przygaszone, najlepiej o  cie-
płej barwie. Warto zrezygnować z górnego oświetlenia na rzecz 
lampki nocnej lub ledowych światełek wmontowanych w  me-
ble. Dr hab. n. med. Adam Wichniak radzi: Wieczorem należy 
natomiast unikać ekspozycji na światło, zwłaszcza na padające na 
oczy i  o  niebieskiej barwie. Takie światło emitują ekrany telewizo-
rów i monitory komputerów (…). Światło niebieskie najsilniej hamuje 

uwalnianie melatoniny, a dla mózgu jest sygnałem świtu, początku 
dnia. Zachód słońca ma barwę żółtoczerwoną, ciepłą, takiego ła-
godnego światła należy używać wieczorem. Światło do czytania po-
winno padać zawsze zza głowy3. Eksperci zwracają uwagę na to, 
że najlepiej spać w  całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu. 
Warto zatem zasłaniać okna na noc. Rolety, żaluzje czy różnego 
typu zasłony zapewnią nam nie tylko lepszą jakość snu. Dobrze 
dobrane staną się ważnym elementem wystroju, sprawiając, że 
pomieszczenie będzie bardziej przytulne.

Odpowiednia temperatura i wilgotność
Poza wywietrzeniem pokoju przed snem, należy zadbać o opty-
malną temperaturę, najlepiej mieszczącą się w  zakresie 24–
26 stopni. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić ok. 
50 proc4. Warto zatem postarać się o odpowiedni nawilżacz lub 
zadbać o zapewnienie właściwej wilgotności domowymi sposo-
bami, np. kładąc mokry ręcznik na grzejniku lub stawiając w po-
koju rośliny doniczkowe. Najlepiej sprawdzą się takie, które 
w nocy produkują tlen i nie mają zbyt mocnego zapachu.

Zdrowie przede wszystkim
Sposób, w  jaki urządzimy sypialnię, ma wpływ na jakość nasze-
go snu, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania w  ciągu 
dnia. Dlatego decydując o sposobie aranżacji tego pomieszczenia, 
powinniśmy kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale 
wziąć pod uwagę również aspekty zdrowotne i  dopasować po-
szczególne elementy wyposażenia do indywidualnych potrzeb.

Anna Kapłańska

1. Księga zdrowego snu, [w:] hilding.org
2. Tamże
3.  A. Wichniak, Higiena snu. Jak zadbać o zdrowy sen?,  

[w:] psychiatria.mp.pl
4. Kawalec A., Pawlas K., Czynniki środowiskowe wpływające 
na sen oraz zachowywanie higieny snu, [w:] Problemy higieny 
i epidemiologii, nr 94 (1)/2013.
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aranżacje Wnętrz

Wiklina w domu i w ogrodzie

S
ięgają po nią osoby, dla których ważna jest ochrona środo-
wiska i  wspieranie tradycyjnego rękodzieła. Wiklina jako 
materiał wykorzystywany do aranżacji wnętrz jest jednym 

z elementów charakterystycznych dla kierunku slow design. zgod-
nie z definicją tego nurtu, kształtując najbliższe otoczenie, należy 
być uważnym, wykazać postawę odpowiedzialności społecznej 
i troski o dobra naturalne. Wyznawcy idei slow design czerpią wo-
bec tego inspiracje z natury i regionalnych tradycji. zamiast się-
gać po produkty oferowane w  sieciach salonów meblarskich, 

wyszukują przedmioty od lokalnych producentów i  rzemieślni-
ków. W tym kontekście warto zauważyć, że przemysł wikliniarski 
z  powodzeniem rozwija się w  niewielkich polskich miastach, np. 
w  podkarpackim Rudniku nad Sanem, gdzie znajduje się polskie 
Centrum Wikliniarstwa. 

Wprowadzanie tego materiału do wystroju wnętrz w pełni od-
zwierciedla ideę powrotu do korzeni, zwłaszcza w najnowszych 
kreatywnych projektach, w których wiklinowe meble ogrodowe 
wykonywane są w taki sposób, by nie uszkodzić rośliny i nie za-
kłócić w ten sposób procesu jej wzrostu. Jako szybko rosnący su-
rowiec, korzystnie wpływający na klimat, wiklina sprawdza się 
w przydomowym ogrodzie. Coraz częściej elementy architektu-
ry ogrodowej powstają z „żywych” roślin. Drugim wariantem za-
stosowania tego materiału jest łączenie tradycyjnego rękodzieła 
z  nowoczesnym wzornictwem. Wiklina jest w  tym przypadku 
podstawą do kontrastowych zestawień. 

Początek zainteresowania architektów i  projektantów 
tym naturalnym surowcem przypada na lata 70. i  80. XX w. 
W tym okresie, zwłaszcza w Stanach zjednoczonych, obser-
wowano zjawisko odrzucania skutków industrializacji, które 
przejawiało się we wzroście popytu na produkty wykonane 
z surowców naturalnych, w tym z wikliny. Co ciekawe, źródeł 
mody na plecione meble można doszukiwać się także już w II 
połowie XIX w. Na kontynencie amerykańskim i  w  Europie 
dość szybko zaczęto jednak zastępować wiklinę rattanem. 

Współcześnie materiał ten zdecydowanie 
wraca do łask. 

Wiklinowe wnętrza
ze względu na rozwój przemysłu wikliniar-
skiego w  Polsce, wybór produktów jest 
szeroki. Możemy wybierać spośród wiklino-
wych foteli, ławek, krzeseł, a  nawet stołów 
i  stolików nocnych, które dobrze prezentu-
ją się w salonach i sypialniach nawiązujących 
do stylu rustykalnego. Meble wykonane 
z  wikliny nadają wnętrzu „lekkość”, stano-
wiąc alternatywę dla szlachetnego, ale czę-
sto przytłaczającego drewna. Dodatkowym 
atutem takiego rozwiązania są względy 
praktyczne — wiklinowe przedmioty łatwo 
przestawiać czy przenosić w  inne miejsca. 
Przy odpowiedniej wiedzy, meble i  dodat-
ki wykonane z  tego materiału będą łatwe 
w  utrzymaniu. Do czyszczenia wikliny wy-
starczy odkurzacz i  ryżowa szczotka. Jeśli 
chcemy odnowić niszczejące już wiklinowe 
meble, można sięgnąć po domowe sposo-

by: cytrynę, sodę oczyszczoną, wodę utlenioną, ocet czy roztwór 
amoniaku i soli. 

Wiklina na tarasie i w ogrodzie
Tarasy i  ogrody to przestrzenie, w  których możemy sobie po-
zwolić na najwięcej, jeśli chodzi o  sięganie po plecione meble 
i  elementy architektury zieleni. Wiklinowe fotele bujane, ławki 
i krzesła to standardowe wyposażenie kącika wypoczynkowego. 
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również plecione 
lampiony, wiklinowe parawany i  ogrodzenia dzielące przestrzeń 
na strefy, a także furtki, bramy i pergole.

Joanna Kus

W artykule wykorzystano:
M. Frohlich. H.P. Sturm, Wiklina w ogrodzie. Pomysły na oryginalne 
ozdoby i praktyczne sprzęty, Warszawa 2014.

