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Szanowny Czytelniku

W najnowszym numerze dwutygodnika 
przyglądamy się bliżej rządowemu programowi 
„Mieszkanie Plus”, w ramach którego powstać 
mają budynki wielorodzinne przeznaczone pod 
wynajem po preferencyjnych cenach. Które 
grunty zostały zgłoszone do programu, jakie 
kontrowersje wzbudzają wybrane lokalizacje 
oraz jakie zmiany legislacyjne lokalne władze 
zapowiadają przy okazji wdrażania programu — 
o tym wszystkim dowiesz się z tekstu Magdaleny 
Hojniak.

Inny rządowy program, „Mieszkanie dla 
Młodych”, dobiega powoli końca. Warto 
wiedzieć, jak w ostatnich latach kształtowało 
się wykorzystanie środków na ten cel, które 
regiony kraju skorzystały na nim najwięcej, co 
się zmieniło po nowelizacji ustawy we wrześniu 
2015 r. Ciekawostką są dane dotyczące 
beneficjentów, którzy skorzystali z programu, 
choć mieli możliwość sfinansowania zakupu 
mieszkania w 100 proc. z własnych środków. 
Czyżby „MdM”, mimo obostrzeń, okazał się 
łakomym kąskiem także dla inwestorów?

Szczególnej uwadze polecam tekst przygotowany 
przez zespół redakcyjny portalu e-biurowce.pl. 
Jakim zainteresowaniem najemców i inwestorów 
cieszył się w lipcu krakowski rynek biurowy?  
Czy i jakich przeprowadzek możemy spodziewać 
się w najbliższym czasie, które biurowce 
przyciągnęły nowych najemców, które zaś 
zmieniły właściciela?

Przyjemnej lektury 
Krzysztof Maksiński

Numer 16/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 18.08.2017 r. ukazał się 25.08.2017 r. 
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Z KraKowa

Czy czeka nas chaos 
urbanistyczny? 
„Mieszkanie Plus” 
w Krakowie

P
rogram „Mieszkanie Plus” nabiera tempa. Inwestycje mają 
powstawać na samorządowych gruntach, a tym samym sty-
mulować lokalny rozwój. W związku z tym gmin, które pro-

ponują swoje nieruchomości pod zabudowę tanich mieszkań na 
wynajem, jest coraz więcej. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy 
są do programu odpowiednio przygotowani, a  nieruchomości 
z gminnych zasobów bywają problematyczne.

Jedną z podstawowych obaw, o jakich dyskutowano przy oka-
zji „Mieszkania Plus”, jest lokalizacja mieszkań. Mówiono o tym, że 
inwestycje będą powstawały jedynie w małych miejscowościach 
lub na przedmieściach. Jak się jednak okazuje, do programu suk-
cesywnie dołączają kolejne miasta, w tym największe metropolie. 
Swoje działki zaproponowała także stolica Małopolski, podpi-
sując 23 lutego br. listy intencyjne. Wytypowane przez władze 
Krakowa grunty są obecnie analizowane i oceniane przez odpo-
wiedzialną za realizację programu spółkę BGK Nieruchomości. 
Niektóre z zaproponowanych gruntów budzą wiele kontrowersji 
z uwagi na ich charakter. Tak jest w przypadku terenów należą-
cych do dzielnicy Podgórze, zlokalizowanych przy ulicach Stra-
żackiej i Golikówki.

Nie wszyscy chcą „Mieszkań Plus”
W programie „Mieszkanie Plus” przewidziane są inwestycje wie-
lorodzinne, w ramach których udostępnione zostaną tanie miesz-
kania na wynajem. z  działkami wytypowanymi do programu 
wiążą się pewne komplikacje ze względu na ich lokalizację oraz 
określające je dokumenty planistyczne. Swoje niezadowolenie 
z planowanych w okolicach ulic Strażackiej i Golikówki inwesty-
cji wyrażają tamtejsi mieszkańcy. Jak mówi przewodniczący Rady 
i  zarządu Dzielnicy XIII Podgórze Jacek Bednarz, pojawiają się 
telefony od osób obawiających się realizacji przedsięwzięcia na 
tych terenach. Wynika to z faktu, że zaproponowane przez wła-
dze miasta nieruchomości co prawda należą do gminnego zasobu, 
jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obej-
mujący wskazany rejon, kwalifikuje go jako działki przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną. Co więcej, w  żadnych dokumen-
tach planistycznych nie ma przewidzianych w tym miejscu inwe-
stycji wielorodzinnych.

Lokowanie zabudowy wielorodzinnej kłóci się z  sąsiedztwem za-
budowy jednorodzinnej i tu jest zasadniczy problem. W dokumentach 
teren ten widnieje jako przeznaczony pod zabudowę niską, jednoro-
dzinną, ewentualnie szeregową czy bliźniaczą, ale z  odpowiednią 
wysokością. Studium uwarunkowań pochodzące z  2014 r. również 
dopuszcza wyłącznie taką zabudowę — mówi Jacek Bednarz.

Brak przygotowania zablokuje realizację?
Kolejne wątpliwości pojawiają się w  odniesieniu do kwestii in-
frastrukturalnych. W  najbliższym otoczeniu zgłoszonych do 

programu gruntów nie ma odpowiednio przystosowanych dróg, 
obiektów użyteczności społecznej czy właściwego systemu ka-
nalizacyjnego. zdaniem Jacka Bednarza skala inwestycji oraz 
warunki obecnie panujące w okolicy działek, mogłyby uniemoż-
liwić sprawne funkcjonowanie w  tej przestrzeni. Dodatkowym 
utrudnieniem może okazać się wygospodarowanie miejsc par-
kingowych. z  doniesień medialnych wynika, że ze względu na 
minimalizację kosztów związanych z  realizacją „Mieszkań Plus”, 
parkingi nie są brane pod uwagę. Kraków od dłuższego czasu 
zmaga się z deficytem miejsc parkingowych. Problem nie dotyczy 
jedynie centrum miasta i parkingów ogólnych, ale również tych, 
powstających dla konkretnych inwestycji.

Tłok, chaos i protest?
Sprawy nie ułatwia sama lokalizacja potencjalnych działek pod 
zabudowę „Mieszkań Plus”. Przewodniczący Dzielnicy XIII za-
znacza, że jeżeli rozpatrywane są wszystkie grunty z  okolic ulic 
Strażackiej i  Golikówki, to część z  nich mieści się w  dolinie Wi-
sły i  wałów wiślanych. Oznacza to, że należą one do terenu za-
grożonego powodziami. z  tego właśnie powodu zrezygnowano 
z budowy domu pomocy społecznej, który miał powstać w tam-
tejszym rejonie. Ponadto zdaniem Jacka Bednarza realizacja pro-
gramu „Mieszkanie Plus” na podgórskich działkach będzie rodziła 
społeczne protesty.

Dobro jednej części społeczeństwa nie może odbywać się kosz-
tem innej części. Ludzie kupili działki w tej okolicy, by wyprowadzić się 
z osiedli wielorodzinnych, a tymczasem okazuje się, że to przed czym 
uciekali, czego się nie spodziewali — bo nie było o tym mowy w doku-
mentach planistycznych — i tak powstanie w ich sąsiedztwie. Jak za-
tem wytłumaczyć ludziom coś takiego?

Obawy mieszkańców, a  także tamtejszych włodarzy doty-
czą przede wszystkim chaosu urbanistycznego, jaki może po-
wstać po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Skumulowanie tak wielu 
mieszkańców na stosunkowo niewielkim obszarze prowadzi do 
problemów z miejscami parkingowymi i dostateczną liczbą miejsc 
w przedszkolu. Oprócz tego brak odpowiednich dróg i chodników 
może sprawić, że okolica nie uniesie tego infrastrukturalnie. Mam 
nadzieję, że analizy ekonomiczne pokażą, że to nie jest dobre miejsce 
na tego typu inwestycje. Uciążliwości, jakie mogą z  tego tytułu wy-
niknąć, nie są kwestią jednej decyzji, na którą jakoś się zgodzimy, ale 
my w  tej przestrzeni będziemy musieli funkcjonować przez kolejne 
dziesięciolecia, a problemy będą się jedynie nawarstwiać i spiętrzać. 
Z podobnymi sytuacjami mieliśmy już do czynienia — dodaje prze-
wodniczący zarządu Podgórza.

Dla znajdujących się w  rejonie ul. Golikówka działek, odda-
lonych o  kilkaset metrów od zaproponowanych pod zabudo-
wę „Mieszkań Plus” terenów, Rada Miasta Krakowa opracowuje 
nowy MPzP. Pewien deweloper złożył wniosek o przekształcenie 



 n	 5Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 16/2017

ich charakteru z rolnego na budowlany, by móc wybudować tam 
osiedle. Sporządzone dla Rybitw-Północ studium określa para-
metry zabudowy jako tereny przeznaczone pod zabudowę jed-
norodzinną i  wielorodzinną, ale o  niskiej intensywności — do 
13  m wysokości oraz min. 50 proc. powierzchni biologicznie 
czynnej. Argumentem w toczącej się pomiędzy urzędnikami a de-
weloperem dyskusji jest sensowność planowanej zabudowy. Je-
żeli projekt zostanie zrealizowany, oddziaływanie na znajdujące 
się w  sąsiedztwie domy będzie stosunkowo niewielkie, jednak 
uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga przebrnięcia przez 
mnóstwo formalności.

Inwestor deklaruje, że wybuduje przedszkole, dyskutujemy o  in-
frastrukturze społecznej, komunikacyjnej, bo zależy mu na klientach. 
W  „Mieszkaniu Plus” będzie to miało zupełnie inny charakter — bu-
dujemy, bo budujemy tanio. Na zaproponowanych działkach tego nie 
ma, a ponadto z blokami wchodzimy w zabudowę jednorodzinną. Na-
wet jeżeli z tytułu oszczędności wprowadzimy 4-kondygnacyjne bu-
dynki z zewnętrznymi klatkami i ograniczymy miejsca parkingowe, nie 
zmieni to faktu, że nie ma miejsca na zabudowę wielorodzinną. Jeżeli 
powstaną tu tego typu inwestycje, zaburzona zostanie harmonia stra-
tegii miasta na realizacje zagospodarowania planistycznego obszaru, 
o którym mówimy.

Władze uspokajają — będzie legislacja
Porozumienie w  sprawie zaproponowanych działek zostało za-
warte na mocy podpisanych 23 lutego br. listów intencyjnych po-
między odpowiedzialną za realizację programu „Mieszkanie Plus” 
spółką BGK Nieruchomości a  władzami Krakowa, czyli prezy-
dentem Jackiem Majchrowskim i ówczesnym wojewodą małopol-
skim, Józefem Pilchem. Obecny wojewoda Piotr Ćwik podkreśla, 
że za program odpowiada spółka BGK Nieruchomości, która ana-
lizuje wskazane działki, uwzględniając ich infrastrukturę, dostęp 
do mediów czy parkingów. Jak mówi, dopiero pozytywna ocena 
ekonomiczna i  prawna inwestycji na zaproponowanych nieru-
chomościach umożliwi określenie programu funkcjonalnego ich 
zabudowy, a tym samym przyczyni się do ewentualnego podpisa-
nia umów inwestycyjnych.

W chwili obecnej program „Mieszkanie Plus” jest na etapie pilota-
żu. Mam nadzieję na szybkie wprowadzenie w życie nowych regulacji 
prawnych, określających zasady przygotowania i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych. Ułatwiłyby one nie tylko zbywanie nieruchomości 
przez podmioty publiczne, ale także umożliwiłyby realizację projek-
tów mieszkaniowych na terenach, dla których w chwili obecnej miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje takich 
inwestycji — mówi Piotr Ćwik.

Stosowne zmiany legislacyjne mogą rozwiązać problem, 
jaki wynika z  charakteru inwestycji i  dokumentów planistycz-
nych przewidzianych dla obszaru, na którym mają powstać. Nie 

pomogą one jednak uporać się z  protestami mieszkańców czy 
ewentualnymi zagrożeniami, wynikającymi z  położenia działek. 
Wojewoda zapewnia jednak, że inwestora obowiązuje zarówno 
przestrzeganie Prawa budowlanego, jak i  troska o  bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

Pragnę zwrócić uwagę, iż w Krakowie, zarówno na prawym, jak i le-
wym brzegu Wisły, powstają nowe budynki mieszkalne, które muszą 
spełniać wymagane prawem kryteria bezpieczeństwa. Te same zasa-
dy dotyczą również przyszłej zabudowy, mającej powstać w ramach 
programu — dodaje Piotr Ćwik.

Kwestie infrastrukturalne to kolejny aspekt, dla którego trze-
ba będzie opracować stosowne rozwiązania, jeżeli programowe 
mieszkania miałyby powstać na zaproponowanych nieruchomo-
ściach. Wciąż pozostaje bowiem pytanie o to, czy najemcy „pluso-
wych” lokali będą mieli dostęp do niezbędnej infrastruktury. Jak 
tłumaczy wojewoda małopolski, realizacja miejsc parkingowych 
przy budowie „Mieszkań Plus” zależy od możliwości ich zaplanowania 
i  ujęcia w  strukturze kompleksu danej nieruchomości. Niemniej jed-
nak inwestor weźmie pod uwagę również i ten aspekt związany z po-
trzebami mieszkańców. Pamiętajmy, że kwestia zabezpieczenia miejsc 
parkingowych to zadanie samorządu i  decyzje w  tej sprawie będzie 
podejmował właśnie samorząd, a nie strona rządowa.

Kraków potrzebuje mieszkań
W  ocenie Piotra Ćwika uruchomienie „Mieszkania Plus” odpo-
wie na potrzeby krakowian. Rozważając to, czy program ma szan-
sę na odniesienie sukcesu w tutejszych warunkach, trzeba mieć 
na uwadze, że stolica Małopolski jest jednym z  tych miast, któ-
re odnotowują najwyższe dodatnie saldo migracyjne. Najliczniej-
szą grupę stanowią studenci oraz osoby przybywające w celach 
zarobkowych. Spora ich część postanawia na stałe osiedlić się 
w Krakowie, a to generuje spory popyt na mieszkania.

W  Krakowie brakuje tanich mieszkań na wynajem, a  jak wspo-
mniałem, na krakowskim rynku nieruchomości jest zapotrzebowanie 
na tego typu lokale — zaznacza wojewoda. Uruchomienie programu 
poprawi sytuację mieszkaniową rodzin w Krakowie, co przyczyni się 
do wzrostu standardu życia mieszkających tu osób oraz zapewni im 
bezpieczeństwo bytu. Należy dodać także, iż „Mieszkanie Plus” będzie 
konkurencyjne w stosunku do najmu komercyjnego.

Na efekty działania programu „Mieszkanie Plus” — zarówno 
na gruncie ogólnopolskim, jak i krakowskim — trzeba będzie po-
czekać. Dokumentacja w  sprawie działek przeznaczonych pod 
zabudowę lokali na wynajem została przekazana spółce BGK Nie-
ruchomości i od jej oceny zależało będzie, czy inwestycje powsta-
ną na zaproponowanych w  Krakowie działkach. Jak informuje 
Piotr Ćwik, po pierwszych analizach wszystkie zgłoszone grun-
ty zostały skierowane do dalszych prac, również planistycznych.

Magdalena Hojniak

Działki sąsiadujące z terenami zgłoszonymi do programu „Mieszkania Plus”, fot. J. Bednarz



 n6 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 16/2017

analiZy rynKu

Koniec środków w „MdM”.  
Przyczyną brak progów dochodowych?