Jeśli wiklina budzi skojarzenia wyłącznie z materiałem służącym do wyplatania 
koszyków, to zdecydowanie za mało. Lato jest najlepszą porą roku, by dowiedzieć 
się więcej o tym naturalnym surowcu oraz wykorzystać go do aranżacji własnego 
mieszkania i ogrodu. Wiklina od wielu lat znajduje bowiem zastosowanie 
w architekturze zieleni, florystyce oraz meblarstwie i projektowaniu wnętrz.
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XV 
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34–37.
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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 I okładka, 1
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 48

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 3

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 52

5 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 48

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

35–128 7100–8800 Inter-Bud 40

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

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

10 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 50
11 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) czerwiec 2017 68–72 6900 Fronton 43
12 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 3
13 Imperial Residence Stawowa (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 24–77 6599–7499 Imperial Capital Residence Stawowa 56
14 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–76 5247–6300 Inter-Bud 41
15 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 5990–7300 Start 46
16 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 48
17 Osiedle Sosnowiecka (ul. Sosnowiecka) zrealizowana 62–92 6300–6400 Fronton 43

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 45

9 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 50

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 50

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 56

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 50

25 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 51

26 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 44–85 5630–7250 Dom-Bud M. Szaflarski 50

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 42

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.

29 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 49

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

31 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma IV okładka

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 27–111 6119–9125 Henniger Investment 55

28 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 3
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

40 Atal Residence (ul. Zabłocie) I kw. 2018 46–106 od 7100 ATAL 39

41 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 56

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

43 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 3

44 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 54

45 Pasaż Podgórski (ul. Zabłocie 35) wrzesień 2018 28–63 od 6750 IMS Budownictwo 53

46 Wielicka Garden (ul. Wielicka) IV kw. 2017 28–92 6300–6400 ATAL 38

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.

47 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 55

48 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 49

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 46

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

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

33 ul. Małysiaka I kw. 2019 23–90 5100–5700 Proins 49

34 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 42–98 6400–6900 Inter-Bud 41

35 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 40–83 5950–7500 WAKO 51

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

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

49 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46 5600–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 50

50 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. C – kwiecień 2017, 
bud. D – grudzień 2017 44–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 50

51 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 48–51 4700–5500 Inter-Bud 41

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

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.

53 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 54, 58 6000–6300 Proins 49

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

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

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.

52 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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Niniejsze wizualizacje mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą 
nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz 
funkcjonalność budynków.

Biuro Sprzedaży Mieszkań: Kraków, ul. Nadwiślańska 11/331, 
tel. (+48) 663 572 715, www.atal.pl, www.ataldesign.pl 

7100
zł/mkw. brutto

od

Kraków, ul. Zabłocie    www.atalresidence.pl

PRZY MOŚCIE KOTLARSKIM
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®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | CZYŻYNY | OS. DYWiZjONu 303

KRAKÓW | NOWY BiEŻANÓW | uL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLiNY | uL. BPA A. MAŁYSiAKA 

WSZYSTKIE MIESZKANIA 
PARTER ORAZ I PIĘTRO

Z dOPłATą MdM - 2018 R.

KRAKÓW | NOWA HuTA | OS. SZKLANE DOMY

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

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

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

l dostępne metraże mieszkań: od 23 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki lokatorskie
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   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

Czerwiec na krakowskim rynku 
biurowym

Kraków to drugi co do wielkości rynek biurowy w Polsce. Nic 
więc dziwnego, że każdy miesiąc przynosi ciekawe wyda-
rzenia, takie jak np. otwarcie nowego biurowca, rozpoczę-

cie budowy kolejnych obiektów, nowe umowy najmu powierzchni 
biurowych czy sprzedaż budynków. 

Podwójne świętowanie 
W czerwcu firma Skanska miała podwójną okazję do świętowania 
w Krakowie. Oficjalnie otwarty został biurowiec Axis oraz pierw-
szy fragment Superścieżki.

W  biurowcu Axis zadomowiła się już firma ABB, która jest 
głównym najemcą obiektu. Budynek już na etapie projektowania 
został dostosowany do jej potrzeb. Całkowita powierzchnia naj-
mu kompleksu wynosi 20 tys. mkw. GLA. 

Skanska otwarła również pierwszy etap Superścieżki, która 
jest największym projektem miastotwórczym w Polsce. Powstał 
on przy kompleksie biurowym Axis. Superścieżka to nie tylko nowa 
droga dla rowerzystów, ale przede wszystkim miejsce odpoczyn-
ku, zabawy oraz inicjatyw społecznych. W  jego przygotowaniu 
udział wzięli mieszkańcy, władze miasta, organizacje pozarządo-
we, architekci i deweloperzy. W pierwszym etapie przedsięwzię-
cia został zrewitalizowany fragment przestrzeni wokół biurowca 
Axis oraz Skwer Mariana Eilego. W centrum skweru stanęła rzeź-
ba „Wierszownik” zaprojektowana przez Szymona Ruszczew-
skiego i  Aleksandra Rokosza. Powstały tutaj także: plac zabaw 
dla dzieci, fontanna oraz przyjazna mała architektura. W projek-
towaniu terenu pomiędzy rondami Mogilskim i  Grzegórzeckim 
wzięli udział mieszkańcy w trakcie warsztatów koordynowanych 
przez Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla.

Co ciekawego działo się na krakowskim rynku biurowym w minionym 
miesiącu? Przestawiamy najważniejsze czerwcowe wydarzenia.

Equal Business Park ma wzięcie
W ubiegłym miesiącu krakowska spółka Integer Group Services 
wynajęła 3,1 tys. mkw. powierzchni w kompleksie biurowym Equ-
al Business Park. W  procesie wynajmu Grupę Cavatina (wynaj-
mującego) reprezentował krakowski oddział firmy Knight Frank.

Integer Group Services to firma świadcząca usługi doradcze. 
Prowadzi ona działalność w ramach Grupy Kapitałowej Integer.
pl SA, która należy do grona największych firm pocztowych i ku-
rierskich w Europie.

Equal Business Park to kompleks biurowy, który oferuje ponad 
49 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Znajduje się on w  Kra-
kowie przy ul. Wielickiej. Realizacja tego projektu została zapla-
nowana w  3 etapach. W  pierwszym z  nich wybudowany został 
biurowiec o powierzchni 7850 mkw. Obecnie dobiega końca bu-
dowa drugiego etapu o powierzchni 18 732 mkw. Wkrótce roz-
pocznie się też budowa trzeciego etapu, który będzie miał ponad 
23 tys. mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia.

Biurowiec Pilot Tower zmienił właściciela
Kolejnym ważnym wydarzeniem krakowskiego rynku biurowego 
jest sprzedaż biurowca Pilot Tower. Nowym właścicielem nieru-
chomości została spółka z grupy First Property Group.

Budynek biurowy Pilot Tower dawniej znany był jako Alma To-
wer. Jest to obiekt, który charakteryzuje się ciekawą architekturą. 
Na trzynastu piętrach oferuje on powierzchnie biurowe i usługo-
we. Do dyspozycji najemców przeznaczone są także trzy poziomy 
parkingu podziemnego. Jego łączna powierzchnia najmu wyno-
si 10,7 tys. mkw. Biurowiec Pilot Tower zrealizowany jest zgod-
nie z zasadami zrównoważonego budownictwa i posiada certyfikat 
LEED (CS Platinium). Do grona najemców obiektu należą m.in.: 
grupa Onet, Krakchemia, Vistula, W.Kruk czy PZU. Podczas trans-
akcji sprzedaży dotychczasowemu właścicielowi, firmie UBM, do-
radzał Knight Frank. 

Porto oficjalnie otwarte
W  czerwcu oficjalnie został otwarty krakowski biurowiec Porto 
Office. W poniedziałek 19 czerwca na zielonym patio przy budyn-
ku odbył się event inaugurujący oddanie I etapu projektu.

W  ostatnich miesiącach w  kompleksie biurowym Porto Of-
fice sporo się wydarzyło. Już w  kwietniu inwestorzy otrzymali 
pozwolenie na użytkowanie pierwszego obiektu, tj. budynku B. 
Nieco później, do nowych biur wprowadzili się pierwsi najemcy, 
a w czerwcu odbyło się oficjalne otwarcie budynku B. 

Docelowo inwestycja będzie złożona z dwóch budynków biuro-
wych. Jako pierwszy powstał 4-kondygnacyjny obiekt Porto Office 
B, który oferuje blisko 5,6 tys. mkw. powierzchni. Biurowiec został 
zaprojektowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i jest już na finiszu starań o uzyskanie certyfikatu LEED na pozio-
mie Gold. W drugim etapie powstanie Porto Office A o powierzch-
ni ponad 7,1 tys. mkw. Rozpoczęły się już prace ziemne związane Biurowiec Axis, fot. materiay prasowe
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z jego realizacją. Będzie to nieco większy budynek, zaprojektowa-
ny na planie prostokąta z wewnętrznym zielonym patio. Oddanie 
obiektu planowane jest na II kw. 2018 r. 

Porto Office znajduje się w  malowniczym otoczeniu. Jest on 
zlokalizowany w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobra-
zowego w  krakowskich Dębnikach. Nieopodal biurowca ma po-
wstać w 2018 r. Park Zakrzówek.

Biurowiec na ekologicznym podium
Podium Park dołączył do grona najbardziej ekologicznych biu-
rowców w Europie. Krakowski kompleks biurowy uzyskał certy-
fikat BREEAM na poziomie Outstanding.

Projekt kompleksu biurowego Podium Park otrzymał jedną 
z  najwyższych ocen w  Europie w  kategorii budynków biurowych 
według najnowszych kryteriów certyfikacji. Krakowski biurowiec 

Podium Park

Porto Office

uzyskał certyfikat INTERIM wg BREEAM 2013 New Construction 
na poziomie Outstanding z wynikiem 88,9 proc. punktów. W Pol-
sce tylko trzy inwestycje biurowe otrzymały takie wyróżnienie.

W  ramach projektu powstaną tereny zielone o  łącznej po-
wierzchni 5 tys. mkw. Inwestycja zakłada przygotowanie dwóch 
zielonych dziedzińców. Na terenach roślinnych powstaną karm-
niki, poidełka i hotele dla owadów, a kompleks zostanie wzboga-
cony o strefę urban farming oraz dwa dwukondygnacyjne łączniki 
ze strefą zieloną na tarasach.

W Podium Park powstaną także liczne rozwiązania z zakresu 
ekologii i  infrastruktury rowerowej. Pracownicy biurowca znaj-
dą w  obiekcie udogodnienia wspierające komfort pracy. Poziom 
hałasu zostanie ograniczony do 40 dB, a nowoczesny system kli-
matyzacji zapewni do 50 proc. więcej powietrza niż przewidują 
polskie normy. Wyróżniającym elementem biurowca będzie ele-
wacja wykonana według wymagań w zakresie izolacyjności ciepl-
nej obowiązujących od stycznia 2021 r. 

Kompleks biurowy B4B będzie większy 
W  czerwcu firma TriGranit zaprezentowała projekt kolejnego 
biurowca w kompleksie Bonarka for Business w Krakowie (B4B), 
którym będzie budynek H. Jego łączna powierzchnia najmu wy-
niesie ok. 10 tys. mkw. Obiekt będzie miał 8 kondygnacji i elewa-
cję wykonaną w  połowie ze szkła. Docelowo kompleks biurowy 
Bonarka for Business ma składać się z  10 biurowców o  łącznej 
powierzchni najmu wynoszącej 95 tys. mkw.

Budowa nowego biurowca to jednak nie jedyne z  zaplanowa-
nych na bieżący rok przedsięwzięć firmy TriGranit podejmowanych 
na terenie Krakowa. Firma zamierza również zagospodarować te-
ren wokół istniejącego zbiornika retencyjnego znajdującego się na 
terenie kompleksu Bonarka for Business. Zbiornik i  teren wokół 
niego staną się miejscem, w którym pracownicy kompleksu biuro-
wego Bonarka for Business czy klienci Bonarka City Center będą 
mogli odpocząć i zrelaksować się.

Justyna Gorczyca
e-biurowce
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w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65



rynek 
wtórny
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Warto Wiedzieć

Czego spodziewać się po zebraniu 
wspólnoty mieszkaniowej?

Z
arząd lub zarządca, któremu powierzono administrowa-
nie nieruchomością wspólną, jest zobligowany przepisami 
ustawy o  własności lokali do zwołania, przynajmniej raz 

w roku, zebrania ogółu właścicieli.
Zwołując zebranie zarząd/zarządca musi pamiętać, iż kluczo-

wą kwestią jest odpowiednie poinformowanie właścicieli o termi-
nie zebrania. Odpowiednie, czyli, jak nakazuje ustawa o własności 
lokali: pisemne, terminowe (najpóźniej na 7 dni przed zebraniem) 
oraz o odpowiedniej zawartości merytorycznej (porządek obrad 
oraz projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie).

Zebranie roczne jest kluczowe dla życia wspólnoty mieszka-
niowej z kilku względów. Można je porównać do zebrania udzia-
łowców w firmie. Podczas niego podejmuje się decyzje istotne dla 
funkcjonowania budynku.

Tak jak w  przypadku udziałowców w  firmie, we wspólnocie 
mieszkaniowej co roku zatwierdza się sprawozdanie z działalno-
ści zarządu, w tym sprawozdanie finansowe oraz udziela się ab-
solutorium dla zarządu wspólnoty. Co to w  praktyce oznacza? 
Zatwierdzenie sprawozdania nie jest niczym innym, jak zaakcep-
towaniem pracy zarządu oraz wydatków, które zostały poniesio-
ne w poprzednim roku obrachunkowym.

Ustala się budżet na bieżący rok — na podstawie przygotowa-
nego przez zarząd/zarządcę planu gospodarczego. Powinien on 
odzwierciedlać poniesione przez wspólnotę koszty w  roku po-
przednim z założeniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Podczas zebrania wspólnoty podejmowane są również decy-
zje związane z remontami lub modernizacjami, które należy wy-
konać w celu utrzymania budynku w stanie niepogorszonym.

Istnieje również możliwość zwołania zebrania częściej, tj. w ra-
zie potrzeby (w praktyce ta opcja wykorzystywana jest w sytu-
acjach, w których zarząd/zarządca chce przekazać właścicielom 
jakieś istotne/szczególne ustalenia w sprawie wzbudzającej duże 
zainteresowanie oraz kiedy dla dalszych działań wymagana jest, 
wyrażona w  formie uchwały, decyzja współwłaścicieli), a  tak-
że na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 
udziałów w nieruchomości wspólnej.

Niedopełnienie obowiązku zwołania zebrania przez zarząd/
zarządcę może skutkować szeroko idącymi konsekwencjami 
prawnymi. W  przypadku niedotrzymania terminu zwołania ze-
brania przez zarząd wspólnoty, takie zebranie zwołać może każ-
dy ze współwłaścicieli nieruchomości.