N
ajwyższa Izba Kontroli zbadała, jak program funkcjonuje 
po 1 września 2015 r., kiedy w  życie weszła nowelizacja 
ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego miesz-

kania przez młodych ludzi. Pierwszy wniosek jest dość oczywisty 
i powtarzany od wielu miesięcy — złagodzenie kryteriów progra-
mowych zwiększyło popularność rządowego wsparcia i  przy-
spieszyło tempo wyczerpywania funduszy na dofinansowania. 
Według ekspertów NIK decydujące znaczenie dla dalszego funk-
cjonowania programu „MdM” miało włączenie do niego mieszkań 
z rynku wtórnego. W ten sposób dostęp do dofinansowania zy-
skało jeszcze więcej osób zainteresowanych zakupem nierucho-
mości. Kontrola NIK wykazała jednak, że bardziej powszechny 
charakter programu stanowi zasadniczą wadę nowelizacji, bio-
rąc pod uwagę początkowe założenia. Mankamentem ustawy 
jest brak progów dochodowych, umożliwiających bankom we-
ryfikację wniosków. zaostrzenie przepisów dałoby pierwszeń-
stwo w  kolejce po dofinansowanie tym, którzy najbardziej go 
potrzebują. 

zarówno w 2014 r., kiedy uruchamiano system dopłat, jak 
i  po wprowadzeniu nowelizacji programu, kwestia progów 
dochodowych była pomijana przez ustawodawcę. Poza wie-
kiem beneficjentów istotnym kryterium okazało się posiada-
nie dzieci. W ten sposób pomysłodawcy programu zamierzali 
odwrócić tendencje demograficzne, wynikające z niskiego po-
ziomu dzietności. Wystarczy przypomnieć, że w latach 2014-
2015 (do końca sierpnia) single i  małżeństwa bezdzietne 
mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 proc. warto-
ści odtworzeniowej wybranej nieruchomości (spełniającej wa-
runki programu). W  tym samym okresie osoby wychowujące 
jedno lub więcej dzieci otrzymywały 15-procentowe dopłaty. 
Po 1  września 2015 r. uprzywilejowaną grupą beneficjentów 
stały się rodziny wielodzietne. Nie dość, że mogą one liczyć 
na najwyższe dofinansowanie, to jeszcze nie dotyczy ich limit 
wieku (do 35 lat) i  podstawowy warunek programu, czyli do-
płata wyłącznie do zakupu pierwszego mieszkania. Rodziny 
wielodzietne mogą w ramach „MdM” poprawić swoje warun-
ki bytowe poprzez wyprowadzkę z  dotychczasowego miesz-
kania własnościowego i  zakup kolejnego, większego lokalu 
na swoje potrzeby. Tak jak przed nowelizacją, obecnie rów-
nież można uzyskać dodatkową pomoc w  formie spłaty czę-
ści kredytu, jeśli w ciągu 5 lat od zawarcia umowy kredytowej 
w gospodarstwie domowym urodzi się bądź zostanie przyspo-
sobione trzecie lub kolejne dziecko. W  wymienionych przy-
padkach prorodzinny charakter programu stał się ważniejszy 

niż polityka socjalna, realizowana m.in. poprzez przydzielanie 
mieszkań w oparciu o progi dochodowe. 

Założenia „MdM” a rzeczywista sytuacja na rynku 
nieruchomości
Potrzeba zwiększenia dostępności programu na pewno nie dzi-
wi w kontekście danych o wykorzystanych środkach. W całym 
2014 r. przyznano dopłaty stanowiące łącznie 34,5 proc. rocz-
nego limitu. Do sierpnia kolejnego roku wykorzystano tylko 
44,3 proc. środków zarezerwowanych na 2015 r. Dane świad-
czą o  tym, że rynek pierwotny oferował zbyt mało mieszkań 
spełniających programowe kryteria. W  mniejszych miejsco-
wościach znalezienie inwestycji w  „MdM” było niemal cudem. 
Mieszkania z  tzw. drugiej ręki są tańsze i  łatwiej dostępne 
w  miastach, które nie cieszą się zainteresowaniem dewelope-
rów. z tego względu, podobnie jak w przypadku programu „Ro-
dzina na Swoim”, rynek wtórny musiał odegrać kluczową rolę 
w systemie państwowej pomocy. 

Nowelizacja przyniosła spodziewany efekt. liczba wniosków 
o dopłaty znacznie wzrosła we wszystkich województwach. Na 
przestrzeni ostatnich czterech miesięcy 2015 r. poziom wy-
czerpania puli środków na dofinansowania sięgnął 72,8 proc. 
W ubiegłym roku (do końca września) Bank Gospodarstwa Kra-
jowego przyjął wnioski obejmujące 96,1 proc. funduszy prze-
widzianych na ten rok. Program nabierał rozpędu, by 1 lutego 
bieżącego roku wyczerpać limit na cały 2017 r., a  7 kwietnia 

Program „MdM” w swej istocie ma stanowić formę wsparcia dla młodych osób, 
które nie mogą samodzielnie zgromadzić środków na pokrycie wkładu własnego 
przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Dofinansowanie trafia jednak także do 
nabywców, nie mających trudności z oszczędzaniem na cele mieszkaniowe, 
a w rządowych dopłatach częściej upatrują raczej okazji na tańszy zakup, niż 
jedynej szansy na własne mieszkanie.
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także na kolejny rok. W  związku z  tak dużym zainteresowa-
niem możliwością uzyskania dofinansowania do wkładu wła-
snego, rząd zdecydował się na przyjęcie kolejnej nowelizacji. 
zmiana regulaminu programu pozwoliła na odblokowanie po-
zostałych środków i wznowienie naboru wniosków. Rezerwa na 
2017 r. wynosiła 68 mln zł. Przyjmowanie wniosków rozpoczę-
to 8 sierpnia. zaledwie kilka godzin wystarczyło, by całkowicie 
wyczerpać dodatkowe fundusze programu. Tak wielu chętnych 
przyciągnął nowy nabór. 

„MdM” dla bogatych?
W  ocenie NIK, na etapie prac legislacyjnych kwestia progów 
dochodowych została pominięta, mimo iż konsultacje społecz-
ne wykazały potrzebę wprowadzenia do programu metody 
sprawdzenia sytuacji ekonomicznej beneficjentów (poza ana-
lizą zdolności kredytowej). Dzięki odpowiedniemu zapisowi 
w ustawie, dopłaty byłyby liczone inaczej, jako odwrotnie pro-
porcjonalne do dochodów beneficjentów. Obawa przed spad-
kiem popularności programu przeważyła nad dążeniem do 
realizacji jednego z  jego zasadniczych celów. Jak podaje NIK: 
W  efekcie zdarzało się, że wsparcie otrzymywały również osoby, 
które nie musiały korzystać z pomocy państwa przy zakupie pierw-
szego mieszkania.

Eksperci NIK w  swoim raporcie powołali się na analizy Mi-
nisterstwa Infrastruktury i  Budownictwa. Wynika z  nich, że 
w  pierwszej fazie działania programu — do sierpnia 2015 r. — 
blisko 25 proc. wnioskodawców uzyskiwało dochody pozwala-
jące na zakup mieszkania bez dofinansowania w ramach „MdM”. 
Dane z końca 2016 r. wskazują, że 1/5 beneficjentów stanowi-
ły osoby znajdujące się w na tyle korzystnej sytuacji finansowej, 
by osiągnąć zdolność kredytową i samodzielnie zgromadzić wy-
magany wkład własny. Co ciekawe, po przeprowadzonej kon-
troli okazało się, że na liście uczestników programu znajdowały 
się osoby zarabiające ponad 20 tys. zł netto miesięcznie. Duże 
dysproporcje między zarobkami beneficjentów zaobserwowa-
no przede wszystkim po 1 września 2015 r., kiedy do programu 
włączono mieszkania z rynku wtórnego.

Na podstawie powyższych informacji NIK ocenia, że zało-
żenia ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego miesz-
kania przez młodych ludzi nie zostały zrealizowane w  tym 
zakresie, który dotyczy wsparcia osób o  niższych dochodach. 
Ponadto wyraźne faworyzowanie rodzin wychowujących dzieci 
nie spowodowało, że była to najliczniejsza grupa beneficjentów. 
Ponad 72 proc. wnioskodawców stanowili single i małżeństwa 

bezdzietne. Warto jednak zwrócić uwagę, że po nowelizacji licz-
ba rodzin z dziećmi korzystających z państwowej pomocy w za-
kupie nieruchomości wzrosła z 6,1 tys. (dane na koniec sierpnia 
2015 r.) do 20 tys. (według stanu na wrzesień 2016 r.). 

Wprowadzenie zwiększenia dofinansowania w  przypadku uro-
dzenia lub przysposobienia trzeciego bądź kolejnego dziecka nie 
może być efektywnym instrumentem oddziaływania na decyzje 
prokreacyjne, ponieważ wśród beneficjentów zdecydowanie prze-
ważają małżeństwa i osoby samotne nieposiadające dzieci lub po-
siadające tylko jedno dziecko. [...]

Według Ministerstwa ocena efektywności programu „MdM” 
w zakresie realizacji celu demograficznego jest w praktyce niemożli-
wa, ze względu na dużą niepewność co do skali jego wpływu na de-
cyzje prokreacyjne — czytamy w raporcie NIK.

Realizacja pozostałych założeń programu
Dane udostępnione przez Ministerstwo Infrastruktury i  Bu-
downictwa nie pozwalają dokonać oceny wszystkich celów pro-
gramu. Oprócz wpływu na strukturę demograficzną, trudno 
precyzyjnie określić, w jakim stopniu „MdM” stymulował rynek 
deweloperski. liczba budów rozpoczętych w  latach 2013–
2016 wskazuje na to, że aktywność inwestycyjna na rynku 
mieszkaniowym zbiegła się z  uruchomieniem programu. Dy-
namika rozpoczynania kolejnych inwestycji w 2014 r. wyniosła 
ok. 140 proc., a w 2016 r. przekroczyła 166 proc. Deweloperzy 
sukcesywnie poszerzali ofertę mieszkań spełniających progra-
mowe kryteria. Według NIK nie można stwierdzić, czy dobre 
wyniki sprzedaży były efektem dopłat w ramach „MdM”. Przy 
tak dużym popycie na mieszkania w Polsce, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że deweloperzy poradziliby sobie ze sprze-
dażą bez dodatkowego elementu oferty, tj. dofinansowania 
wkładu własnego. 

Gromadzone przez Ministerstwo dane oraz przyjęte mierniki nie 
były wystarczające do dokonania pełnej oceny wszystkich celów 
programu. Dotyczy to celu związanego ze wspieraniem nowych in-
westycji w budownictwie mieszkaniowym — podsumowuje raport 
NIK.

Nie ulega natomiast wątpliwości, które regiony najwięcej 
skorzystały na „MdM”. Połowa wszystkich wniosków o kredy-
ty z  dopłatą dotyczyła zakupu nieruchomości na Mazowszu, 
Pomorzu i w Wielkopolsce. Najmniejszy udział w rynku miesz-
kaniowym „MdM” miał w  województwach opolskim, podkar-
packim i świętokrzyskim.

Joanna Kus



 n8 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 16/2017

EKspErt radZi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

W najbliższym czasie z żoną planujemy zakup 
mieszkania. Czy po poznaniu oferty banku, mogę 
negocjować warunki kredytu? Jakie argumenty 
przytaczać w takich negocjacjach?

Oczywiście, z bankiem jak najbardziej możemy negocjować wa-
runki udzielenia kredytu i  warto o  tym pamiętać w  rozmowach 
z przedstawicielem instytucji finansowej, z którą chcemy podpi-
sać umowę. Kredyt hipoteczny, to najczęściej zobowiązanie za-
ciągane na 20 czy nawet 30 lat, dlatego im lepsze będą warunki 
udzielenia kredytu, tym większy będzie nasz komfort w  całym 
okresie jego spłaty. Nie ulega wątpliwości, że negocjując z  ban-
kiem, trzeba mieć odpowiednią wiedzę na temat kredytów hipo-
tecznych i naszych możliwości w tym zakresie. Dlatego, gdy nie 
czujemy się biegli w  sprawach finansowych, warto skorzystać 
z pomocy pośrednika finansowego. zanim przystąpimy do nego-
cjacji, powinniśmy poznać propozycje różnych banków – może się 

Chcę kupić mieszkanie z rynku pierwotnego, zaciągnięcie 
kredytu i pokrycie wszystkich opłat z tym związanych 
(wkład własny, opłaty notarialne itp.) będzie dla mnie 
dużym wydatkiem. Dlatego moje obawy budzą kwestie 
związane z jego urządzeniem. W jaki sposób rozwiązać 
ten problem? Jakie mam możliwości?

Możliwości oczywiście jest bardzo dużo, także w  przypadku 
zakupu mieszkania z  rynku pierwotnego, a  takie rozwiązanie 
Pan zakłada. Pierwszą kwestią, która nasuwa się w Pana sytu-
acji, jest zakup mieszkania urządzonego wprost od dewelope-
ra. z  jednej strony całkowity koszt zakupu mieszkania będzie 
wyższy, a  wraz z  tym wzrośnie wymagana minimalna wyso-
kość wkładu własnego, z drugiej strony jednak koszt urządzenia 
mieszkania „pod klucz” będziemy mogli sfinansować kredytem 
hipotecznym, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych kre-
dytów dostępnych w  ofertach instytucji finansowych. Jest to 
opcja naprawdę korzystna, która dodatkowo pozwoli nam cie-
szyć się nowym mieszkaniem w  stosunkowo szybkim czasie. 
Pakiety wykończeniowe, dostosowane do możliwości różnych 
klientów, w swojej ofercie posiadają także niektóre agencje nie-
ruchomości. Warto również tam zaczerpnąć informacji na temat 
kosztów takiej usługi, standardów wykończenia czy formy płat-
ności. Na rynku znajdziemy także wyspecjalizowane firmy, któ-
re świadczą usługi w zakresie wykończenia i aranżacji mieszkań 
zakupionych w stanie deweloperskim. Są one kolejną możliwo-
ścią. Bez wątpienia przywołane rozwiązania są bardzo kom-
fortowe – ograniczają rolę właściciela mieszkania do minimum. 
W tych przypadkach, nie po stronie właściciela będzie stał za-
kup niezbędnych materiałów, wszelkie prace wykończeniowe 

okazać, że warunki, które chcemy wynegocjować w jednym ban-
ku, drugi zaproponuje nam już na początku. Tu również pomoc-
na będzie współpraca z doradcą finansowym, z pomocą którego 
przeanalizujemy i porównamy ze sobą propozycje różnych insty-
tucji finansowych. W przypadku kredytu hipotecznego negocjacji 
podlega wiele czynników – w zależności od banku możemy uzy-
skać lepsze oprocentowanie kredytu, niższe opłaty dodatkowe 
czy ubezpieczenie. Są to kwestie zależne od sytuacji klienta, bo 
banki do każdego podchodzą indywidualnie. Nasze możliwości 
negocjacyjne zależą od ogólnej oceny, jaką udzieli nam bank. Nie 
bez znaczenia jest tu wysokość naszych dochodów, wielkość kre-
dytu czy okres kredytowania.

Katarzyna Grzeszczyk
Ekspert ds. Produktów Bankowych

Power Finances

czy aranżacyjne. W  takich sytuacjach kupujący mieszkanie 
ustala, na jakim efekcie końcowym mu zależy i czeka na zakoń-
czenie prac. To bardzo wygodne rozwiązanie, które wbrew po-
zorom nie musi być drogie. Kolejną i  jednocześnie najbardziej 
angażującą opcją jest wykończenie mieszkania we własnym za-
kresie. z jednej strony ta możliwość może nam przynieść dużo 
satysfakcji, z drugiej (szczególnie wtedy, gdy posiadamy bardzo 
ograniczony budżet) będzie czasochłonna. To po naszej stronie 
będzie stał zakup materiałów, znalezienie ekipy wykończenio-
wej, odbiór prac, a często także sprzątanie mieszkania.

Joanna Nielipińska 
Specjalista ds. Nieruchomości

Power INVEST 

Zakup mieszkania to dla wielu osób inwestycja życia, która niesie ze sobą wiele 
wątpliwości i pytań. Eksperci POWER HOLDING, odpowiadając na pytania, 
wyjaśniają kwestie istotne dla osób planujących zakup czy też sprzedaż 
nieruchomości.
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orZEcZnictwo

Konsekwencje braków we wniosku 
o pozwolenie na budowę

zakończenia postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. 
WSA zauważył, że bezpodstawne pozostawienie podania bez 
rozpoznania oznacza, że organ administracji publicznej właści-
wy, w  sprawie której dotyczy podanie, pozostaje bezczynnym 
i tej bezczynności dotyczy skarga do sądu administracyjnego.

WSA uznał ją za zasadną, argumentując, iż z przepisu art. 63 
§ 2 i 3 K.p.a. wynika, że podanie powinno wskazywać osobę, od 
której pochodzi, oraz jej adres, a także określać jej żądanie; po-
nadto powinno być podpisane.