Sposoby zbierania głosów pod uchwałami
Pierwszą, podstawową formą głosowania we wspólnocie jest od-
danie głosu „za” bądź „przeciw” na samym zebraniu rocznym. Siła 
głosu odpowiada wielkości udziału w  nieruchomości. Istnieje 
możliwość zmiany sposobu głosowania — zgodnie z zasadą „jeden 
właściciel — jeden głos”. Wprowadzenie tej zasady możliwe jest 
w  opisanych przez prawo sytuacjach, tj. w  określonej sprawie, 
o  ile właściciele tak postanowili w  umowie lub podjęli uchwałą 
wyrażoną większością głosów. Głosowanie według tej zasady jest 
również przewidziane w przypadku, gdy suma udziałów w nieru-
chomości wspólnej nie jest równa 1 albo gdy większość udziałów 
skupiona jest w rękach jednego właściciela. Wówczas, na żądanie 

właścicieli lokali posiadających co najmniej 1/5 głosów, wprowa-
dzona zostaje zasada „jeden na jeden”. W jej duchu często głosuje 
się w budynkach, w których lokale mają podobny metraż. 

Drugim sposobem zbierania podpisów pod uchwałami jest 
tryb obiegowy, czyli w  drodze indywidualnego zbierania gło-
sów, który jest następstwem braku kworum na zebraniu. Zgod-
nie z art. 23 ustawy o własności lokali, w trybie obiegowym głosy 
zbierane mogą być tylko przez zarząd. W praktyce zdarza się jed-
nak, że zajmują się tym administratorzy lub sami właściciele loka-
li. Zgodnie z prawem, są to jednak osoby nieuprawnione.

Administrator może być uprawniony do samodzielnego zbie-
rania głosów tylko wówczas, gdy wynika to z  upoważnienia lub 
zawartej z nim umowy o pełnieniu obowiązków. Należy też brać 
pod uwagę, że uchwała, pod którą zbierano głosy przez osoby 
nieuprawnione, może zostać uchylona przez sąd. Warunkiem jed-
nak jest wykazanie, że zbieranie głosów przez osoby nieupraw-
nione miało wpływ na treść uchwał, o  czym mówi wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 8 lipca 2004 r. (sygn. IV CK 543/0).

O  podjętej w  trybie obiegowym uchwale, właściciele lokali 
muszą zostać powiadomieni na piśmie. Ustawa o własności loka-
li nie podaje konkretnego terminu, jednak w drodze analogii z art. 
30 tej samej Ustawy, zasadne jest, aby odbyło się to w ciągu 7 dni 
od momentu przyjęcia uchwały.

Co dalej z uchwałą?
Po przegłosowaniu, uchwała wchodzi w  życie. Należy jednak 
pamiętać, iż właścicielom przysługuje 6-tygodniowy termin na 
zaskarżenie uchwały do sądu. Okres ten liczony jest od dnia pod-
jęcia uchwały na zebraniu rocznym lub, jeśli została ona prze-
głosowana w trybie obiegowym, od dnia powiadomienia go o jej 
treści. Wnosząc powództwo do sądu, właściciel winien wykazać, 
iż uchwała jest niezgodna z przepisami prawa lub z umową wła-
ścicieli lokali albo narusza zasady prawidłowego zarządzania nie-
ruchomością wspólną bądź jego interes prawny.

Uchwała, pomimo zaskarżenia podlega wykonaniu, pod wa-
runkiem, że sąd nie wyda postanowienia o wstrzymaniu jej wyko-
nania, do czasu zakończenia sprawy.

Zebrania wspólnot podtrzymują sąsiedzką więź
Choć często może nam się zdawać, że zebrania wspólnoty nie-
potrzebnie zabierają nasz czas, warto jednak w  nich uczest-
niczyć. Na zebraniu nie tylko decydujemy o  losach naszej 
wspólnoty i  jej rozwoju, ale również dzielimy się i dyskutujemy 
o  swoich spostrzeżeniach dotyczących naszej nieruchomości. 
Co najważniejsze — poprzez uczestnictwo w zebraniach wspól-
noty, podtrzymujemy dobre relacje z sąsiadami. A warto je pie-
lęgnować, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może przydać 
nam się sąsiedzka pomoc.

Anna Winter
Integrum Management

Oddział we Wrocławi
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Relacje

Kopalnia wiedzy o nieruchomościach — 
XXI Kongres PFRN

M
arcel Proust powiedział kiedyś: Prawdziwa podróż od-
krywcza nie polega na odkrywaniu nowych lądów, lecz 
na nowym spojrzeniu. Śladami tych słów w  dniach  

23–24 czerwca 2017 r. Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
przy współpracy z  Małopolskim Stowarzyszeniem Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami zorganizowała XXI Kongres PFRN 
w Wieliczce. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo In-
frastruktury i Budownictwa, Wojewoda Małopolski, a także Mia-
sto i Gmina Wieliczka. 

Wydarzenie miało charakter międzynarodowy ze wzglę-
du na przybyłych gości, wśród których wyróżnić można Ca-
therine Terpstra — Prezesa Zarządu Mainstreet Organization 
of REALTORS® (MORe), Cornelisa G. De Jager — Członka Za-
rządu CEPI (European Council Real Estate Professions), Donnę 
Wilson — Dyrektora ds. biznesu globalnego i handlowego Ma-
instreet of REALTOR, Danutę Hansen — Ambasadora Natio-
nal Association of Realtors NAR (Amerykańskiego Krajowego 
Stowarzyszenia Pośredników) na Polskę, Jane Herdowa — Am-
basador National Association of Realtors NAR (Amerykańskie-
go Krajowego Stowarzyszenia Pośredników) na Czechy oraz 
Krzysztofa Budza.

Podczas pierwszego dnia Kongresu można było wysłuchać 
wielu ciekawych wystąpień na najbardziej aktualne tematy doty-
czące rynku nieruchomości w Polsce. Część merytoryczną Kon-
gresu otworzył wykład o  skuteczności w  biznesie w  sektorze 
budownictwa mieszkaniowego, który został wygłoszony przez 
Aleksandra Binsztoka z firmy Binsztok i Partnerzy. 

Catherine Terpstra — Prezes Zarządu Mainstreet Organi-
zation of REALTORS® (MORe) przedstawiła zebranym „Zna-
czenie kodeksu etyki i  najwyższych zawodowych standardów”. 
Ewa Kabat z  firmy Orange Polska zaprezentowała referat pt. 
„Strategia sprzedaży w  kontekście budowania/rozwoju relacji 
z pośrednikami”. 

Kolejny ważny temat pt. „Czynniki zwiększające skutecz-
ność działań na serwisach ogłoszeń nieruchomości” został po-
ruszony przez Łukasza Domańskiego z  firmy Otodom. Joanna 

Kochanowska z  Platformy Mieszkaniowej zainteresowała ze-
branych zagadnieniem „Nie taki deweloper straszny, jak go ma-
lują”. Małgorzata Szulczewska z  firmy Saga Brokers przybliżyła 
słuchaczom temat „Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsu-
menckich a  obowiązkowe OC pośrednika”. „Nowe podejście do 
inwestycji budowlanych a rynek nieruchomości” omówił Marcin 
Golonka z firmy Remar. 

Ostatnim tematem był „Lokal w prawie podatkowym — defi-
nicja pełna pułapek”. Prezentację z tym związaną przygotowała 
Stella Brzeszczyńska.

Na zakończenie części oficjalnej zostały wręczone Nagrody 
Kapituły Jerzego Kląskały oraz Zarządu PFRN. Nagrodę Kapituły 
Jerzego Kląskały przyznano jako dwa równorzędne wyróżnienia 
Katarzynie Jucha oraz Kamilowi Pióreckiemu. Wręczono rów-
nież nagrody Zarządu PFRN za wkład w rozwój rynku nierucho-
mości dla Saga Brokers oraz dla Narodowego Banku Polskiego. 
Nagrody odebrali również: Leszek Hardek — za wkład w rozwój 
PFRN oraz za stworzenie Centralnego Rejestru Pośredników 
i Zarządców PFRN, a także Andrzej Piórecki — za zaangażowa-
nie w  działalność charytatywną. Przyznano również nagrody 
dla Komisji Edukacji w  uznaniu za zaangażowanie w  stworzenie 
programu edukacyjnego Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo-
ści dla Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy 
Nieruchomości.

Podczas części wieczornej odbył się uroczysty bankiet w Ko-
morze Jana Haluszki I  w  Kopalni Soli „Wieliczka”. Wszystkich 
uczestników powitał Skarbik kopalni, wręczając im pamiątkowe 
woreczki z solą. Następnie zostały wręczone coroczne wyróżnie-
nia i Złote Odznaki przyznane przez Zarząd PFRN. Całość ban-
kietu uświetniła Magdalena Szymańska, grająca na skrzypcach 
elektrycznych, której występ i  energia porwały wszystkich do 
tańca.

Drugi dzień Kongresu obejmował wędrówkę szlakami Kopalni 
Soli „Wieliczka”.

Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości składa ser-
deczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz uczestnikom 
XXI Kongresu PFRN w Wieliczce.

Anna Czechfot. Grzegorz Maciejowski

fot. Wiktoria Szadkowska
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2-pokojowe – 56 m2 
Ruczaj, ul. Raciborska
Mieszkanie na 1 piętrze w 4 piętrowym bloku, 
składa się z 1 pokoju, salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki  z WC oraz przedpokoju. 
Mieszkanie posiada duży balkon i piwnicę. 
W łatwy sposób mieszkanie można przerobić 
na 2 sypialnie i salon z aneksem kuchennym. 
Możliwość dokupienia garażu w budynku. Ideal-
ne pod inwestycję, blisko komunikacji miejskiej.  

Cena 359.000 zł 
tel 608 440 793

2-pokojowe 
Nowa Huta, 
os. Na Wzgórzach 
Mieszkanie2-pokoje, jasna kuchnia, balkon. 
Nieruchomość znajduję się w trzy piętrowym 
kameralnym odnowionym bloku z lat 70-
tych. W najbliższym sąsiedztwie sklepy oraz 
dobra komunikacja miejska. Woda miejska 
z sieci MPEC, mieszkanie wolne od zaraz.
Cena do negocjacji! 

Cena 190.000 zł
tel. 731 090 606

3-pokojowe – 65 m2 
Nowa Huta, os. Stalowe
Mieszkanie składa się z trzech nieza-
leżnych pokoi, jasnej kuchni, łazienki, 
garderoby oraz przedpokoju. Moż-
liwość przearanżowania garderoby 
w osobne WC. Budynek w cichej 
części osiedla. Dużo terenów zielonych. 

Cena 310.000 zł
tel. 693 305 320

2-pokojowe – 50,41 m2 
Górka Narodowa, 
ul. Słomczyńskiego
Dwupokojowe mieszkanie z dużą jasną 
kuchnią oraz loggią. Stan idealny. Do-
stępne od zaraz. Kameralny, ogrodzony 
blok z 2006 r. wyposażony w windę. Moż-
liwość dokupienia miejsca postojowego. 

Cena 320.000 zł
tel. 537 978 098

1-pokojowe – 38 m2 
Kraków, Łobzów, 
ul. Kazimierza Wielkiego
Mieszkanie o pow. 38 m2 w wy-
sokim standardzie jednopokojowe. 
Niezależna, jasna kuchnia; łazienka, 
taras ok. 20 m2. Możliwość do-
kupienia komórki lokatorskiej oraz 
garażu. Nowoczesne budownictwo.

Cena 420.000 zł
tel. 12 631 03 75, 512 110 802

3-pokojowe – 59,19 m2 
Bieżanów – ul. Aleksandry
Przedpokój, jasna kuchnia, 3 nieza-
leżne pokoje, łazienka, WC, 2 loggie. 
Przynależna piwnica. Podwójna 
ekspozycja mieszkania. Doskonała lo-
kalizacja. W pobliżu pętla autobusowa 
oraz liczne punkty usługowo-handlowe. 

Cena 309.000 zł
tel. 537 680 002

2-pokojowe – 29,3 m² 
Prądnik Biały, 
ul. Mackiewicza
Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka z WC. Do mieszkania 
przynależą duża loggia oraz piwnica. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej. Dużo 
zieleni wokół bloku. Osiedle z do-
skonale rozwiniętą infrastrukturą.

Cena 225.000 zł
tel. 696 496 500 

3-pokojowe – 56 m2 

Płaszów, 
ul. Ks. Wincentego Turka
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 nie-
zależne pokoje, łazienka, WC, komórka lokatorska.
Nieruchomość w stanie bardzo dobrym, wolna od 
zaraz. Położona w spokojnej i kameralnej okolicy, 
dookoła dużo zieleni. Przed blokiem parking dla 
mieszkańców. Bardzo dobry dojazd do centrum.  

Cena 350.000 zł
tel. 570 578 980

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
tel. 512 110 804

2-pokojowe – 39,15 m2 
Stare Podgórze, 
ul. św. Benedykta
Mieszkanie usytuowane na wysokim parterze 
w kameralnym kompleksie. W skład nieruchomości 
wchodzi salon z wnęką kuchenną, osobna sypialnia, 
łazienka z WC, hall oraz piwnica. Z salonu wyjście na 
taras i do prywatnewgo ogródka. Dodatkowo miej-
sce parkingowe na terenie posesji. Nieruchomość 
w bardzo dobrym stanie. Ogrzewanie z sieci MPEC. 

Cena 357.000 zł
tel. 513 084 377 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
Działka 20 ar 
w Rzeszotarach
Działka o łącznej powierzchni 20 ar 
(11,5 ar budowlana, 8,5 ar rolna, łąka, 
las). Działka w kształcie prostokąta, 
otoczona terenami zielonymi z pięknym 
widokiem. W najbliższym sąsiedztwie 
niska zabudowa domów jednorodzin-
nych. Media w drodze przy działce.

Cena 169.000 zł
tel. 669 205 735

1-pokojowe – 30 m2 
Salwator
1 pokój, osobna jasna kuchnia, bardzo 
duża loggia, piwnica. Mieszkanie z wido-
kiem na Błonia, po generalnym remoncie. 
Wykończone z dobrej jakości materia-
łów. Odnowiony budynek z MPEC-em. 

 
Cena 315.000 zł
tel. 534 534 605

1-pokojowe – 35 m2 
Bronowice, 
ul. Jabłonkowska
Przedpokój, 1 oddzielny pokój, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, balkon, piwni-
ca. Mieszkanie w dziesięciopiętrowym 
budynku z 1980 roku. Doskonała loka-
lizacja pod względem komunikacyjnym. 
Cicha i spokojna okolica. Dużo zieleni 
za oknem. Mieszkanie w stanie dobrym.  

Cena 257.000 zł
tel. 731 846 860

2-pokojowe – 57 m2 
Nowa Huta, os. Kolorowe
Dwa pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka, loggia. Mieszkanie na piątym 
piętrze w bloku z windą. Idealne dla 
rodziny.Zaraz obok Rondo Czyżyńskie. 

Cena 289.000 zł
tel. 533 707 446

2-pokojowe – 38,70 m2 
Nowy Prokocim
Przedpokój, widna kuchnia, 2 
niezależne pokoje, łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Mieszkanie na 
drugim piętrze w stanie dobrym.