Natomiast przepis art. 64 § 2 K.p.a. stanowi, że jeżeli poda-
nie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepi-
sach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków 
w terminie 7 dni — z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

W odniesieniu do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
Prawo budowlane w art. 33 ust. 2 przewiduje dodatkowe pod-
stawowe wymogi formalne, jednak wśród nich nie wymienia de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W art. 35 ust. 1 pkt 
1 stanowi, że przed wydaniem decyzji o  pozwoleniu na budo-
wę lub odrębnej decyzji o  zatwierdzeniu projektu budowlane-
go, właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu (w  przypadku braku miejscowego planu), a  także wy-
maganiami ochrony środowiska. W  szczególności określonymi 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa 
w art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji.

z kolei, w art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego przewidziano, że 
w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, 
właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia 
wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, 
a  po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o  odmowie 
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Analiza wyżej przywołanych przepisów postępowania oraz 
Prawa budowlanego doprowadziła WSA do stwierdzenia, że je-
żeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest nie-
kompletny pod względem formalno-prawnym, organ powinien 
wezwać do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 K.p.a.. Nato-
miast w  sytuacji materialno-prawnych braków wniosku powi-
nien być zastosowany art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, który 
odnosi się wyłącznie do wad materialnych przedłożonej przez 
spółkę dokumentacji. Chodzi więc o takie wady, które mogą być 
sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycz-
nych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania. 
Ewentualne braki wniosku o pozwolenie na budowę, a w zasa-
dzie projektu budowlanego będącego obligatoryjnym załącz-
nikiem do takiego wniosku, stanowią braki materialno-prawne, 
które organ architektoniczno-budowlany bada na późniejszym 
etapie sprawdzania formalnej kompletności wniosku.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 
11 kwietnia 2017 r., (sygnatura akt: II SAB/Op 57/17)

Krzysztof Janowski
radca prawny

W
  przypadku, gdy wniosek o  wydanie pozwolenia na 
budowę jest niekompletny, organ powinien wezwać 
do jego uzupełnienia w  trybie art. 64 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Natomiast w  sytuacji zaist-
nienia braków materialnych wniosku powinien być zastosowany 
art. 35 ust. 3 ustawy — Prawo budowlane. 

W  analizowanej sprawie spółka wystąpiła do starosty 
z  wnioskiem o  zatwierdzenie projektu budowlanego i  udzie-
lenie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej. Starosta, 
działając na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, wezwał spółkę do usunięcia braków wniosku. 
Miały one zostać uzupełnione poprzez przedłożenie ostatecz-
nej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji 
objętej wnioskiem oraz ostatecznej decyzji zezwalającej na wy-
łączenie z  produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele 
nierolnicze.

Pismo starosty zawierało pouczenie o  7-dniowym terminie 
na uzupełnienie wniosku i  konsekwencjach nieuzupełnienia 
go we wskazanym terminie. W  odpowiedzi na wezwanie spół-
ka wskazała, że brak jest podstaw do żądania przedmiotowych 
dokumentów. Według niej stwierdzone przez organ wady nie 
mogą być kwalifikowane jako braki, o których mowa w art. 64 
§ 2 k.p.a. Starosta wobec nieuzupełnienia wniosku w wyznaczo-
nym terminie, pozostawił — zgodnie z treścią pouczenia — poda-
nie spółki bez rozpoznania.

 Spółka złożyła zażalenie do wojewody na przewlekłe prowa-
dzenie postępowania oraz niezałatwienie sprawy w  terminie. 
Wojewoda uznał zażalenie za nieuzasadnione, potwierdzając 
stanowisko starosty.

Spółka wniosła skargę do sądu na bezczynność starosty. 
Jednocześnie zawnioskowała o  stwierdzenie, że dopuścił się 
on bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowa-
nia oraz o zobowiązanie starosty do załatwienia sprawy, w tym 
do niezwłocznego zawiadomienia stron o  wszczęciu postępo-
wania. Wniosek argumentowano tym, że w trybie art. 64 k.p.a. 
organ nie jest uprawniony badać konieczności przedłożenia de-
cyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach i  decyzji o  zezwo-
leniu na wyłączenie gruntów z  produkcji oraz wzywać do ich 
przedłożenia. Nie są to bowiem braki formalne, które mogą zo-
stać usunięte w trybie zastosowania tego przepisu, lecz wyłącz-
nie element oceniany w  ramach merytorycznego rozpoznania 
wniosku (art. 35 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego). 

Starosta wniósł o oddalenie skargi. Wywodził m.in., że w sy-
tuacji, gdy do wniosku nie została dołączona decyzja środowi-
skowa, organ nie ma możliwości spełnienia wymogu nałożonego 
art. 35 ust. 1 pkt 1 P.b. w zakresie sprawdzenia zgodności pro-
jektu budowlanego z  wymogami ochrony środowiska. z  treści 
tego przepisu wynika, iż organ na etapie merytorycznego roz-
patrywania wniosku sprawdza zgodność projektu z  decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie konieczność jej do-
łączenia do wniosku.

Kluczowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy było prze-
sądzenie, czy zastosowana przez organ sankcja w  postaci po-
zostawienia wniosku bez rozpoznania, była trafnym sposobem 
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P
race wykończeniowe należy zaplanować odpowiednio wcze-
śnie – dobrzy fachowcy często planują swój grafik nawet 
z  półrocznym wyprzedzeniem. Poszukiwanie ekipy warto 

zacząć od znajomych – być może ktoś z nich niedawno wykańczał 
mieszkanie lub przeprowadzał remont i może podzielić się swoim 
doświadczeniem. Dobrym źródłem informacji jest również inter-
net. Nie wystarczy jednak poprzestać na przejrzeniu strony inter-
netowej i przeczytaniu komentarzy klientów. Najlepiej zobaczyć 
dotychczasowe realizacje danej firmy. Jeśli jest taka możliwość, 
efekty pracy konkretnej ekipy warto obejrzeć nie tylko na zdję-
ciach, ale również w realu.

Ustalenia wstępne
Kontaktując się z  fachowcami w  sprawie ewentualnego zlecenia, 
należy pamiętać, by nie podejmować ostatecznej decyzji wyłącznie 
na podstawie rozmowy telefonicznej. 
Dobrym pomysłem jest zaproszenie do 
mieszkania kilku wykonawców i prośba 
o  dokonanie konkretnej wyceny, najle-
piej w  formie pisemnej. Ułatwi to wy-
bór odpowiedniej firmy. Spotkanie jest 
również okazją do tego, by porozma-
wiać ze specjalistami i  zapytać o  ele-
menty, które budzą nasze wątpliwości. 
Przy okazji będzie to sprawdzian kom-
petencji fachowców – jeśli nie potrafią 
jasno wytłumaczyć, na czym ma pole-
gać ich praca, mogą mieć również pro-
blemy z  jej wykonaniem. Dzięki liście 
zadań do zrobienia z  dokładnym cen-
nikiem będziemy mieli pewność, że 
jesteśmy zgodni co do zakresu działań i  cen materiałów. Dzięki 
temu unikniemy sytuacji, w której okaże się, że koszty wykończe-
nia przewyższą nasz budżet. W  przeciwieństwie do fachowców, 
właściciele mieszkania mogą niewłaściwie ocenić ilość potrzeb-
nych materiałów czy nie zdawać sobie sprawy z konieczności wy-
konania niektórych prac i przez to zaniżyć sumę, jakiej potrzebują, 
by wykończyć mieszkanie zgodnie z oczekiwaniami właścicieli. Fa-
chowcy podpowiedzą także, na czym można zaoszczędzić, a za co 
lepiej zapłacić nieco więcej, by mieć gwarancję lepszej jakości. Aby 
uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, na samym początku warto 
również ustalić sprawy logistyczne, takie jak to, kto odpowiada za 
zakup i transport potrzebnych narzędzi i materiałów.

Pisemna umowa
Jeśli wybierzemy już konkretną firmę, która wykona prace wy-
kończeniowe w  naszym mieszkaniu, pamiętajmy o  sporządze-
niu pisemnej umowy. Powinna ona zawierać informację o  tym, 
jakie działania zostaną podjęte, w jakim terminie oraz ile będzie 

nas to kosztowało, a  także jaki okres płatności nas obowiązuje. 
Istotny jest również zapis dotyczący zakresu i  czasu obowiązy-
wania gwarancji. Po zakończeniu prac wykończeniowych popro-
śmy o fakturę lub rachunek. Będzie to podstawa do ubiegania się 
o ewentualne poprawki objęte gwarancją.

Jedna ekipa czy kilku specjalistów?
Wygodnym rozwiązaniem jest wybranie jednej ekipy, która ofe-
ruje kompleksowe usługi. Wówczas łatwiej załatwić wszystkie 
sprawy formalne i ustalić harmonogram prac. Trudno jednak zna-
leźć osobę, która zna się na wszystkim. Dlatego warto szczerze 
porozmawiać z fachowcem i zorientować się, czy ma doświadcze-
nie w wykonywaniu wszystkich zadań, które przed nim postawi-
liśmy. Jeśli na czymś się nie zna, lepiej, by tą konkretną sprawą 
zajęła się osoba z zewnątrz.

zwolenników zyskuje także inne 
podejście, w którym do każdego etapu 
prac wykończeniowych zatrudniamy 
inną firmę, specjalizującą się w  tego 
typu zadaniach. Jeśli zdecydujemy 
się na takie rozwiązanie, powinni-
śmy zwrócić uwagę na kolejność wy-
konywania prac. W  innym przypadku 
działania jednej ekipy mogą zniszczyć 
efekty pracy poprzedniej. Jeżeli chce-
my wybudować lub przesunąć ściany 
działowe, od tego powinniśmy zacząć. 
Następny etap to elektryka i  hydrau-
lika, a  później wykonanie gładzi. Do-
piero na tym etapie możemy zająć się 
aranżowaniem konkretnych pomiesz-

czeń, najlepiej zaczynając od łazienki. Tutaj ważne będzie poło-
żenie płytek oraz montaż biały. Później czeka nas wykończenie 
podłogi i  malowanie ścian. W  międzyczasie zamawiamy drzwi 
– samodzielne wykonywanie pomiarów w  celu ustalenia odpo-
wiedniego rozmiaru jest bardzo ryzykowne. lepiej poprosić o to 
specjalistę z firmy, w której składamy zamówienie. Jeśli interesują 
nas meble wykonane na wymiar, warto wcześniej wybrać sprzęt 
AGD, do którego będzie można dostosować wymiary półek.

Jak zminimalizować ryzyko problemów?
Choć ogrom prac wykończeniowych może budzić pewne obawy, 
ryzyko wystąpienia ewentualnych komplikacji zminimalizujemy 
dzięki odpowiedniemu przygotowaniu. Wcześniejsze zaplano-
wanie przedsięwzięcia, wybór właściwej firmy i  ustalenie z  nią 
szczegółów dotyczących planowanych zadań, a także sporządze-
nie pisemnej umowy zwiększą szanse na pomyślne zakończenie 
projektu w dogodnym dla nas terminie.

Anna Kapłańska

Warto Wiedzieć

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych
Kupując mieszkanie w stanie deweloperskim, zyskujemy szansę na urządzenie 
wnętrza dostosowanego do indywidualnych potrzeb i własnego poczucia estetyki. 
Na powodzenie prac wykończeniowych duży wpływ ma wybór właściwych 
fachowców. Czas poświęcony na odpowiednie przygotowanie zaowocuje 
oszczędnością czasu i pieniędzy.
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T
rójwymiarowe drukarki od dawna służyły do tworzenia 
makiet i modeli obiektów budowlanych. Ostatnio jednak 
coraz bardziej aktualne staje się pytanie, czy możliwe jest 

drukowanie trwałych i bezpiecznych budynków, w których bę-
dzie można zamieszkać. 

Wykorzystanie technologii druku trójwymiarowego pozwa-
la tworzyć przedmioty o  nietypowych kształtach, jakie trud-
no byłoby wyprodukować tradycyjnymi metodami. Druk 3D 
sprawdza się zwłaszcza w przypadku elementów unikatowych, 
ponieważ nie wymaga przygotowania odpowiednich form, któ-
re zostałyby użyte jednorazowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
można zatem znacznie obniżyć koszty. Na oszczędność wpły-
wa także możliwość zastosowania materiałów naturalnych i su-
rowców wtórnych oraz fakt, że metoda ta praktycznie eliminuje 
powstawanie odpadów podczas procesu produkcyjnego. Kolej-
na zaleta to relatywnie krótki czas wykonania budynku. Istotne 
są również względy bezpieczeństwa — 
nowoczesna maszyna pozwala na ograni-
czenie prac wykonywanych ręcznie, dzięki 
czemu zmniejsza ryzyko wypadków.

Budynki z drukarki 3D
Według przygotowanego przez Klaudię 
Jastrzębską raportu Centrum AMRON 
„Domy z  drukarki 3D, czyli o  drukowaniu 
obiektów wielkogabarytowych”, chińskiej 
firmie WinSun udało się stworzyć w Szang-
haju osiedle, w  którego skład wchodzi 
10 domów o  powierzchni 200  mkw. każ-
dy. Poszczególne budynki kosztowały 
ok.  5  tys. dolarów, a  cały projekt powstał 
zaledwie w  ciągu jednej doby. Firma ta 
w  swoim portfolio posiada również wil-
lę, której metraż wynosi 1000  mkw. oraz 
budynek składający się z pięciu kondygna-
cji. Władze Arabii Saudyjskiej i  Dubaju w  druku trójwymiaro-
wym upatrują szanse na rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
Technologia ta może również posłużyć do stawiania domów dla 
ofiar klęsk żywiołowych.

Pierwsze kroki
Ponieważ technologia druku trójwymiarowego wykorzystywa-
na jest w budownictwie od niedawna, wciąż trwają badania nad 
trwałością nieruchomości stworzonych z jej zastosowaniem. Po-
jawiają się również pytania o to, jak drukowane elementy spraw-
dziłyby się w  państwach, gdzie warunki klimatyczne są bardziej 
surowe niż w Chinach czy na Bliskim Wschodzie. Autorka raportu 
Centrum AMRON przewiduje, że choć nic nie wskazuje na to, by 
w  najbliższym czasie technologia druku 3D wyparła tradycyjne 
budownictwo, można spodziewać się wzrostu popularności wy-
korzystania tej techniki do produkcji pojedynczych elementów 
konstrukcyjnych. Jedną z  firm budowlanych, która ma doświad-
czenie w  tej dziedzinie, jest Skanska. Martyna Rabenda, koor-
dynator projektów biznesowych (ekspert druku 3D) z Centrum 

Badań i  Innowacji Skanska SA wspomina: Skanska UK wykorzy-
stała technologię druku 3D po raz pierwszy w 2013 r., przy budowie 
16-piętrowego biurowca The 6 Bevis Marks w centrum Londynu. Rok 
później rozpoczęła współpracę z  Uniwersytetem w  Loughborough 
i postanowiła skonstruować pierwszą na świecie maszynę do druko-
wania trójwymiarowych elementów konstrukcyjnych z betonu. Obec-
nie nacisk jest kładziony na rozwój technologii, zmniejszającej ciężar 
konstrukcji i paneli, które poprzez swój kształt nie mogą być wykonane 
w tradycyjny sposób.

Co dalej?
Aleksandra Sokołowska, project leader w  Skanska Residential 
Development Poland, większą szansę na rozwój technologii dru-
ku trójwymiarowego widzi w budownictwie jednorodzinnym niż 
wielorodzinnym, ze względu na zainwestowanie środków pry-
watnych i  mniejszą skalę przedsięwzięcia. Deweloperzy są bar-

dziej ostrożni. Wynika to przede wszystkim 
z  braku popytu na mieszkania budowane 
za pomocą drukarek 3D. Dla klientów to 
bardziej ciekawostka: Póki co nabywcy lu-
bią mieć wpływ na własne cztery ściany, zmie-
niać ich ustawienie, przenosić instalacje, na 
etapie zakupu stanu deweloperskiego wpro-
wadzać tzw. zmiany lokatorskie, a  po latach 
robić remont. Zastosowanie technologii wy-
druku, czy to całej konstrukcji czy też elemen-
tów budynku, zmniejsza możliwość ingerencji 
potencjalnego lokatora w  strukturę budowli. 
Do tego dochodzi negatywny odbiór technolo-
gii prefabrykacji, wystarczy wspomnieć o wiel-
kiej płycie, by zniechęcić przeciętnego klienta 
to zakupu mieszkania — tłumaczy Sokołow-
ska. Przeszkodę stanowi również niedo-
stateczna liczba inżynierów i  architektów, 
otwartych na tę technologię oraz proble-

my techniczne wynikające z  faktu, że druk 3D w  budownictwie 
dopiero się rozwija. Trudnością jest aktualnie osiągnięcie zakłada-
nych parametrów konstrukcyjnych „tonera” oraz ciągłość technologii 
dozowania materiału — zauważa Martyna Rabenda. Kolejną ba-
rierę stanowią polskie przepisy i  normy, chociażby konieczność 
uzyskania aprobat technicznych na wbudowane materiały. Mimo 
wszystko można mieć nadzieję, że w przyszłości sytuacja się zmie-
ni. Ekspertka z Centrum Badań i Innowacji Skanska SA zaznacza, 
że otworzyłoby to drogę do wielu nowych możliwości, takich 
jak drukowanie z  niestandardowych surowców, m.in. betonów 
transparentnych, samoczyszczących, materiałów inteligentnych 
czy o  właściwościach fotowoltaicznych. Łatwiejsze stałoby się 
również tworzenie atrakcyjnych fasad budynków i wykonywanie 
precyzyjnych elementów o wysokich walorach estetycznych. Nie 
bez przyczyny w druku 3D upatruje się szansę na rozwój branży 
budowlanej, która w przyszłości może zyskać zupełnie nową ja-
kość. Jednak zamiast radykalnego przełomu, należy spodziewać 
się raczej stopniowego rozwoju innowacyjnej technologii.

Anna Kapłańska

po lewej: David Lewis ze Skanska UK, fot. Skanska

architEKtura

Druk trójwymiarowy przyszłością 
budownictwa?
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Zielone dachy dla każdego
Warto Wiedzieć

W
spółczesna urbanistyka definiuje zielone dachy jako 
tereny biologicznie czynne. W  związku z  tym błę-
dem byłoby postrzeganie ich jedynie jako elemen-

tu architektonicznego o dużym znaczeniu dla estetyki budynku. 
W  czasach, kiedy architektura pełnymi garściami czerpie z  na-
tury, a  na międzynarodowych konkursach nagradzane są pro-
jekty budynków korespondujących z  naturalnym krajobrazem 
— zielone dachy są coraz częściej spotykanym wyróżnikiem in-
westycji mieszkaniowych. Korzyści wynikające z  montażu ta-
kich konstrukcji dostrzegają również prywatni inwestorzy. Przed 
zakupem zielonego dachu, w  każdym przypadku należy wcze-
śniej wziąć pod uwagę dwa aspekty: ekonomię i  prawo. Pierw-
szy z nich obejmuje względy finansowe. Ekologiczne rozwiązania 
są zazwyczaj droższe od tradycyjnych technologii budowlanych. 
Duże koszty generują zwłaszcza przedsięwzięcia przeprowa-
dzane na szeroką skalę, np. jako rewitalizacja wielkopowierzch-
niowych budynków użyteczności publicznej. W  tego rodzaju 
inwestycjach zielony dach często stanowi sposób na zwiększenie 
odsetka terenów zielonych w  miastach, borykających się z  pro-
blemem zanieczyszczenia powietrza i niskiej dostępności parków 
czy innych ogólnodostępnych obszarów rekreacyjnych. Najwięk-
szy udział w ogólnej liczbie zielonych dachów zrealizowanych na 
obszarze Unii Europejskiej mają Niemcy i Szwecja. Między innymi 

na podstawie ich doświadczeń polskie gminy przygotowują swo-
je programy promowania zielnego budownictwa. Na terenach 
zurbanizowanych odgrywa ono kluczową rolę w  procesie ada-
ptacji do zmian klimatu. Wśród największych korzyści zielonych 
dachów wymienia się redukcję emisji dwutlenku węgla, odtwo-
rzenie zdegradowanych skupisk przyrody czy poprawę retencji 
wody opadowej. Co istotne, konstrukcja zielonego dachu pochła-
nia w  ciągu roku od 10 do 20 proc. zanieczyszczeń powietrza, 
stanowiąc tym samym barierę ochronną dla budynków.

Technologię zielonych dachów w  budownictwie upowszech-
nia m.in. Europejska Federacja Stowarzyszeń zielonych Dachów 
(EFB). za działania popularyzatorskie w kontekście ekologicznego 
budownictwa odpowiada chociażby Polskie Stowarzyszenie „Da-
chy zielone”. 

W budownictwie indywidualnym technologia zielonych dachów 
znajduje zastosowanie przede wszystkim jako rozwiązanie energo-
oszczędne, pozwalające obniżyć koszty eksploatacji budynku (np. 
wydatki na klimatyzację). Warto w tym miejscu przywołać wyniki 
badań ekspertów laboratorium lawrence Berkley Uniwersytetu 
Kalifornijskiego. z przeprowadzonych przez nich analiz wynika, że 
zielone dachy minimalizują zjawisko tzw. wyspy ciepła — odczuwal-
nej wyższej temperatury w ośrodkach miejskich. Co więcej, według 
Departamentu Energii Stanów zjednoczonych, 5-procentowy 

Zielone dachy stają się coraz bardziej popularne zarówno wśród 
inwestorów indywidualnych, jak i samorządów walczących 
z zanieczyszczeniem środowiska i problemem degradacji krajobrazu.
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wzrost udziału terenów zielonych w całkowitej powierzchni dane-
go miasta wystarczy do obniżenia o 10 proc. poziomu smogu. 

Zewnętrzne źródła finansowania zielonych dachów
Biorąc pod uwagę aspekt finansowy takiej inwestycji, warto spraw-
dzić, czy można liczyć na dotacje w  ramach programów nadzo-
rowanych przez Ministerstwo środowiska. Formy uzyskania 
dofinansowania zostały ujęte w  dokumentach strategicznych, ta-
kich jak Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020, Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 
oraz w  krajowych programach Narodowego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej. Analizując możliwości otrzyma-
nia środków na zakup i montaż zielonego dachu, należy sprawdzić, 
czy dotacja będzie wypłacana po zrealizowaniu inwestycji. Wów-
czas trzeba dysponować własnymi funduszami na ten cel, a  do-
piero po zakończeniu prac oczekiwać zwrotu części poniesionych 
kosztów. 

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i terminy na-
boru wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa środowiska 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej. Przykładowym narzędziem wsparcia skierowanym 
do samorządów i wspólnot mieszkaniowych jest Oś Prioryteto-
wa POIiś zmniejszenie emisyjności gospodarki. W ramach tego 
rozwiązania NFOśiGW ogłosił konkurs dla spółdzielni i  wspól-
not mieszkaniowych, który został rozstrzygnięty w I kw. 2017 r. 
Wnioskujący mogli otrzymać dofinansowanie na przedsięwzię-
cia dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycz-
nej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zmierzającej do 
zwiększenia ich efektywności energetycznej, w  tym tworzenia 
zielonych dachów i  żyjących ścian. Wsparcie w  formie dofinan-
sowania sięgało maksymalnie 85 proc. (dotacja wraz z  premią 
inwestycyjną), przy czym bezzwrotne dopłaty nie przekraczały 
45 proc. kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia. Co 
istotne w  Programie nie wprowadzono ograniczeń w  zakresie 
szacowanej wartości inwestycji. 

Zielone dachy w świetle prawa
Kwestie związane z montażem zielonych dachów regulują prze-
pisy Prawa budowlanego oraz Prawa Ochrony środowiska. 
Artykuł 3 ust. 8 Prawa Ochrony środowiska zakłada, że tego 
rodzaju inwestycje funkcjonują jako kompensacje przyrodni-
cze, czyli wszelkie działania (prace budowlane i  rewitalizacyj-
ne) zmierzające do przywrócenia równowagi przyrodniczej 
na danym obszarze. W świetle prawa realizacja tego celu musi 
przebiegać przy zachowaniu walorów krajobrazowych wybra-
nego terenu. Ponadto miasta i  instytucje inwestujące w  zielo-
ne budownictwo mają obowiązek dostosować się do regulacji 
unijnych. zgodnie z nimi inwestor powinien przestrzegać odpo-
wiednich proporcji zieleni — określanych przez wskaźnik BAF 
(Biotope Area Factor). Wskaźnik ten służy do ustalenia stosunku 

powierzchni biologicznie czynnej do ogólnej powierzchni użyt-
kowej. Dzięki monitorowaniu wartości BAF można prześledzić 
zmiany, jakie zachodzą w środowisku naturalnym na skutek in-
westycji budowlanych. Poza uwarunkowaniami formalnymi 
tego rodzaju przedsięwzięć, ważne jest odpowiednie przygo-
towanie całej konstrukcji. Aby spełnić swoją funkcję, sadzon-
ki pokrywające zielone dachy powinny posiadać właściwości 
izolacyjne, dzięki którym całość będzie zabezpieczona przed 
wilgocią i  utratą równowagi termicznej. Projekt zieleni należy 
ponadto dostosować do rodzaju zadaszenia. Inaczej należy roz-
mieścić sadzonki na skośnej konstrukcji, dwuspadowej, schod-
kowej, kopulastej i płaskiej. 

Wytyczne dla zielonych dachów
Krokiem w  kierunku usprawnienia realizacji zielonych dachów 
w  Polsce było w  ostatnim czasie wydanie polskiego tłumacze-
nia publikacji niemieckiego Stowarzyszenia Fll, Stowarzyszenia 
Wykonawców Dachów Płaskich i  Fasad DAFA. Wydanie „Wy-
tycznych do projektowania, wykonywania i  pielęgnacji dachów 
zielonych — wytycznych dla dachów zielonych” ułatwi dostoso-
wanie założeń poszczególnych inwestycji do ogólnych wymagań 
dla obszaru Unii Europejskiej. 

Europejskie przepisy zestawiono z  polskim prawem dzięki 
współpracy merytorycznej z  Uniwersytetem Przyrodniczym we 
Wrocławiu, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Gru-
pą Merytoryczną Dachy zielone. 

Wydana w ubiegłym roku publikacja to pierwsze w Polsce kom-
pleksowe opracowanie dotyczące wymagań konstrukcyjnych 
i projektowych dla zielonych dachów. znalazły się w nim m.in. wy-
tyczne dotyczące nachylenia dachu, jego wytrzymałości, parame-
trów materiałów wykończeniowych, zabezpieczeń przed wiatrem 
i pożarem. 

Ogrody na dachach
Ciekawym, a  zarazem jednym z  pierwszych projektów wyko-
rzystania technologii zielonych dachów do stworzenia nowej 
przestrzeni rekreacyjnej, jest ogród Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Projekt obiektu przygotowała Irena Bajerska. 
zielenią pokryto powierzchnię ok. 1 ha, tworząc w ten sposób je-
den z największych ogrodów dachowych w Europie. Projekt był 
realizowany w latach 1996-2001. 

Warto zwrócić uwagę na projekty zakładające adaptacje obiek-
tów na potrzeby publiczne, poprzez wykorzystanie technologii zie-
lonych dachów. Tego rodzaju działania sprawdzają się zwłaszcza 
na bardzo zurbanizowanych obszarach, gdzie trudno wygospoda-
rować miejsce na nowe tereny zielone. Wzorcowym przykładem 
adaptacji budynku jest odnowienia dachu Sądu Najwyższego przy 
pl. Krasińskich w Warszawie. Projekt zieleni opracowali Marek Bu-
dzyński i zbigniew Badowski. 

Karolina Naramek



Z kraju
Pieniędzy wystarczyło tylko na 1 dzień 
W dniu wznowienia przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach 
programu „Mieszkanie dla Młodych” Bank Gospodarstwa Krajowe-
go ogłosił komunikat o ich wstrzymaniu. Jak poinformował BGK, prze-
widziana na wypłaty na 2017 r. pula środków została już zarezerwo-
wana w 100 proc. Kwota, na jaką zainteresowani wsparciem finanso-
wym kredytu mieszkaniowego złożyli wnioski, osiągnęła już ustawowo 
przewidziany próg, który uniemożliwia dalsze przyjmowanie zgłoszeń 
do „MdM”. W styczniu przyszłego roku zostaną uruchomione ostatnie 
środki na dofinansowanie.
Dzięki przyjętej 7 lipca 2017 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o pomocy 
państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, możliwe było odblokowanie 
niewykorzystanych środków. Przez rezygnację części wnioskodawców 
z przyznanego im dofinansowania, 95 proc. limit, który przewiduje usta-
wa, nie został w pełni wykorzystany, dlatego Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa zaproponowało wprowadzenie zmian. Zaintereso-
wanie, jakim cieszy się program sprawiło, że suma wygospodarowana 
na dopłaty w „MdM” nie wystarczyła dla wszystkich wnioskodawców.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z podpisem prezydenta 
Sytuacja mieszkańców żyjących w spółdzielniach mieszkaniowych ma ulec poprawie, co będzie 
wynikało ze zmian, jakie przyniesie znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, 
którą w ostatnim czasie zatwierdził prezydent Andrzej Duda. Podpisany dokument ma uspraw-
nić funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych, a także przyczynić się do poprawy sytuacji 
spółdzielców. Dzięki nowej ustawie zwiększyć ma się również przejrzystość zasad dotyczących 
zarządzania zasobami spółdzielni.
Zgodnie z przyjętym prawem wykreślenie czy wykluczenie członka ze spółdzielni nie będzie już 
możliwe, z kolei uzyskanie członkostwa nastąpi z mocy prawa bez konieczności uiszczania opłat 
wpisowych czy wnoszenia udziałów. Ponadto uczestnictwo w walnych zgromadzeniach zostanie 
uznane również w momencie, kiedy członka spółdzielni będzie reprezentował jego pełnomoc-
nik. Nowe zasady obejmą także sposób zarządzania nieruchomością, dzięki czemu osoby będące 
właścicielami wyodrębnionych lokali zyskają większy wpływ na prace remontowe dotyczące ich 
nieruchomości. Ochrona spółdzielców gwarantowana przez nowelizację związana jest również 
z zakazem spłaty zadłużenia spółdzielni ze środków przeznaczonych na opłaty eksploatacyjne 
lokali. Ustawa zabrania także lustrowania spółdzielni przez prezesów, zwiększa natomiast moż-
liwości kontrolowania spółdzielni przez ministra odpowiadającego za sprawy budownictwa, pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Warszawa i Wrocław przyciągają 
najwięcej mieszkańców 
Atrakcyjny rynek pracy i jakość życia przyciąga-
ją do Warszawy i Wrocławia kolejnych mieszkań-
ców. W czasach, kiedy większość polskich miast 
zmaga się z migracjami, te 2 aglomeracje mogą po-
chwalić się największym dodatnim saldem w tym 
zakresie. Według raportów GUS Warszawa zy-
skała blisko 7 tys. osób, które zdecydowały osie-
dlić się w stolicy. Na drugiej pozycji uplasował się 
Wrocław, gdzie zamieszkać na stałe postanowiły 
1603 osoby. Czołówkę zamyka Kraków z 1486 no-
wymi mieszkańcami. Do pierwszej piątki zakwalifi-
kowały się Gdańsk oraz Rzeszów z wynikiem 1244 
i 1125 osób zmieniających status swojego zamel-
dowania na pobyt stały.
Z kolei ujemne saldo migracji odnotowano nawet 
w największych metropoliach. Z Poznania wy-
prowadziło się 1967 osób, a Bydgoszcz, Katowice 
i Łódź postanowiło opuścić ok. 850 mieszkańców.
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Z Krakowa
Ustawa krajobrazowa do wglądu dla 
mieszkańców 
Urząd Miasta zawiadomił o udostępnieniu do wglądu publiczne-
go projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń dla Krakowa. Od 21 sierpnia do 29 września w Biurze 
Planowania Przestrzennego można zapoznawać się z projektem 
tzw. uchwały krajobrazowej. Przygotowane przez urzędników 
przepisy mają na celu wyeliminowanie znajdujących się w mie-
ście reklam na siatkach zasłaniających elewacje i murali reklamo-
wych na ścianach budynków oraz ograniczyć oklejanie witryn. 
Regulacjom poddane zostaną także billboardy i banery wzdłuż 
dróg wjazdowych do miasta. By ustalić szczegółowe zasady do-
tyczące reklam, obszar Krakowa został podzielony na 5 stref kra-
jobrazowych, które będą miały odrębne regulacje. Z projektem 
uchwały można zapoznać się również, korzystając ze strony in-
ternetowej www.bip.krakow.pl.

Powstanie nowa linia 
tramwajowa łącząca 
Łagiewniki z Kurdwanowem 
Podpisana 3 sierpnia w Ministerstwie 
Rozwoju umowa na szereg inwestycji 
z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Transport zakłada powstanie nowej li-
nii tramwajowej, która połączy Łagiewniki 
z Kurdwanowem. Nowa linia będzie biegła 
wzdłuż trasy Łagiewnickiej. Projekt zakła-
da stworzenie torowiska o długości 1,7 km 
łączącego ul. Zakopiańską z istniejącą już 
pętlą tramwajową na os. Kurdwanów. Z in-
westycją wiąże się również przebudowa 
fragmentu trasy przy ul. Zakopiańskiej na 
odcinku 0,6 km. Miasto otrzymało na ten 
cel 100 mln zł z unijnego dofinansowania. 
Rozpoczęła się już faza projektowa inwe-
stycji, a rozpoczęcie prac planowane jest 
na I kwartał 2018 r.