 
Cena 220.000 zł
tel. 600 176 207 

2-pokojowe – 50 m2 
Krowodrza, 
ul. Bratysławska
Przedpokój, 2 nieprzejściowe pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, duża łazienka, 
zabudowana loggia, klimatyzacja.
Chroniony i monitorowany całą dobę 
apartamentowiec z 2003 r. Ciepła woda 
z sieci MPEC. Doskonała komunikacja. 

Cena 380.000 zł
tel. 793 717 771

2-pokojowe – 37 m2 
Kozłówek, ul. Seweryna
Przedpokój, salon z aneksem, pokój, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. Blok 
z 2000 roku. Teren ogrodzony. Blisko MPK.

 

Cena 239.000 zł
tel.  534 533 332

2-pokojowe – 44,5 m2 
Dąbie, ul. Aleja Pokoju
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, ja-
sna kuchnia, łazienka z WC, loggia. 
Mieszkanie na drugim piętrze w bloku 
z cegły z lat ‚70. Stan: do odnowienia.

 

Cena 295.000 zł  do negocjacji
tel. 12 341 08 01

2-pokojowe – 51,09 m2 
Wola Duchacka Wschód
Mieszkanie składające się z 2 pokoi, 
2 balkonów, oddzielnej jasnej kuchni, 
łazienki, WC, przedpokoju oraz piwni-
cy o powierzchni 10 m2. Mieszkanie 
w stanie idealnym w bloku z 2010 r. 
 

Cena 330.000 zł
tel. 12 358 88 98

1-pokojowe – 37 m2 
Śródmieście, 
ul. Grunwaldzka 
Przedpokój, pokój, wnęka sypialniana, jasna 
kuchnia, łazienka, toaleta. Kamienica z lat 
50-tych. Do mieszkania przynależy piw-
nica. W pobliżu Uniwersytet Ekonomiczny. 

Cena 270.000 zł
tel.  533 234 727, 604 683 680
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe i 4-pokojowe 
Kraków, Wola Duchacka, okolice ul. Białoruskiej – Osiedle Pod Dębami
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe położone w otoczeniu parku. Na inwestycję składa się pięć nowoczesnych budynków o wysokim standardzie 
wykończenia. Teren osiedla jest ogrodzony, strzeżony i monitorowany. W ofercie posiadamy mieszkania 3-pokojowe i 4-pokojowe o korzystnym 
układzie pomieszczeń. Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego. 

- osiedle i deweloper uhonorowane godłem Inwestycji i Dewelopera Roku
- teren osiedla to 1,3 hektara parku
- plac zabaw na terenie zamkniętego osiedla
- szybki dojazd do obwodnicy A4
- zabudowa osiedla wkomponowana w dębowy starodrzew
 
Cena 5.600 zł/m2 

tel. 12 358 88 98

2-pokojowe – 47 m2 
Bronowice, ul. Rydla
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, piwnica. Funk-
cjonalny układ mieszkania. Mieszkanie w 
stanie dobrym. Kameralny trzypiętrowy 
budynek z cegły. Doskonała lokaliza-
cja pod względem komunikacyjnym. 
Mieszkanie idealne pod inwestycje.  

Cena 299.000 zł
tel   731 846 860

3-pokojowe – 57 m2 
Stare Grzegórzki, 
ul. Rzeźnicza
Mieszkanie w stanie deweloperskim, 
rynek wtórny, znajduje się w bloku. 
Składa się z trzech osobnych pokoi, 
osobnej kuchni z oknem, łazienki 
z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia 
gospodarczego. Ogrzewanie centralne.

Cena 412.000 zł
tel. 512 110 804 

3-pokojowe – 87 m2 
Kraków, Łobzów, 
ul. Lubelska
Mieszkanie trzypokojowe o pow. 87 
m2; niezależna, duża kuchnia z częścią 
jadalni; łazienka z WC, piwnica. Lokal 
po generalnym remoncie, w bardzo 
dobrym stanie wykończony w podwyż-
szonym standardzie. Funkcjonalny układ.  

Nowa, niższa cena 640.000 zł
tel:  512 110 802

1-pokojowe – 24 m2 
Azory, 
ul.Piotra Stachiewicza
Mieszkanie o powierzchni 24 m2 zlokalizowane 
jest na czwartym piętrze w czteropiętrowym 
budynku z lat 70.W skład garsoniery wchodzi duży 
pokój, aneks kuchenny w przedpokoju oraz łazienka. 
W mieszkaniu nie ma gazu, ciepła woda oraz ogrze-
wanie z sieci miejskiej. Mieszkanie posiada piwnicę. 
W pobliżu bloku parking dla mieszkańców oraz przy-
stanek autobusowy. Bardzo dobra okazja pod wynajem. 
Cena 179.000 zł
tel:  730 029 199

3-pokojowe – 63,5 m2 
Stare Miasto, ul. Bujwida
Przestronny apartament na ostatnim 
piętrze w odrestaurowanej, kameralnej 
kamienicy. Nieruchomość w pełni 
wyposażona, składająca się z 2 sy-
pialni, salonu, 2 łazienek, kuchni oraz 
przedpokoju. Ogrzewanie gazowe. 

Cena: 420.000 zł
tel. 512 110 804 

1-pokojowe – 32 m2 
Ruczaj, ul. Lipińskiego
Mieszkanie na drugim piętr ze 
w trzypiętrowym bloku, składa się 
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Mieszkanie posiada 
duży balkon i piwnicę. Idealne pod 
inwestycję, blisko komunikacji miejskiej.  

Cena 210.000 zł 
tel. 669 205 735

Kraków, Łobzów, 
ul. Łokietka
Mieszkanie dwupokojowe o pow. 
38 m2 o dwustronnej ekspozycji. 
Niezależna kuchnia, loggia, piwnica 
oraz miejsce parkingowe za szlaba-
nem. W lokalu zainstalowana jest 
klimatyzacja. Niskie budownictwo. 

Cena 295.000 zł
tel.  512 110 802

2-pokojowe – 79 m2 
Prądnik Czerwony
Przedpokój, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z oknem, balkon. Wyjście na 
balkon z każdego pokoju. Możliwość 
wydzielenia 3 pokoju wg. pierwotnego 
planu. Blok z 2002 roku. W sąsiedztwie 
Parku Zaczarowanej Dorożki, Parku 
Wodnego oraz Quattro Business Park.   