Duże zmiany w strefie parkowania
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie ogłosił nową organizację ruchu w stre-
fie płatnego parkowania. Zgodnie z jej założeniami, 
najpóźniej do końca października zniknie ok. 3 tys. 
miejsc postojowych na terenie Krakowa. Ponadto, 
na 30 ulicach dojdzie do zawężenia pasów ruchu, 
a na 13 zostanie wprowadzony ruch jednokierun-
kowy. Pojawią się również dwie strefy ograniczone-
go ruchu. Aby zrekompensować mieszkańcom likwi-
dację miejsc parkingowych, ZIKiT chce wprowadzić 
tzw. nocne parkowanie. Oznacza to, że w godzinach 
20–7 będzie można parkować na pasach ruchu lub 
częściowo na chodnikach. Informacje o zmianach 
na konkretnych ulicach mieszkańcy mogą znaleźć 
w projektach nowej organizacji ruchu, które są udo-
stępnione na stronie zikit.krakow.pl.

 fot. Tomasz Jędrzejewski, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Zygmunt Put, 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 4,2724

chf 3,7403

pln 3,75%

ii kw. 2017 6620 zł

ii kw. 2017 14 373

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,7% (lipiec 2017)

eur 1,3% (lipiec 2017)

wibor * 1,7300

euribor ** –0,3290

libor chf –0,7262

libor eur *** –0,3727

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)                          149,09

tabela nr 157/A/NBP/2017 z dnia 16.08.2017

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

(dane na dzień 16.08.2017 [Euribor], 
9.08.2017 [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 27.06.2017)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)
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transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego

REKLAMA

taksa notarialna 

koszty związane z zakupem mieszkania o wartoŚci rynkowej 200 000 zł

dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania na kredyt

Wypis aktu notarialnego – 6 zł +VAT za jedną stronę
Otwarcie księgi wieczystej – 60 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł

è od wartości do 3000 zł – 100 zł
è od wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 

100 zł +3% nadwyżki powyżej kwoty 3000 zł
è od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 

310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
è od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł –  

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych. podczas zakupu ze wsparciem kredytu 
hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi. oczywistym jest to, że podstawowym wydatkiem dodatkowym 
będzie opłacanie prowizji kredytowych. standardowa stawka prowizji to ok. 2 % kwoty kredytowej. czasem trzeba 
się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp. Jednak na tym nie koniec wydatków. 
w przypadku zakupu mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:
è Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł
è Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – 200 zł
è Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej – standardowa stawka 

podatku to 250 zł
è Ubezpieczenie nieruchomości z cesją – wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie
è Ubezpieczenie pomostowe – obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni).  

wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

è od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł –  
1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

è od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł –  
4 770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

è od wartości powyżej 2 000 000 zł –  
6 770 zł +0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,  
nie więcej jednak niż 10 000 zł

opłaty notarialne (z podatkiem Vat) 965,55 zł
wpis prawa własności w księgę wieczystą 246,00 zł
założenie księgi wieczystej 60,00 zł
opłaty kredytowe:
– wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
– prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł
– ubezpieczenie 250,00 zł
Łącznie 5740,55 zł



Perły z sieci
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Haas Haus
Dom towarowy Haas Haus jest obowiązkowym punktem na 
turystycznej mapie Wiednia. Budynek powstał w miejscu 
XIX-wiecznego domu handlowego, który został zniszczony 
pod koniec II wojny światowej. Nowy obiekt zaprojektował 
w 1985 r. znany austriacki architekt, Hans Hollein. Budynek jest 
doskonałym przykładem połączenia ekspresyjnej, nowoczesnej 
formy z zabytkowym otoczeniem. Rzeźbiona elewacja 
powstała z połączenia okładziny kamiennej i lustrzanego szkła, 
tworząc jeden z najpiękniejszych budynków Wiednia. Obiekt 
funkcjonuje jako centrum handlowe, lecz znajdują się w nim 
także restauracje i hotel. Na dachu budynku udostępniono 
dla odwiedzających taras widokowy i kawiarnie. Od chwili 
prezentacji projektu gmach wywoływał liczne kontrowersje 
– jego nowoczesna bryła wydawała się zupełnie nie pasować 
do stojącej obok katedry św. Stefana. Obecnie gmach stał się 
integralną częścią miasta, a jego forma przełamuje jednolitą 
stylistykę historycznej zabudowy miasta.

Seine Musicale
Niezwykła sala koncertowa znajduje się na wyspie Seguin 
na Sekwanie, na zachodnich peryferiach Paryża. Poza 
widowiskowym kształtem wyróżnia ją ruchoma elewacja, 
podążająca za światłem słonecznym. Obiekt został wspólnie 
zaprojektowany przez dwóch architektów: Shigeru Bana 
i Jeana de Gastinesa. Budynek ma kształt szklanej półkuli 
umieszczonej na betonowym podeście. Na jej powierzchni 
zastosowano ruchomą elewację, która ma wspomagać 
zaopatrzenie budynku w energię pozyskiwaną ze słońca. 
Na całej powierzchni zamontowano panele słoneczne, 
które przesuwają się po elewacji, podążając za światłem 
słonecznym. Wnętrze budynku zostało wykonane w całości 
z drewna. W obiekcie znajdują się sale koncertowo- 
-widowiskowe z główną aulą mogącą pomieścić do 4 tys. 
widzów oraz mniejszą salą do koncertów muzyki klasycznej 
przeznaczoną dla 1150 osób. W obiekcie znalazły się 
także sale próbne, studia nagraniowe oraz pomieszczenia 
techniczne. 

Synagoga w Moguncji 
Centrum Gminy Żydowskiej wybudowano w 2008 r. 
w dzielnicy Mainz-Neustadt, w niemieckiej Moguncji. 
Budynek powstał jako znak pojednania i symbol ponownie 
wkraczającej do miasta kultury żydowskiej. Synagogę 
wybudowano w miejscu dawnej świątyni, którą wysadzono 
w 1938 r. Nowy obiekt został zaprojektowany przez pracownię 
Manuel Herz Architekten. Inspiracją przy tworzeniu budynku 
było pismo hebrajskie — kształt bryły ma nawiązywać do 
jego linii. Ekspresyjna fasada zbudowana z ceramicznych 
elementów przyciąga uwagę. Bryłę obiektu tworzy 5 form 
odpowiadających znakom hebrajskiego słowa kaduscha, 
co można przetłumaczyć jako: wywyższać, błogosławić. 
Wewnętrzne ściany synagogi pokryte zostały gęstym wzorem 
z liter hebrajskich. Oprócz świątyni, w centrum znajdują się 
biura, sale konferencyjne, apartamenty mieszkalne, a także 
wielofunkcyjna przestrzeń do dyspozycji społeczności. Łączna 
powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2100 mkw.

fot. Daniel Engelvin, flickr.com

 fot. Pierre Bona, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons
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Inspirujący kącik do nauki

U
rządzając pokój dziecięcy, warto wydzielić osobny ką-
cik, który będzie służył do nauki. W  tym miejscu nie 
powinno znajdować się zbyt dużo przedmiotów — mo-

głyby one odciągać uwagę od wykonywanych właśnie czyn-
ności. Jako element dekoracji można wykorzystać mapę albo 
planszę z ważnymi informacjami, które należy zapamiętać. Pa-
trząc na nie każdego dnia, dziecko przyswaja sobie wiedzę, 
często nawet nie zdając sobie z  tego sprawy. Do zamocowa-
nia takich pomocy naukowych posłuży tablica korkowa lub ma-
gnetyczna. Można na niej powiesić także plan lekcji czy listę 
zadań do wykonania. Warto również pozwolić dziecku na do-

danie drobnego, osobistego akcentu. Dzięki temu miejsce do 
nauki będzie kojarzyło mu się pozytywnie, a  co za tym idzie, 
zmobilizowanie się do odrabiania lekcji stanie się prostsze. 
Na rynku znajdziemy zarówno meble dziecięce, jak i  pomoce 
szkolne w kolorowe wzory lub z ulubionymi postaciami z bajek.

Najważniejsze elementy aranżacji to biurko i  odpowiednio 
dopasowane krzesło. Powinny być one dostosowane do wzro-
stu dziecka, więc co pewien czas trzeba liczyć się z konieczno-
ścią ich wymiany na wyższe. Innym rozwiązaniem jest zakup 
modeli z  regulowaną wysokością — mogą one służyć dłużej, 
jednak zazwyczaj są nieco droższe od standardowych. W okre-
sie, w którym kształtuje się postawa dziecka, bardzo ważne jest za-
pewnienie mu mebli spełniających podstawowe zasady ergonomii 
i wspierających zdrowy rozwój — zaznacza Krzysztof Godlewski 

z Grupy Nowy Styl. zauważa jednak, że zakup właściwych me-
bli to nie wszystko — trzeba jeszcze umiejętnie z  nich korzy-
stać: Należy dziecku pomóc dobrać właściwą wysokość krzesła, 
prawidłową wysokość oparcia oraz wyregulować oddalenie opar-
cia od siedziska tak, żeby stopy swobodnie opierały się na podło-
dze, a nogi w kolanach były zgięte pod kątem 90 stopni. Taki kąt 
należy także zachować pomiędzy pośladkami i  plecami. Jeże-
li biurko jest za wysokie do takiej postawy, warto pomyśleć o do-
datkowym podnóżku. Ustawienia krzesła trzeba zmieniać wraz ze 
wzrostem dziecka — należy je korygować przynajmniej raz na pół 
roku — podkreśla.

Przydatny element umeblowania stanowi 
szafka do przechowywania zeszytów, pomo-
cy naukowych i  przyborów, takich jak długopi-
sy, kredki czy farby. Dobrym rozwiązaniem jest 
zastosowanie różnego typu przyborników po-
zwalających na to, by potrzebne materiały były 
zawsze w zasięgu ręki, jednak na biurku nie po-
winno znajdować się zbyt dużo rzeczy. Osobne 
miejsce na drobne przedmioty ułatwi utrzyma-
nie porządku w  dziecięcym pokoju. Przydatny 
okaże się także regał na książki lub choćby wy-
dzielona półka. Możliwość gromadzenia wła-
snej biblioteczki zawierającej ulubione tytuły, 
może być dla dziecka dodatkową motywacją do 
czytania.

Kolejny istotny aspekt to zapewnienie odpo-
wiedniego oświetlenia. Najkorzystniejsze jest 
światło dzienne, dlatego warto zadbać o  to, by 
w  pokoju dziecka było jasno. Biurko najlepiej 
ustawić w  pobliżu okna, jednak w  taki sposób, 
by podczas pisania ręka nie rzucała cienia na 
zeszyt. Mieszkańcy pomieszczeń na poddaszu 
mogą uczyć się w  specjalnie przygotowanym 
miejscu tuż pod oknem dachowym. Jeśli światło 
jest zbyt ostre, można je nieco przysłonić za po-

mocą firanki lub odpowiednio dobranych żaluzji. W przypadku 
sztucznego światła, najlepiej wybrać takie rozwiązania, które 
pozwalają na uzyskanie barwy zbliżonej do naturalnej. Posta-
rajmy się również o  dodatkowe oświetlenie punktowe. Pole-
cane są zwłaszcza lampki stojące lub mocowane za pomocą 
klipsów, szczególnie modele umożliwiające regulowanie usta-
wienia ramienia czy klosza.

Choć nawet najlepiej przygotowane miejsce do nauki nie za-
gwarantuje nikomu dobrych stopni w szkole, inspirujący kącik 
może być czynnikiem ułatwiającym wyrobienie nawyku sys-
tematycznego uczenia się, zaś odpowiednio dobrane meble 
zmniejszą ryzyko wad postawy, o które nie trudno, zwłaszcza 
w czasie, gdy młody organizm jeszcze się rozwija.

Anna Kapłańska

fot. Velux — materiały prasowe

Wkrótce rozpocznie się kolejny rok szkolny, a z nim sezon na zadania domowe. 
Warto zatem odpowiednio zaplanować przestrzeń, w której dziecko będzie 
mogło spokojnie odrobić lekcje w mieszkaniu lub poczytać książkę.
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Jak wizualnie powiększyć mieszkanie

U
rządzenie mieszkania o małym metrażu 
nie jest łatwe. Przestrzeń nie tylko po-
winna być funkcjonalna, ale i estetycz-

na. Istotne jest zatem, aby wnętrze posiadało 
wszystkie niezbędne elementy wyposażenia, ale 
też nie przytłaczało liczbą sprzętów i mebli. Na 
szczęście można zastosować kilka sztuczek, aby 
optycznie powiększyć małe mieszkanie.

Niezwykle ważny jest dobór kolorów. Ar-
chitekci często sięgają po stonowane barwy 
— kolory pastelowe, beże i  szarości, a  charak-
ter pomieszczeniu nadają dodatkami o  bardziej 
wyrazistej kolorystyce. Panuje przekonanie, że 
ciemne barwy przytłaczają już i tak ograniczoną 
przestrzeń, jednak odpowiednio dobrane, nawet 
mocniejsze odcienie nie pomniejszą wnętrza, ale 
pomogą podkreślić jego indywidualny charakter.

Aby uzyskać ciekawy efekt i nadać mieszkaniu 
unikalny wygląd, można eksperymentować nie 
tylko z kolorem, ale i materiałami na ścianach. Po-
pularnym rozwiązaniem jest wykończenie jednej 
ze ścian cegłą. Innym ciekawym pomysłem może być wykorzy-
stanie tapety, która zestawiona z  lustrami nada wnętrzu ciepły, 
hotelowy klimat.

Nie tylko kolor i  faktura ścian mają znaczenie. zastosowanie 
podłogi z  jednego typu materiału w  całym mieszkaniu pomoże 
stworzyć iluzję większej przestrzeni, nie dzieląc jej na wyraźne 
części.

Istotny jest również wybór materiału na ściany w  łazience. 
Dobierając płytki, należy zwrócić uwagę na ich rozmiar i fakturę. 
Płytki o wyrazistym wzorze zmniejszają optycznie powierzchnię 
pomieszczenia, warto więc wybierać takie o jednolitym kolorze.

Kolejnym elementem, który pomaga wywołać iluzję przestrze-
ni, są materiały, z  których wykonuje się meble. zastosowanie 
tworzyw odbijających światło, na przykład metalu lub frontów 
o wysokim połysku, daje ciekawy efekt wizualny i optycznie po-
większa mieszkanie, wywołując wrażenie głębi. 

Warto wykorzystać też najbardziej popularny trik optyczny 
— czyli lustra. Można je zamontować nie tylko na ścianach i fron-
tach szaf, ale i na suficie. Najlepiej sprawdzają się lustra bez ram, 
bo te, zwłaszcza ozdobne, wydają się ciężkie i  mogą zdomino-
wać wnętrze. W  łazience dobrze sprawdzą się lustra poziome, 
poszerzające pomieszczenie. Warto też zamontować nie jedno, 
ale dwa lub więcej luster, które, powtarzając swoje odbicia, stwo-
rzą wrażenie kontynuacji przestrzeni. lustra, poza oszukiwaniem 
wzroku, pełnią dodatkową, istotną funkcję. Jeśli zawieszone są 
naprzeciw okna, odbijają światło słoneczne, rozświetlając dodat-
kowo pomieszczenie.

Kolejnym ze sposobów na oszukanie oka i  optyczne powięk-
szenie mieszkania jest wykorzystanie linii. Wzory z  motywem 
pionowych lub poziomych pasów mogą, odpowiednio, wydłużyć 
lub poszerzyć pomieszczenie. Sam układ mebli też ma znacze-
nie. Ustawienie obok siebie mebli o podobnej wysokości wydłu-
ży optycznie pokój. zawieszenie obrazów czy zdjęć w jednej linii 
także oszuka oko, a  ponadto „uporządkuje” koncepcję wystroju 
wnętrza.

Ostatnią z  wartych uwzględnienia sztuczek jest dobór od-
powiedniego oświetlenia. Nie tylko podkreśla ono charakter 
poszczególnych pomieszczeń, ale też pomaga osiągnąć efekt 
wizualnego powiększenia mieszkania. Oczywiście, im więcej 
dziennego światła wpada do środka, tym lepiej. Nie powinno się 
więc „zamykać” okien ciężkimi kotarami. zastąpmy je półprze-
zroczystymi materiałami lub żaluzjami czy dekoracyjnymi ro-
letami. zamiast centralnego źródła światła, warto zastosować 
oświetlenie punktowe, którym wyeksponować można poszcze-
gólne elementy wnętrza i dekoracji mieszkania, a także podzie-
lić przestrzeń na strefy.

UNQO
www.unqo.pl

projekt Illa Design

Projekt i realizacja: UNQO

Projekt i realizacja: UNQO
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Od czego zacząć urządzanie mieszkania

D
om to nie tylko meble, ściany czy dekoracje. To miejsce, 
które przynosi ukojenie w  trudnych chwilach, to prze-
strzeń będąca odbiciem jej bywalców. Gdy zanurzamy 

się w jej wnętrzu, postrzegamy ją już nie tylko jako przedmiot fi-
zyczny, realny, co więcej, ta realność zaczyna tracić na znacze-
niu. Myśląc „dom”, widzimy swoich najbliższych, rodzinne rytuały, 
wspomnienia, odczuwamy radość, ciepło, bezpieczeństwo.

Swoistość pojęcia „dom” powinna przestrzegać nas przed 
wiernym odwzorowywaniem rozkładówek z wnętrzarskich kata-
logów. To jeden z najczęściej popełnianych błędów podczas urzą-
dzania własnych czterech kątów. Przekonanie, że wnętrze ma 
być przede wszystkim piękne, a nie funkcjonalne, jest błędne. Po-
strzeganie domu przez pryzmat funkcji również nie wpłynie po-
zytywnie na końcowy efekt. Wielu początkujących dekoratorów 
zapomina, że dom to coś stałego, a przedmioty, które wybieramy, 
stanowią tło życia codziennego. Dobór rzeczy do domu i ich za-
gospodarowanie to aspekty, które mają wpływ na nasze bytowa-
nie, co więcej mogą stymulować i tłumić nasze poczucie szczęścia.

Kluczową kwestią na samym początku jest zastanowienie się 
nad praktycznymi i emocjonalnymi aspektami swojego życia. Po-
myślmy, jak wygląda nasza codzienność. zapytajmy siebie: W jaki 
sposób spędzamy czas w  domu? Jak zazwyczaj układa się dzień in-
nych domowników? Jak wspólnie spędzamy czas? Jeśli uda nam 
się zdefiniować wspólne potrzeby, możemy przejść do dalsze-
go etapu. Dostosowanie wnętrza do jego domowników sprawi, 
że spędzanie w nim czasu da nam ogromną przyjemność. Warto 
zastanowić się nad sposobem, który pomoże wprowadzić zmia-
ny w domu. zapytajmy siebie: Co muszę zrobić, by dom był bardziej 
zgodny z moim stylem życia? Tu pomyślmy nie tylko o swojej bie-
żącej codzienności, weźmy pod uwagę nasze plany na przyszłość, 
marzenia, aspiracje. Warto zdefiniować, co sprawia nam przyjem-
ność i ulokować to we własnych czterech kątach. Nie chodzi tyl-
ko o obiekty, które powodują, że na ich widok czujemy radość, bo 
np. przypominają o kimś bądź przywołują wspomnienia z wakacji. 

Przede wszystkim określmy swoje pasje, zapytajmy siebie: Co 
lubię robić? Co mnie napędza? Do czego nie muszę się zmuszać i co 
przychodzi mi z łatwością? Są to zwykle czynności, które wymagają 
podporządkowania przestrzeni pod szczególnym kątem.

Gdy już ocenimy, czego brakuje w naszym domu, stwórzmy li-
stę pragnień, zawierającą spis rzeczy, które chcielibyśmy posiadać. 
Mają to być udogodnienia ułatwiające użytkowanie przestrze-
ni w  sposób dla nas właściwy. Ciekawą metodą, zaproponowa-
ną przez dekoratorkę Clare Nolan w poradniku „Stwórz dom dla 
siebie”, jest stworzenie listy życzeń za pomocą czterech wytycz-
nych: marzenia, kompromisu, praktycznego rozwiązania, zesta-
wu pomocniczego. Pierwszy punkt to ustalenie wprost, czego 
potrzebujemy, co od zawsze było naszym marzeniem, np. własna 
garderoba. Jeśli okaże się, że nie mamy możliwości realizacji na-
szego planu, gdy np. małżonek nie chce zgodzić się na nasze pomy-
sły bądź nie mamy wystarczającej powierzchni ku temu, musimy 
wówczas poszukać kompromisu, który zadowoli obie strony i za-
spokoi naszą potrzebę. zamiast prywatnej garderoby, która za-
bierze nam znaczący procent przestrzeni, kupmy po prostu szafę, 
którą umieścimy w  dowolnym miejscu, a  jej metraż nie wpłynie 
znacząco na mieszkanie. Kolejną czynnością jest zastanowienie 
się nad wymiarem praktycznym zaproponowanego rozwiązania. 
Musimy ocenić, czy dana fantazja wpasuje się we wnętrze i  czy 
będzie ona funkcjonalna. Nie sztuka zakupić pierwszy lepszy me-
bel, musi on współgrać z dotychczasową aranżacją domu, ponadto 
należy dopasować nowy element tak, by sprawnie funkcjonował. 
Szafa potrzebuje nie tylko obszaru równego jej powierzchni, ale 
jeszcze trzeba wliczyć potrzebną przestrzeń dla człowieka ko-
rzystającego z niej. Jeśli okazuje się, że mimo przejścia przez po-
przednie etapy, nie jesteśmy w stanie sfinalizować naszego planu, 
znajdźmy coś, co zadowoli nas chociaż na chwilę. Jakiś zastępczy 
element związany z naszym marzeniem, detal, na który możemy 
sobie pozwolić. W tym przypadku, mogłoby to być wydzielenie we 
wspólnej szafie/garderobie swojego prywatnego kąta. Możemy 
zrobić to za pomocą wprowadzenia innego koloru wieszaków czy 
specjalnych pudełek do przechowywania.

Przed doborem nowych „niezbędników” warto zdefiniować 
to, co się lubi, a  czego nie, dotyczy to wszystkich domowników. 
Pamiętajmy, że każdy element ma znaczenie, musimy czuć pełną 
harmonię. Jeśli coś nam się nie będzie podobało, oczywiste jest, 
że zacznie przeszkadzać. za każdym razem będzie przykuwało 
naszą uwagę. Ponadto może nawet sprawić, że domownicy po-
czują się przytłoczeni, zmęczeni i nieszczęśliwi. Dom ma być ko-
chany, musimy chcieć do niego wracać.

Podczas określania upodobań domowników, weźmy pod uwa-
gę również kolory. Dla każdego ta sama barwa będzie oznaczała 
coś zupełnie innego. Jak wiadomo, wywoływanie pewnych emo-
cji czy wrażeń optycznych przypisuje się konkretnym kolorom. 
Weźmy pod lupę kilka z nich:
• Czerwony — symbol życia, przyspiesza bicie serca, podno-

si ciśnienie, wywołuje poczucie ciepła oraz stymuluje pozy-
tywne myślenie. Warto uwzględnić go w dodatkach czy np. 
malując jedną ścianę na czerwono. za dużo czerwieni i zbyt 
długie przebywanie w takim pomieszczeniu wywołuje zmę-
czenie, wpływa na trudności z  zasypianiem (wystrzegajmy 
się w sypialni).

fot. Freedom Nieruchomości
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samych. zaobserwujmy, jakie mają kolory. Których mamy najwię-
cej? Czy są to jasne barwy czy ciemne? Czy w naszej szafie prze-
ważają gładkie tkaniny czy wzory? zwróćmy uwagę na odzież, 
którą najczęściej na siebie zakładamy. Na podstawie naszej gar-
deroby, sporządźmy listę kolorów, które lubimy, a których unika-
my, weźmy pod uwagę upodobania wszystkich domowników. To 
pomoże nam dobrać właściwe barwy do wnętrza mieszkania.

Cały proces aranżacji dodatkowo wzbogaćmy o  dopasowa-
nie dla siebie odpowiedniego stylu wnętrzarskiego. W celu zna-
lezienia inspiracji możemy udać się na targi architektoniczne/
wnętrzarskie, poprzeglądać strony internetowe, czasopisma czy 
książki z pomysłami urządzenia czterech kątów. Nie trzeba dłu-
go szukać, inspiracja może spłynąć na nas w każdej chwili, warto 
interesować się wnętrzami domów naszych przyjaciół czy na-
wet przestrzeniami publicznymi, np. restauracjami. Dla uporząd-
kowania inspiracji możemy stworzyć folder zawierający zdjęcia 
wnętrz, które nam się spodobały. Określmy, co je łączy i wycią-
gnijmy z tego wnioski, następnie wykorzystajmy te informacje we 
własnej domowej przestrzeni.

Dobra rada: Myślmy na kartce, to pomoże nam lepiej poznać 
i  zrozumieć siebie, jak i  pozostałych domowników. Uporządkuj-
my nasze przemyślenia, wtedy żaden pomysł nie zniknie. Dzię-
ki temu szybciej odnajdziemy własne idealne odzwierciedlenie 
w przestrzeni. Dobrym pomysłem byłoby zrobienie „burzy mó-
zgów”, gdzie każdy domownik mógłby się wypowiedzieć. Razem 
łatwiej wpaść na wiele ciekawych rozwiązań. Nie przerażajmy się, 
jeśli nie do końca wszystko idzie po naszej myśli. Osiąganie spój-
ności w  domu to długotrwały proces. Rzeczy stale napływają 
do naszego otoczenia i z niego znikają. Nie możemy dopuścić, by 
nas przytłoczyły, wówczas w domowym ognisku zapanuje chaos 
i nikt nie będzie chciał go posprzątać. Bo po co dbać o coś, czego 
się nie lubi? Miłość do własnych czterech kątów to podstawa, dla-
tego wydobądźmy z nich jak najwięcej siebie.

Sylwia Wyrzykowska

• Żółty — to kolor radosny, utożsamiany ze słońcem, co po-
woduje, że napawa nas optymizmem, sprawia, że czujemy się 
dobrze, wzrasta nasza pewność siebie. Potwierdzono, że sty-
muluje umysł do działania, ułatwia zapamiętywanie informa-
cji (polecany do pokoju dziecięcego, gabinetu). Jednak zbyt 
dużo żółci, zwłaszcza w  pomieszczeniach dobrze oświetlo-
nych jak np. salon, wzmacnia złość, niepokój.

• Niebieski — chłodny, uspokaja, niweluje stres, relaksuje, ob-
niża ciśnienie, uśmierza bóle. Szczególnie lubiany jest przez 
osoby rozwijające się duchowo. Najczęściej stosowany w sa-
lach terapeutycznych i łazienkach.

• Brązowy (kolor drewna) — wpływa na stymulowanie ciepłej, 
rodzinnej atmosfery, daje poczucie bezpieczeństwa. z  tych 
względów polecany do jadalni lub do salonu. Ponadto kolor 
brązowy sprawia wrażenie odizolowania od świata, z  tego 
powodu lubiany w sypialniach.

Kolorami możemy również uzyskać pewne efekty przestrzen-
ne, które oszukują oko. Użycie jasnych barw sprawi, że pokój 
będzie wydawał się większy, niż jest w  rzeczywistości. Ciemne 
kolory mają przeciwne działanie, powodują, że ściany wydają się 
położone bliżej siebie. To dobre rozwiązanie, gdy chcemy uzyskać 
wrażenie przytulności. Ponadto, malując dwie równoległe ścia-
ny boczne na ciemniejsze barwy niż cała reszta, uzyskamy efekt 
głębi, wydłużymy pokój (zabieg stosowany w  korytarzach czy 
pubach — w celu zbudowania przytulnego, rodzinnego charakte-
ru). Możemy pomalować sufit na ciemno, co sprawi, że pomiesz-
czenie wyda się niższe. Natomiast zastosowanie ciemnej podłogi 
nada głębię, a dodanie jasnego sufitu podwyższy go optycznie.

Warto zapoznać się z  charakterystyką podstawowych barw, 
ale projektując dom dla siebie i swoich najbliższych, weźmy pod 
uwagę przede wszystkim osobiste upodobania. Ustalmy, jakie 
barwy wywołują w nas pozytywne emocje, a jakie wręcz przeciw-
ne. Jeśli będziemy mieli problemy w selekcji, spójrzmy chociażby 
na własną szafę. Przeanalizujmy ubrania, one dużo mówią o nas 

fot. Freedom Nieruchomości
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aranżacje Wnętrz

Dom pachnący lawendą

T
rudno opisać styl prowansalski, nie wspominając o terenach, 
z których się wywodzi. Położona w południowo-wschodniej 
części Francji, Prowansja stanowi popularny obszar tury-

styczny. zawdzięcza to zwłaszcza korzystnemu położeniu — za-
równo miłośnicy gór, jak i morza znajdą tu coś dla siebie. Ważne są 
także uwarunkowania klimatyczne — poza miejscami położonymi 
wysoko w górach, przez większą część roku jest tu ciepło i słonecz-
nie. Cenione są tam lokalne tradycje, takie jak uprawa lawendy czy 
oliwek oraz wyroby rzemieślnicze. To wszystko sprawia, że przez 
wiele osób Prowansja postrzegana jest jako miejsce, w którym czas 
płynie powoli i spokojnie.

Prowansalskie inspiracje
Charakterystyczne domy, jakie można spotkać w  Prowansji, zo-
stały wybudowane z  lokalnych materiałów, takich jak kamień 
i  drewno. Urządzając mieszkanie inspirowane tamtejszym bu-
downictwem, warto wykończyć choć jedną ścianę za pomo-
cą kamieni. W  przypadku podłogi najlepiej sprawdzą się płytki 
lub drewno. ściany najczęściej maluje się na stonowane kolory. 
W  prowansalskich wnętrzach dominują delikatne barwy natu-
ralnie występujące w  przyrodzie, takie jak biel, beże, szarości, 
ewentualnie jasne odcienie zieleni, fioletu, czasem stosowanego 
z umiarem koloru żółtego.

Prostota i szyk
Meble w prowansalskich wnętrzach są lekkie i raczej niezbyt duże. 
Najczęściej stosuje się niskie komody, ażurowe regały i  witryny. 
W niektórych szafkach funkcję drzwiczek pełnią materiałowe za-
słonki. z reguły meble wykonuje się z jasnego drewna albo maluje 
farbą w  kolorze białym czy kremowym. Popularne jest pozosta-
wianie widocznych naturalnych słojów drewna lub wykonywanie 

specjalnych przetarć, które optycznie po-
starzają meble. Daje to interesujący efekt, 
charakterystyczny dla prowansalskich 
wnętrz. W przypadku kształtu, mamy dwie 
drogi. Możemy wybrać proste formy, przy-
wodzące na myśl sielskie życie na wsi, albo 
nieco bardziej wyszukane, nawiązujące do 
elementów stylu ludwikowskiego, takich 
jak kabriolowe nóżki, rzeźbienia czy ozdob-
ne gałki do mebli. Dobrze wyglądają rów-
nież tapicerowane sofy, krzesła i taborety.

Dbałość o każdy szczegół
Styl prowansalski charakteryzuje troska 
o  detale. Należy unikać zbyt dużej liczby 
bibelotów, które pełnią wyłącznie funkcję 
dekoracyjną, jednak wybierając elementy 
użytkowe, warto zatroszczyć się o  przed-
mioty unikatowe, wykonane ze szczególną 
starannością. Doskonale sprawdzą się tu 
poduszki, narzuty, zasłony czy ścierki i ręcz-
niki we wzory inspirowane naturą, takie jak 
ptaki, motyle czy motywy roślinne. Warto 
wykorzystać również prawdziwe rośliny — 
rosnące w doniczkach lub suszone. W kuch-
ni ciekawym akcentem będą warkocze 
czosnku i zioła, najlepiej te, które potocznie 

Słoneczna pogoda, pola pełne lawendy i kamienne domy z aromatem ziół to 
elementy charakterystyczne dla Prowansji. Stały się one inspiracją do stworzenia 
stylu kojarzonego z prostotą, sielskim życiem na wsi i ciepłem domowego ogniska.

produkty i aranżacje: lawendowykredens.pl

produkty i aranżacje: lawendowykredens.pl
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nadając im inne funkcje niż te, które przed laty zaplanował dla nich 
twórca. Przykładowo, dawny dzban na mleko może posłużyć jako 
wazon na kwiaty, a konewka świetnie nadaje się na donicę.