Cena 415.000 zł
tel.  533 320 218
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ul. Madalińskiego 18
Rynek Podgórski 9
ul. Pilotów 22
ul. Wysłouchów 27/3B
ul. Kobierzyńska 93
ul. Bratysławska 2
ul. Bronowicka 54
ul. Szafera 1
ul. Senatorska 26
ul. Nowosądecka 2b
os. Centrum C9
ul. Łobzowska 2
ul. Smoluchowskiego 7
ul. Pszenna 5

ul. Rep. Korczkowskiej 13
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ul. Podkowińskiego 1
ul. Dobrego Pasterza 43
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Witaj 
w domu
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STARE PODGÓRZE, 
UL. WĘGIERSKA 
5 kawalerek o łącznej powierzchni 
126 m2 pod inwestycję, 2015 r.
Cena: 1.760.000 zł

KONTAKT:  Olgierd Jacher    
 512-536-778

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

PRĄDNIK CZERWONY, 
UL. OSTATNIA
Mieszkanie 4-pokojowe, 70 m2, 
wysoki standard, 2001r.
Cena: 515.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko   
 507-668-087

SALWATOR, UL. EMAUS
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
stylowe i nowoczesne
Cena: 585.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś       
 502-104-545

RUCZAJ, UL. BUNSCHA
Komfortowe 3-pokojowe 
mieszkanie, 72 m2, taras 
z ogródkiem o pow. 25 m2

Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski  
 510 087 993

PRĄDNIK CZERWONY, 
UL. DOBREGO PASTERZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 390.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto      
 572-985-869 

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE 
Mieszkania 2,4, 6-pokojowe, 
pow. 35-132 m2

Ceny: od 247.170 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz  
 518-706-552 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

BRONOWICE, 
UL. STAWOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2, 
taras, 2015 r.
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł    
 518-810-080 

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

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   500-673-615
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NOWA HUTA, 
UL. RZEPAKOWA
Dom 240 m2, wolnostojący, 2014 r.
Cena: 1.000.000 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

BRONOWICE, 
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ
Śliczne 2-pokojowe mieszkanie, 
duża loggia
Cena: 379.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska    
 511 272 088

NOWA HUTA, 
OS. WILLOWE
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
po remoncie
Cena: 340.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

KLINY, UL. BORKOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 37 m2, 
przytulne
Cena: 269.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka  
 501-227-010

GRZEGÓRZKI, 
AL. DASZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3 -pokojowe, 67 m2, 
dwupoziomowe, wysoki standard
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga       
 518 706 538 

SALWATOR, 
UL. KOŚCIUSZKI
Mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
ładne, pod inwestycję 
Cena: 338.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505 236 943   

BRACIA-SADURSCY.PL

ZABŁOCIE
Mieszkania 1,2,3-pokojowe, 
pow. 37-62 m2

Ceny: od 261.888 zł

KONTAKT:  Marek Popiela
  518-967-677
 
 

SYGNECZÓW
Mieszkania 3,4,5-pokojowe, 
pow. 65-88 m2

Ceny: od 286.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 518-685-588 

CZYŻYNY, 
OS. DYWIZJONU 303
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
do zamieszkania
Cena: 370.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk    
 514-738-628 

KROWODRZA, 
UL. ŻABINIEC
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
wysoki standard, 2016 r.
Cena: 425.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto  
 572 985 869  
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DĘBNIKI, 
UL. SANDOMIERSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
luksusowe
Cena: 3.200 zł/m-c + opłaty

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. ŚWIĄTNIKI GÓRNE, 
RZESZOTARY
Dom, p.u 184 m2, działka 14 ar, 
wysoki standard
Cena: 880.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk    
 509-907-533

KURDWANÓW, 
UL. KORDIANA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66,3 m2 , 
wysoki standard, 2016 r.
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor      
 500-557-819

RUCZAJ, 
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 72,5 m2, 
taras, 2005 r.
Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran  
 503-780-786

BOREK FAŁĘCKI, 
UL. ZDUNÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 45 m2, 
pod wynajem
Cena: 317.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583 

MODLNICA  
Mieszkania 4-pokojowe, 
pow. 71-72 m2 
Ceny: od 319.750 zł 

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 518-714-002 

BRACIA-SADURSCY.PL

GÓRKA NARODOWA 
Mieszkania 1,2,3,4-pokojowe, 
pow. 29-92 m2

Ceny: od 184.565 zł

KONTAKT:  Joanna Makowa
  515-634-552
 
 

PODGÓRZE, UL. RĄCZNA
Dom wolnostojący, 181 m2, 
nowoczesne, 5 pokoi
Cena: 765.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna   
 503-031-022 

PRĄDNIK CZERWONY, 
UL. BROGI
Lokal handlowo- usługowy, 
175 m2, stan deweloperski
Cena: 1.227.084 zł

KONTAKT:  Rafał Duda    
 507-894-500 

WIELICZKA, UL. RÓŻANA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188  
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BOREK FAŁĘCKI,
UL. SZYLINGA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45,8 m2, 
balkon, 2012r.
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala   
 510-131-177  

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

ZAKRZÓWEK, 
UL. CEGLARSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 45,5 m2, 
I p., balkon

KONTAKT:  Julia Tarkowska   
 505-083-150

ZABIERZÓW, RZĄSKA
Dom wonostojący działka 6,5 ar, 
taras, 2000 r.
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek      
 505-110-150

RUCZAJ, BIENIARZÓWNY
Dom wolnostojący, działka 2,3 ar, 
do wejścia, 2002 r.
Cena: 849.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio  
 515-234-864

RUCZAJ, UL. LUBOSTROŃ
Mieszkanie 2-pokojowe, 90 m2, 
dwupoziomowe, 2000 r.
Cena: 379.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska       
 505-083-150 

WIELICZKA, SUŁKÓW   
Mieszkania 3-pokojowe, 
pow. 66-95 m2 
Ceny: od 255.000 zł  

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 518-685-588 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 357.156 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  503-112-787
 
 

ŚRÓDMIEŚCIE, 
UL. FRIEDLEINA
Mieszkanie 2-pokojowe, 70 m2, 
po remoncie
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor   
 500-557-819 

BRONOWICE, UL. PYJASA
Dom wolnostojący, dz. 4,8 ar, 
nowoczesny, 2003 r.
Cena: 1.800.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

ZABŁOCIE, 
UL. ROMANOWICZA
Mieszkanie 1-pokojowe, 34 m2, 
pod inwestycję, 2016 r.
Cena: 419.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864  
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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

58 m2, 3 pokoje z kuchnią w aneksie, 
stan deweloperski. Możliwość podziału 
na dwa funkcjonalne mieszkania. 
Idealne pod wynajem. Cesja.

1562 m2, działka 47 a, rok budowy 2006, 
40 pokoi, kompleks działający, restauracja 
z salą weselną, parking.
Możliwość rozbudowy – ok. 6600 PUM.

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, malowniczy teren

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

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

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

Kraków, ul. Gen. Henryka 
Dąbrowskiego 
Mieszkanie na sprzedaż 

Wieliczka
Motel 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, Mydlniki
Działka na sprzedaż

Stare Miasto, przecznica 
od Karmelickiej
Dom na sprzedaż

Kraków, ul. Falista
Działka na sprzedaż

Cena: 550 000 zł
Cena: 6 200 000 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

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
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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

Opatkowice

Dom w zabudowie 
bliźniaczej (połowa),
nowy do wykończenia,
powierzchnia 128 m2. 

Cena: 499 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Wieliczka 

Nowe mieszkanie
2-pokojowe do wykończenia.

Cena: 225 888 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Bronowice  

Mieszkanie 3-pokojowe 
49,5 m2

Cena: 370 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Rybitwy

Lokal gastronomiczny,
ok. 100 m2.

Cena: 4600 zł/ms
+ 50 000 zł odstępnego

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Kraków, ul. Blich 

Mieszkanie 2-pokojowe
502 m2, kamienica po 
remoncie.

Cena: 352 000 zł

 
  
  Kontakt: Katarzyna

791-283-105

Kraków, ul. Mogilska

Lokal biurowo - usługowy
240 m2.

Cena: 10 500 zł netto/m2

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Czyżyny 

Nowe mieszkanie 33 m2

z miejscem garażowym.

Cena: 210 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
791-283-105

Bolechowice 

Nowy dom do wykończenia

Cena: 750 000 zł

  Kontakt: Katarzyna
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: 550.000 zł 

Grzegórzki - sprzedaż 

Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 76 m2 w stanie 
deweloperskim w inwestycji Wiślane Tarasy. Brak PCC.