Prowansalski ogród
Bujna zieleń Prowansji staje się inspiracją dla właścicieli ogródków 
i  tarasów. Wprawdzie nie wszystkie rośliny śródziemnomorskie 
przetrwają w polskim klimacie, ale niektóre odmiany lawendy, róże 
czy hortensje z  powodzeniem można uprawiać także w  naszym 
kraju. Osoby, które nie chcą rezygnować z bardziej wymagających 
gatunków, mogą posadzić je w donicach, a zimą przenieść do miesz-
kania. Ceramiczne czy drewniane naczynia bardzo dobrze wpiszą 
się w charakterystyczny kanon prowansalskiego ogrodu. Pracując 
nad aranżacją tego miejsca, warto pamiętać, że tutaj bardzo waż-
ny jest element spontaniczności. Podobnie jak w typowym dla pol-
skich wsi ogrodzie rustykalnym, tak i tutaj poszczególne elementy 
możemy rozmieścić w taki sposób, by sprawiały wrażenie przypad-
kowych. Taki pozorny nieład sprawi, że we własnym ogrodzie czy 
na balkonie lub tarasie będziemy mogli poczuć, że jesteśmy u sie-
bie, w miejscu przeznaczonym przede wszystkim do odpoczynku. 
Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca, w otoczeniu roślin może-
my umieścić meble ogrodowe. ze stylem prowansalskim kojarzą 
się zwłaszcza przedmioty kute lub wyplatane z wikliny.

Sielski klimat Prowansji
Styl prowansalski z pewnością spodoba się osobom, które zwraca-
ją uwagę na piękno detali oraz cenią jasne wnętrza nawiązujące do 
sielskiego życia na wsi. Choć często uważa się, że styl ten ma wię-
cej zwolenników wśród kobiet niż mężczyzn, można w nim znaleźć 
również neutralne elementy, których walor to nie tylko estetyczny 
wygląd, ale i funkcjonalność. To wszystko sprawia, że styl prowan-
salski wciąż inspiruje wiele osób, które zastanawiają się nad tym, 
w jaki sposób urządzić swoje mieszkanie.

Anna Kapłańska

nazywa się ziołami prowansalskimi, m.in. ba-
zylia, rozmaryn, tymianek, szałwia czy majera-
nek. Efektownie wyglądają również przyprawy 
w  stylowych pojemniczkach oraz przetwory 
w  słoikach, których pokrywki ozdabiamy ma-
teriałowymi osłonkami, przewiązanymi wstąż-
ką czy kolorowym sznurkiem. W  przypadku 
tekstyliów stawiajmy na proste, matowe tkani-
ny w delikatnych odcieniach. Wykonane z nich 
przedmioty możemy za to udekorować delikat-
ną falbanką. Unikajmy sztucznych materiałów 
— przykładowo, we wnętrzu prowansalskim 
ceramiczne doniczki są bardziej atrakcyjne od 
plastikowych. Kosmetyki w  łazience najlepiej 
przelać z  oryginalnych opakowań do ozdob-
nych flakoników. Ciekawym akcentem będzie 
też ręcznie zrobione, dekoracyjne mydełko.

Cuda z targów staroci
Miłośnicy stylu prowansalskiego prawdziwe 
skarby mogą znaleźć na targach antyków czy 
aukcjach internetowych. Wiele osób, za drobną 
opłatą chce pozbyć się niepotrzebnych przed-
miotów, które od lat zalegają im na strychach. 
Czasami można trafić na szczególnie atrakcyj-
ną ofertę i kupić antyk w bardzo dobrym stanie. 
Warto jednak zwracać uwagę również na nieco zniszczone przed-
mioty, które po odnowieniu czy nawet delikatnym odświeżeniu, 
mogą zyskać nowe życie. Duże pole do popisu mają miłośnicy tech-
niki decoupage. Pozwala ona wykonać efektowne dodatki z wyko-
rzystaniem starych przedmiotów. Szczególnie dobrze prezentują 
się odnowione w  ten sposób szkatułki, ramki na zdjęcia, a  nawet 
elementy mebli. Antyki można także wykorzystać w  aranżacji, 

produkty i aranżacje: lawendowykredens.pl

produkty i aranżacje: lawendowykredens.pl
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

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

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 48

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska)

etap B – zrealizowany,  
etap E – IV kw. 2016 43–75 od 8000 GP-Investments 45

5 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 41

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

35–128 7100–8800 Inter-Bud 36

7 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka) bud. 5 – zrealizowany,  
bud. 4 – zrealizowany 58–97 8600–11 100 Inter-Bud 36

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

11 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 43
12 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 47
13 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 48
14 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 24–77 6599–7499 Imperial Capital Residence Stawowa 48
15 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–74 5247–6300 Inter-Bud 37
16 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 5500–7300 Start 39
17 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 41

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 38

9 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 43

10 ul. Zakątek 4c zrealizowana 81 8500 Krak-System 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. 

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

18 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany, Bohomolca 7 – 
wrzesień/październik 2017 42–99 5100–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 43

19 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 40

20 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 40

21 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 50

22 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 51

23 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 32–75 5500–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 43

24 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 44

25 Słowiańskie Wzgórze II etap  
(ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 44

26 Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 44–80 5890–7250 Dom-Bud M. Szaflarski 43

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

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

31 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–54 od 5950 Start 39

32 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 40

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 3

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

29 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 48
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
41 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 50
42 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 40
43 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 48
44 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 49
45 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków 46

Dębniki     Średnia cena: 6736 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 5641 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 7190 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
46 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30 –59 b.d. S.M. Czyżyny 49
47 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 42

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.
38 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 40
39 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5200–6500 Start 39
40 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Start 39

Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 5804 zł/mkw. 

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

37 Osiedle Kierzkowskiego (ul. Kierzkowskiego) zrealizowana 126 od 4444 Exclusive Development 17

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

33 ul. Małysiaka I kw. 2019 33–90 5100–5700 Proins 42

34 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 40–70 6400–6900 Inter-Bud 37
35 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 55–66 5000–6100 WAKO 44
36 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 89 6935 WAKO 44



35Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 16/2017

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

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

48 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46 5600–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 43

49 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. D – grudzień 2017 44–64 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 43

50 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 31–102 4700–5500 Inter-Bud 37

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

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

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

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

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

Nowa Huta   Średnia cena: 5506 zł/mkw. 

Okolice Krakowa  

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

53 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 54, 58 6000–6300 Proins 42

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–w67 od 3898 Savan Investments III okładka

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

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

51 os. Na Lotnisku 1 IV kw. 2017 ACATOM I okładka

52 ul. Okulickiego/ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 40

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20
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®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | CZYŻYNY | OS. DYWiZjONu 303

KRAKÓW | NOWY BiEŻANÓW | uL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLiNY | uL. BPA A. MAŁYSiAKA 

WSZYSTKIE MIESZKANIA 
PARTER ORAZ I PIĘTRO

Z dOPłATą MdM - 2018 R.

KRAKÓW | NOWA HuTA | OS. SZKLANE DOMY

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

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

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

l dostępne metraże mieszkań: od 33 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



43Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 16/2017

rynek pierwotny

MdM



44 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 16/2017

rynek pierwotny



45Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 16/2017

rynek pierwotny



46 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 16/2017

rynek pierwotny

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

Gotowe 
mieszkania

IV kw. 2017

W pobliżu osiedla:

SZYBKI TRAMWAJ

ZALEW BAGRY
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Bo miejsce ma znaczenie...

ul. Stawowa
Biuro Sprzedaży

Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

biuro@imperialstawowa.pl
123 073 073; 536 238 318

www.imperialstawowa.pl

Nowa kameralna inwestycja
o podwyższonym standardzie w Bronowicach
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ANWA TOYOTA AL POKOJU
tel. 12 297 26 92 7 dni w tygodniu www.anwa.eu
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Za nami kolejny miesiąc, w którym krakowski rynek biurowy 
cieszył się zainteresowaniem najemców i  inwestorów. Ja-
kich przeprowadzek możemy spodziewać się w najbliższym 

czasie? Które biurowce przyciągnęły nowych najemców, a które 
zmieniły właściciela?

Popracują w ASTRISIE
Do grona najemców biurowca ASTRIS dołączyła Grupa Pracuj. 
Nowy najemca wprowadzi się na początku grudnia br. i zajmie po-
nad 500 mkw. powierzchni. Grupa Pracuj jest właścicielem porta-
li Pracuj.pl, Rabota.ua, platformy emplo oraz systemu eRecruiter. 
Spółka dostarcza także rozwiązania usprawniające procesy re-
krutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Jest to jedna z naj-
prężniej rozwijających się firm technologicznych wspierających 
działania w obszarach HR i komunikacji w Europie Środkowej.

Biurowiec ASTRIS na krakowski rynek dostarcza niemal 
13 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Inwestycja zo-
stała zaprojektowana z  uwzględnieniem wymogów zrównowa-
żonego budownictwa. Obiekt podlega ocenie według standardu 
LEED, a zakładany poziom certyfikacji to Gold. Inwestorem nowo 
powstałego biurowca jest spółka ASTRIS, a komercjalizację obiek-
tu prowadzi Cushman & Wakefield. Generalnym wykonawcą bu-
dynku była firma budowlana RE-BAU. Projekt architektoniczny 
obiektu powstał w pracowni Tomasza Zawiszy i Marka Treli. Re-
alizację budowy kontrolowała międzynarodowa firma konsultin-
gowo-projektowa TEBODIN POLAND z grupy BILFINGER.

Grand Parade zajmie 4 piętra Kotlarskiej 11
Lipiec to też kolejna umowa najmu. Do biurowca Kotlarska 11 
wprowadzi się spółka Grand Parade. Zlokalizowany w  stolicy 
Małopolski oddział ma być jednym z kluczowych hubów techno-
logicznych firmy, w którym zatrudnienie znajdzie kilkuset progra-
mistów i specjalistów w zakresie wytwarzania oprogramowania. 
Grand Parade to polsko-brytyjska firma należąca do William Hill 
Group — jednego z największych bukmacherów zatrudniającego 
ponad 16 tys. pracowników na świecie. W krakowskim biurowcu 
Kotlarska 11 spółka zajmie prawie 4 piętra i będzie wynajmować 
6,2 tys. mkw. powierzchni biurowej. W procesie najmu wynajmu-
jącego reprezentowała firma doradcza Knight Frank, a  najemcę 
firma Brookfield Partners i Araszkiewicz Cichoń Ryś Kancelaria 
Radców Prawnych.

Biurowiec Kotlarska 11 oferuje łącznie 9 tys. mkw. powierzch-
ni biurowej i  ok. 2,5 tys. mkw. powierzchni usługowej. Do dys-
pozycji najemców przeznaczony jest także parking podziemny, 
mogący pomieścić 190 samochodów. Za projekt architektonicz-
ny obiektu odpowiada pracownia Ingarden & Ewy Architekci. In-
westycja zostanie oddana do użytku w styczniu 2018. Budynek 
jest obecnie przeznaczony na sprzedaż.

Przedszkolaki w biurowcach
Przedszkola w  biurowcach to coraz bardziej popularny widok. 
Placówki te pozwalają rodzicom na oszczędność czasu. Pomaga-
ją one także tworzyć dobry wizerunek firmy wynajmującej biura 
w takim obiekcie, ponieważ zaczyna ona być traktowana jako ta, 
która troszczy się o pracowników pozwalając im wygodnie godzić 

obowiązki zawodowe i  rodzicielskie. Placówek przedszkolnych 
jest coraz więcej również w krakowskich biurowcach.

Sieć Fair Play obejmuje przedszkola działające w  budyn-
kach biurowych. Jej nowe oddziały już wkrótce zostaną otwarte 
w Krakowie i Warszawie. Krakowska placówka zajmie 263 mkw. 
w  kompleksie biurowym Equal Business Park. W  Warszawie 
przedszkole zostanie otwarte w budynku Grójecka 208. Najem-
cę w procesie wynajmu w obu przypadkach reprezentowała firma 
Knight Frank. Nowe oddziały sieci Fair Play w krakowskim Equal 
Business Park oraz warszawskim Grójecka 208 zostaną otwarte 
do końca 2017 r.

Największe w Europie centrum usług biznesowych 
firmy Shell
Firma Shell zainaugurowała nowe biuro Shell Business Opera-
tions. Znajduje się ono w kompleksie Shell Energy Campus przy 
ul. Czerwone Maki w  Krakowie. Dla pracowników SBO Kra-
ków przygotowane zostały cztery specjalnie zaprojektowane 
dla firmy Shell budynki. W obiektach tych firma zajmuje łącznie 
26  tys.  mkw. powierzchni biurowej. W  centrum nowoczesnych 
usług biznesowych firmy Shell powstało ponad 2,7 tys. miejsc 
pracy dla specjalistów i menedżerów. Centrum będzie współpra-
cować z całą grupą Shell na wszystkich kontynentach.

Polska od kilku lat jest jedną z  wiodących lokalizacji dla sek-
tora nowoczesnych usług dla biznesu. W 2006 r. Polskę wybrał 
również Shell, który uruchomił Shell Business Operations w Za-
bierzowie pod Krakowem. Od tego czasu centrum nowoczesnych 
usług biznesowych firmy dynamicznie się rozwijało i zwiększało 
zatrudnienie. Od początku br. pozyskano już ponad 500 nowych 
pracowników. Pod koniec czerwca firma przeniosła się do no-
wej siedziby. W czterech biurowcach poza przestrzenią do pracy 
przygotowane zostały też strefy rozrywki i  relaksu oraz prze-
strzenie ciszy. Pracownicy kompleksu do swojej dyspozycji mają 
także restauracje, trzy parkingi, a  rowerzyści mogą skorzystać 
z szatni z prysznicami. Koncern nawiązał współpracę z władzami 
miasta, aby dostosować komunikację miejską do potrzeb osób za-
trudnionych w Shell Energy Campus.

Octava FIZAN na zakupach
Na początku lipca Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ak-
tywów Niepublicznych sfinalizował transakcję zakupu portfela 
11 budynków biurowych i handlowych. Jedną z zakupionych nie-
ruchomości jest biurowiec Onyx w Krakowie.

Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepu-
blicznych sfinalizował transakcję poprzez nabycie 30 spółek nale-
żących do funduszy BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji 
oraz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji. Zbycie ak-
tywów jest kluczowym etapem w  procesie likwidacji funduszy 
rozpoczętym 29 grudnia 2015 r. Zakupione nieruchomości to 
11 budynków biurowych i handlowych. Łączna powierzchnia naj-
mu przejmowanego portfela wynosi ok. 140 tys. mkw. Po zawar-
ciu tej transakcji, Octava FIZAN będzie właścicielem 19 aktywów 
komercyjnych o łącznej powierzchni najmu ok. 210 tys. mkw.

Justyna Gorczyca
e-biurowce.pl

biurowce

Lipiec na krakowskim rynku biurowym
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Pięć kondygnacji

Łączna powierzchnia ok. 3 000 m2

Standard budynków biurowych “A”

Atrakcyjna lokalizacja 

Parking podziemny

SAWIG Office to nowoczesny obiekt handlowo-usługowy, 

zlokalizowany w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

Nowa inwestycja SAWIG Invest Group jest idelaną ofertą 

dla firm, które cenią wysoką jakość oraz oryginalną

i funkcjonalną architekturę.

/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  /

Tomasz Bryksy

tel. 791 566 697

mail: tb@sawig.pl

www.sawig.pl

biuro@sawig.pl
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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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ekspert radzi

Optymalna forma zarządzania najmem

I
nwestycje w mieszkania na wynajem cieszą się w ostatnim czasie 
bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród kupujących nierucho-
mości są inwestorzy znający rynek oraz ci, dopiero zdobywają-

cy doświadczenie. Wśród tych, którzy „słyszeli od znajomego” albo 
„czytali w  internecie”, że warto kupić mieszkanie na wynajem, są 
zwolennicy najmu krótkoterminowego, czyli najmu na doby, oraz 
właściciele skłaniający się do zakupu lokalu z przeznaczeniem na 
znalezienie najemcy na rok lub dłużej. Gdzie zatem jest złoty śro-
dek i co się bardziej opłaca?

Odpowiadając najogólniej — w każdej lokalizacji, w której miesz-
kają ludzie, możemy prowadzić zarówno najem długo-, jak i krót-
koterminowy. Odpowiedź na pytanie, czy ma to sens w  każdym 
miejscu, jest już inną kwestią, ponieważ poszczególni inwestorzy 
mają swoje parametry i progi satysfakcji. Sukces finansowy wyni-
ka nie tylko z  tego, że wynajmiemy komuś nasze mieszkanie, ale 
przede wszystkim z tego, na jaki okres i z jaką częstotliwością bę-
dziemy to robić. Wynajęcie mieszkania na kilka miesięcy, rok lub 
kilka lat daje nam stabilny, przewidywalny przychód (oczywiście 
chodzi tu o pewne uogólnienie, gdyż w trakcie najmu może się wie-
le zmienić). Najem krótkoterminowy stanie się atrakcyjny, jeże-
li nasze mieszkanie będzie wynajęte co najmniej przez 20–25 dni 
w miesiącu. W przeciwnym razie może się okazać, że zyski z naj-
mu długoterminowego są wyższe (zyski, czyli to, co zostało nam po 
uwzględnieniu poniesionych kosztów).