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

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

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

Bronowice - sprzedaż

Do sprzedaż 4-pokojowy apartament o powierzchni 110 m2

w Salwator City. 

Cena: 890.000 zł 

Salwator - sprzedaż

Do sprzedaży 3-pokojowy apartament o powierzchni 80 m2 położony
w apartamentowcu przy ul. Emaus.

Grzegórzki - sprzedaż

Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie położone w kompleksie 
„Apartamenty Przy Bulwarze” tuż obok Galerii Kazimierz. Powierzchnia 
mieszkania to 37 m2. 

Grzegórzki - sprzedaż 

Na sprzedaż wykończone pod klucz 2 pokojowe mieszkanie o 
powierzchni 27 m2 w inwestycji Apartamenty Przy Bulwarze.

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

Cena: 640.000 zł 

Zabłocie - sprzedaż

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

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

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

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

Cena: 480.000 zł  (do negocjacji)

Cena: 1.150.000 zł 

+garaż i kom. lokatorska: 40.000 zł 

Cena: 375.000 zł 
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Krowodrza
ul. Friedleina

Krowodrza
ul. Kamienna

Wzgórza 
Krzesławickie
Os. Na Wzgórzach

Prądnik Czerwony
ul. Marchołta

Mogilany
ul. Świątnicka

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Krowodrza
ul. Poznańska

Bronowice
ul. Stańczyka

kamienica
powierzchnia 583 m2

4 piętro
powierzchnia 53,4 m2

1 piętro
powierzchnia 47,47 m2

6 piętro
powierzchnia 29,5 m2

działka
powierzchnia 1,9 ha

3 piętro
powierzchnia 43 m2

9 piętro
powierzchnia 37 m2

4 piętro
powierzchnia 92,03 m2

Cena: 480 600 zł

Cena: 258 000 zł

Cena: 225 000 zł

Cena: 659 000 zł

Cena: 385 000 zł

Cena: 570 000 zł netto

Cena: 5 500 000 złCena: 4 990 000 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



84 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 13/2017

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.gwarantnieruchomosci.com     •     602 306 590

ZNAJDZIEMY TWOJE MIEJSCE
SKUTECZNOŚĆ  •  DOŚWIADCZENIE  •  KOMPETENCJA 

Na krakowskim rynku działamy od 16 lat

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

Nowe 1-2-3 pokojowe.

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

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: 990.000 zł

brONOWICE, 
KrOWODrZA, DębNIKI

KOSTrZE – 
Ul. DĄbrOWA

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

Cena: 550.000 zł

brONOWICE  
– ArMII KrAJOWEJ 
–TArASy vErONA II

0% prowiz j i

OKAZJA

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

31 m2 – 1-pokojowe, 
możliwość aranżacji na 
2-pokojowe. zadbane, 
kamienica, świetna oferta 
inwestycyjna.

Cena: 259.000 zł

SAlWATOr – 
Ul. KOMOrOWSKIEgO

SIDZINA
SAPAlSKIEgO

Nowy, nowoczesny, w pełni 
urządzony dom 240 m2. 
Garaż 2-stanowiskowy.
Cena z wyposażeniem i meblami.

Cena: 780.000 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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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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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

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

Mieszkania – sprzedaż

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

Cena 366.000 zł
Tel. 796-542-363

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

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

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

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

Cena 280.000 zł
Tel. 698-656-727

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

Cena 457.000 zł
Tel. 606-209-582

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

Cena 650.000 zł
Tel. 510-113-246

Kraków, ul. Kasprowicza
49 m2, 2-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie do 
remontu adaptac yjnego,  z lokal izowane 
w  jednopiętrowej, przedwojennej kamienicy 
na Osiedlu Oficerskim, w pobliżu ronda Mogil-
skiego. Lokal składa się z trzech pomieszczeń 
i  przedpokoju. Preferowane ogrzewanie ga-
zowe piecem dwu funkcyjnym. Przestronność 
i  odpowiednie doświetlenie pomieszczeń 
sprawia, że lokal może pełnić funkcję biura 
czy kancelarii prawniczej. Mieszkanie własno-
ściowe hipoteczne z  udziałem w  kamienicy 
12,5 % Można zaadaptować strych, zlokalizo-
wany nad mieszkaniem, tworząc dodatkową 
kondygnację. Z  trzech stron domu teren 
zielony. Spokojne osiedle o niskiej zabudowie 
w prestiżowym otoczeniu. Pośredników proszę 
o kontakt tylko z zainteresowanym klientem, 
prowizja do uzgodnienia.

Cena 325.000 zł
Tel. 602-755-904

Kraków, ul. Kijowska
2 pokoje, XV p./ XVI p., przepiękny widok na 
panoramę Krakowa. Główne atuty tej nierucho-
mości to bliskość centrum, terenów zielonych, 
szkół, uczelni, sklepów. Do Rynku Głównego 
jest raptem 2 km. Mieszkanie posiada instalację 
alarmową. Ogrzewanie i ciepła woda jest z sieci 
miejskiej. Nieruchomość składa się z  salonu, 
kuchni, sypialni, łazienki z  WC i  balkonu. Do 
mieszkania przynależą 2 miejsca parkingowe 
w garażu podziemnym jak i komórka lokatorska 
(ujęte w cenie mieszkania). W budynku znajduje 
się recepcja, ochrona i monitoring. Mieszkanie 
jest gotowe do zamieszkania bez konieczności 
wnoszenia dodatkowych nakładów finanso-
wych.

Cena 669.000 zł
Tel. +35-387-499-371

e-mail: greg_1204@hotmail.com

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

Cena 330.000 zł   Tel. 577-749-093

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

Cena 250.000 zł
Tel. 535-506-480

e-mail: klichupodaj@o2.pl

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

Cena 350.000 zł
Tel. 737-444-160

e-mail: pawpol-07@wp.pl

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

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

Cena 263.000 zł
Tel. 663-313-411

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

Cena 239.000 zł
Tel. 517-115-248

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

Cena 149.000 zł
Tel. 534-990-992

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

Cena 870.000 zł
Tel. 500-520-800

dom z działką do sprzedania

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

Bez PośreDNIKów

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

Cena 205.000 zł
Tel. 500-114-238

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

Cena 335.000 zł
Tel. 34-315-65-91

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

Cena 710.000 zł
Tel. 506-256-555

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

Cena 268.000 zł
Tel. 782-052-926

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

Cena 320.000 zł
Tel. 662-543-366

e-mail: arsenejunran@free.fr

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

Cena 245.000 zł
Tel. 883-587-172

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

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

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

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

Cena 348.000 zł
Tel. 502-328-567

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

Cena 365.000 zł
Tel. 731-368-945

doMY – sprzedaż

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

Kraków, swoszowice,  
ul. drużbackiej
171 m2, stan surowy zamknięty, częściowo podpiwniczony. Ściany 
zewnętrzne z pustaka ceramicznego Porotherm, dach dwuspadowy kryty 
dachówką ceramiczną Braas, rynny PCV, okna PCV. PIWNICA (45 m2): 
pomieszczenie gospodarcze, komunikacja; PARTER (86 m2): wiatrołap, hol, 
jasna kuchnia otwarta na salon z wyjściem do ogrodu, gabinet z wyjściem 
do ogrodu, garderoba, kotłownia, łazienka; PIĘTRO (46 m2):  
3 pokoje, w tym z dwóch pokoi wyjście na balkon, łazienka, hol.

Cena 415.000 zł                                     664-252-533
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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
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ogłoszenia drobne i prywatne

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
28 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 

14–27.07.2017  nr 13/2017

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