Porównując obie formy — krótko- i długoterminowy najem, na-
leży zwrócić uwagę na wiele aspektów związanych z tą formą po-
mnażania pieniędzy. 

1. Lokalizacja
Dla najmu długoterminowego najlepsze lokalizacje to:
— dla mieszkań jednopokojowych — okolice centrów bizneso-

wych, uczelni
— dla mieszkań 2–3-pokojowych — dodatkowo osiedla oddalone 

od tramwaju, gdyż nasi modelowi najemcy poruszają się nie tyl-
ko komunikacją miejską, ale przede wszystkim samochodem

— dla mieszkań 3-pokojowych i większych oraz domów — w zasa-
dzie dowolna lokalizacja, najlepiej z dobrym dojazdem samocho-
dem do szkoły, przedszkola.

Powyższe zasady dotyczą mieszkań wynajmowanych w  całości, 
bez podziału na wynajem pojedynczych pokoi.

Dla najmu krótkoterminowego kluczowe jest położenie w  ści-
słym centrum miasta. W Krakowie: Rynek Główny, Planty, ewen-
tualnie do ul. Dietla i alei Trzech Wieszczów. Posiadając mieszkanie 
w  tym rejonie, możemy liczyć na to, że przez cały rok będziemy 
mieć obłożenie na satysfakcjonującym poziomie. Wbrew pozorom 

Kazimierz dla najmu krótkoterminowego nie jest już tak atrakcyjny 
jak jeszcze przed dwoma laty.

2. Czas, który musimy poświęcić
W  przypadku najmu długoterminowego, jeżeli mamy samodziel-
nych i  odpowiedzialnych najemców, czas poświęcony na obsługę 
najmu w  całym okresie trwania przedsięwzięcia jest stosunkowo 
niewielki. Inaczej, gdy nasze mieszkanie wynajmujemy na doby. 
Codziennie, czasami co 2–3 dni, musimy kogoś zameldować lub 
wymeldować, zmienić pościel, posprzątać itp. To powoduje, że 
obsługa tego typu najmu jest niemalże pracą na etat, zakładającą 
dostępność przez 24 godz. na dobę, bo czasami klienci się spóźnia-
ją (zamiast o  16 chcą wejść do mieszkania o  23) albo opuszczają 
mieszkanie wcześniej (o 4 nad ranem jadą na lotnisko). Oczywiście 
mogą się sami wprowadzić na podstawie kodu otwierającego za-
mek, po pobycie zostawić klucze w skrzynce na listy albo zatrza-
snąć za sobą drzwi. Jednak w takim przypadku ryzykujemy tym, że 
może coś zniknąć z mieszkania i nie będzie już możliwości odzyska-
nia tych przedmiotów, gdyż zwykle w  najmie krótkoterminowym 
nie robi się protokołów zdawczo-odbiorczych. 

3. Standard wykończenia mieszkania i wyposażenie
Dla najmu długoterminowego nie ma ustalonego poziomu wykoń-
czenia. Można wynajmować lokal, który nie był malowany przez 
ostatnie kilka lat, posiadający zniszczone meble i  stary, gazowy 
piecyk, który czasami odmawia współpracy. Możemy też wynająć 
komuś mieszkanie, które posiada najnowsze meble oraz kuchnię 
zaprojektowaną na wymiar, zmywarkę i pralkę z suszarką. Każdy lo-
kal, niezależnie od tego, jak urządzony i wyposażony, w danej loka-
lizacji z pewnością znajdzie najemcę — to kwestia tylko i wyłącznie 

Najem krótko- czy długoterminowy? Co jest bardziej pewne 
i opłacalne dla właściciela? Jak to wygląda w praktyce w Krakowie? 
— przed takimi pytaniami stają osoby, które chciałyby rozpocząć 
inwestowanie w nieruchomości przeznaczone na wynajem. 
Poznanie podstawowych cech różnych form zarządzania najmem 
zwiększy szanse powodzenia przedsięwzięcia.
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ceny w stosunku do innych mieszkań w okolicy. Co ciekawe, najle-
piej wykończony obiekt na danym osiedlu będzie miał cenę najmu 
wyższą o ok. 100–150 zł od pozostałych mieszkań, czasami znacz-
nie słabiej wykonanych i doposażonych.

Przy najmie krótkoterminowym, aby uzyskać optymalny poziom 
obłożenia, musimy zadbać o odpowiedni standard mieszkania, któ-
re dodatkowo powinno posiadać wszystkie niezbędne do codzien-
nego funkcjonowania meble, sprzęty AGD i  RTV oraz dostęp do 
internetu. Nasz gość musi mieć zapewnione wszystko, co pozwoli 
mu podróżować z niewielkim bagażem.

4. Liczba pokoi, łóżek
W  przypadku najmu długoterminowego cena mieszkania zale-
ży nie tylko od lokalizacji, ale i  liczby pomieszczeń. Mieszkanie 
jednopokojowe, jeżeli ma 40 mkw., wynajmie się w  niższej cenie 
niż mieszkanie o  powierzchni 36 mkw., posiadające dwa pokoje. 
W przypadku krótkiego najmu istotna jest nie tylko liczba pomiesz-
czeń, ale też to, ile znajduje się w nim łóżek.

5. Wyposażenie w AGD, sztućce, pościel
Zależnie od wielkości lokalu i  typu klienta docelowego, mieszka-
nia na najem długoterminowy możemy wynajmować wyposażone 
tylko w meble kuchenne oraz AGD w postaci lodówki, piekarnika, 
płyty grzewczej, okapu i zmywarki. Pozostałe elementy wyposaże-
nia, szczególnie w większych mieszkaniach, bardzo często najemcy 
przywożą ze sobą. W przypadku najmu krótkoterminowego miesz-
kanie musi posiadać wszystkie meble, a także czajnik, kuchenkę mi-
krofalową, deskę do prasowania, żelazko, odkurzacz, suszarkę do 
włosów, kosze na śmieci, talerze, kubki i sztućce.

6. Piętro, winda
Jeżeli mamy lokalizację zgodną z  preferencjami naszego idealne-
go najemcy, możemy z powodzeniem wynajmować mieszkanie na 
trzecim lub czwartym piętrze, nawet gdy w  bloku nie ma windy. 
W przypadku najmu krótkoterminowego brak windy dla mieszkań 
położonych na wyższych kondygnacjach znacząco obniża zaintere-
sowanie naszą ofertą. Turyści nie chcą wnosić rzeczy tak wysoko, 
a osoby starsze czasami po prostu nie mogą wejść do tak położo-
nych mieszkań. To samo dotyczy antresoli w mieszkaniu — jej po-
siadanie znacząco obniża zainteresowanie wśród osób starszych.

7. Działalność gospodarcza i podatki (VAT i dochodowy)
Przy najmie długoterminowym możemy rozliczać się na kilka sposo-
bów. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
mamy możliwość rozliczania podatków na zasadach ogólnych, na 
zasadach ogólnych z wykorzystaniem amortyzacji oraz za pomocą 
ryczałtu od przychodu — 8,5 proc. Przy najmie krótkoterminowym 
sprawa jest bardziej złożona — formalnie nie ma czegoś takiego jak 
najem krótkoterminowy. Każdy najem trwający poniżej 30 dni jest 
usługą zakwaterowania, a co za tym idzie, aby go prowadzić, trzeba 
zarejestrować działalność gospodarczą. Usługi zakwaterowania są 
objęte 8 proc. VAT-em, więc powinniśmy również go rozliczać. Moż-
na tutaj korzystać ze zwolnienia do przychodu 200 tys. zł. Kwestie 
podatków należy jednak omówić z  kompetentnym przedstawicie-
lem biura rachunkowego lub z doradcą podatkowym.

8. Ryzyko zniszczeń, zabezpieczenie przed nieuczciwym 
najemcą
Dla najmu długoterminowego pobieramy kaucję zabezpiecza-
jącą oraz możemy skorzystać z najmu okazjonalnego, w którym 

najemca poddaje się egzekucji w  przypadku rozwiązania umo-
wy. Przy najmie krótkoterminowym jedynym zabezpieczeniem 
okazuje się umowa, możemy też robić blokady na karcie kre-
dytowej, niemniej z  tej opcji korzystają raczej osoby zawodo-
wo zajmujące się tą formą biznesu. Właściciela pojedynczego 
mieszkania na wynajem przed nieuczciwym najemcą chroni je-
dynie umowa.

9. Rozliczenia mediów (woda, prąd, ogrzewanie)
W  najmie długoterminowym te koszty są po stronie najemców. 
W przypadku wynajmu na doby całość kosztów ponosi właściciel 
mieszkania.

10. Konkurencja
Niezależnie od formy najmu — konkurencja jest duża. Należy za-
uważyć, że zarówno najem krótko-, jak i  długoterminowy mocno 
się profesjonalizuje. Dziś zarządzanie najmem to mocna część ryn-
ku nieruchomości.

11. Koszty promocji, marketingu i obsługi mieszkania
Przy najmie długoterminowym znalezienie najemcy to proces 
jednorazowy, przeprowadzany zwykle raz na 10–12 miesię-
cy. Mieszkania najczęściej są wynajmowane poprzez ogłosze-
nia prywatne na portalach lub poprzez agentów nieruchomości. 
W przypadku najmu krótkoterminowego 90 proc. rezerwacji jest 
dokonywanych poprzez portale Booking.com oraz AirBnB.pl, 
które nie robią tego za darmo, ale za prowizję w wysokości się-
gającej 20 proc. wartości zamówienia. Przy najmie krótkotermi-
nowym do koszów obsługi należy doliczyć sprzątanie po każdym 
gościu, wymianę pościeli oraz koszt dojazdu do mieszkania w celu 
zameldowania i  wymeldowania gościa. Kwestie drobnych na-
praw, które w przypadku najmu długoterminowego są po stronie 
najemców, w przypadku przyjmowania gości na doby przejmuje 
właściciel.

Powyższa lista uwzględnia jedynie najważniejsze różnice mię-
dzy najmem krótko- i  długoterminowym. Z  pewnością można 
dopisać do niej inne pozycje mające wpływ na wybór formy za-
rządzania nieruchomością. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie 
na pytanie, z czego będzie zadowolony i jaki jest próg przychodu/
zysku, który chce osiągnąć, gdyż czasami nie tylko pieniądze, ale 
też proporcje nakładów do przychodów mają znaczenie dla wła-
ścicieli mieszkań na wynajem. 

Józef Kajta
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ekspert radzi

Bezpieczny Najem 2017

Pomoc eksperta
Duża aktywność na rynku nieruchomości sprzyja oszustom 
i  pseudoagencjom. Od lat znany jest proceder handlu adresa-
mi. Oszuści zamieszczają w  prasie i  internecie atrakcyjne ceno-
wo oferty wynajmu mieszkań. Podanie ich adresu uzależniają od 
opłaty w wysokości od 100 do 500 zł. 

Niestety bardzo często zdarza się, że przedstawione przez pseudo-
agencje oferty nie pokrywają się z rzeczywistością. Są nieaktualne lub 
nieosiągalne, bo podany telefon nie odpowiada — wyjaśnia Andrzej 
Piórecki, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Akcja „BEZPIECZNY NAJEM” pozwala uniknąć tego rodzaju 
problemów. 

Wynajmujący i najemcy mogą mieć pewność, że pomogą im rzetel-
ni pośrednicy, którzy mają duże doświadczenie. To osoby posiadające 
gruntowną wiedzę z wielu dziedzin, m.in. prawa i gospodarki nierucho-
mościami, a  także wieloletnią praktykę, liczoną setkami przeprowa-
dzanych transakcji. To oni pomogą znaleźć odpowiednią ofertę, ustalą 
tytuł prawny do lokalu, określą warunki najmu, przeprowadzą inwen-
taryzację i sporządzą umowę najmu dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb najemcy — zapewnia Andrzej Piórecki.

Eksperta można sprawdzić, odszukując jego nazwisko w – pro-
wadzonym przez PFRN — Centralnym Rejestrze Pośredników 
w  Obrocie Nieruchomościami. Rejestr zawiera już ponad 8 tys. 
nazwisk.

Najem w kilku krokach
Każdego roku do akcji „BEZPIECZNY NAJEM” przystępuje oko-
ło 200 biur nieruchomości z całego kraju. Pośrednicy pomagają 
najczęściej w szukaniu mieszkań dwupokojowych lub kawalerek 
w  atrakcyjnej cenie, położonych blisko uczelni oraz o  dobrym 
standardzie wykończenia i wyposażenia. Żacy są zainteresowa-
ni lokalami umeblowanymi, z pralką, lodówką i – obowiązkowo — 
dostępem do internetu.

Pośrednicy pomagają też — zarówno wynajmującym, jak i na-
jemcom — przejść przez wszystkie niezbędne procedury i  bez-
piecznie sfinalizować transakcję. 

Co to oznacza? Najemcy powinni przede wszystkim zadbać 
o  potwierdzenie własności lokalu, co można zrobić, zaglądając 
do aktu notarialnego czy księgi wieczystej. Oba dokumenty są 
dostępne w  internecie. Wynajmujący zaś, chcąc mieć pewność, 
że oddaje mieszkanie w  odpowiedzialne ręce, może poprosić 
o  referencje od poprzednich właścicieli wynajmowanych nieru-
chomości, zabezpieczyć się kaucją w  wysokości najczęściej jed-
nomiesięcznego czynszu oraz podpisać umowę z rodzicem, a nie 
studentem. 

Dokumentem zabezpieczającym interesy obu stron jest umo-
wa najmu okazjonalnego. Właściciel zyskuje wówczas gwaran-
cję, że w  przypadku jej rozwiązania lokator opuści mieszkanie, 
co poświadcza notarialnie, a  najemca ma pewność, że ustalona 
wysokość czynszu może ulec zmianie tylko w przypadkach ściśle 
określonych w dokumencie.

Nowa jakość w biurach
Na rynku nieruchomości funkcjonuje cały szereg podmiotów i wciąż 
powstają nowe biura pośrednictwa w  obrocie nieruchomościami. 
Część działa w szarej strefie, niezgodnie z prawem. Klienci nie mają 
świadomości, komu tak naprawdę powierzają dorobek swojego życia 
— mówi Andrzej Piórecki.

W odpowiedzi na działalność pseudopośredników PFRN two-
rzy — dedykowany dla profesjonalistów zrzeszonych w regional-
nych stowarzyszeniach należących do PFRN — System Jakości 
PFRN „Expert”. 

System pozwala wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem 
oraz standardami zawodowymi. Miejsca, w  których pośrednicy sta-
le podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o wysoką jakość usług. PFRN 
udziela rekomendacji biurom działającym w tym systemie, a także na-
daje certyfikaty Eksperta Nieruchomości pośrednikom i pracownikom 
w nich zatrudnionym. To ogromna wartość dodana dla klientów, któ-
rzy mogą być spokojni o profesjonalną usługę — tłumaczy Leszek A. 
Hardek, współtwórca systemu.

Ci, którzy przystąpią do programu, uzyskują m.in. dostęp do 
dokumentów i  procedur dotyczących usługi pośrednictwa oraz 
doświadczenia i warsztatu pracy innych pośredników. System Ja-
kości „Ekspert” ujednolica proces obsługi klienta, począwszy od 
rozpoznania jego potrzeb po proces podażowy (procedura sprze-
daży i wynajmu) i popytowy (procedura kupna i wynajmu), a co 
za tym idzie, podnosi jakość świadczonych przez pośredników 
usług.

PFRN oprócz licencji branżowych i systemów jakości jest tak-
że w trakcie wprowadzania szkoleń specjalistycznych głównie dla 
adeptów tego zawodu, m.in. z zakresu wynajmu mieszkań czy za-
rządzania najmem. Już niebawem w  Centralnym Rejestrze po-
średników i  zarządców będzie można wyszukać pośredników 
specjalizujących się w danej gałęzi usług pośrednictwa.

pFrN

Zaczął się czas wzmożonej aktywności na rynku nieruchomości — studenci zaczynają 
szukać mieszkań do wynajęcia. Jak co roku, młodzi ludzie, często nie znający realiów 
w nowych miastach, mogą paść ofiarą nieuczciwych pseudoagencji nieruchomości. 
Dlatego już 15 sierpnia Polska Federacja Rynku Nieruchomości ruszyła z kolejną edycją 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „BEZPIECZNY NAJEM 2017”. Warto pamiętać, że 
profesjonalnych pośredników można łatwo znaleźć w Centralnym Rejestrze PFRN, 
w którym widnieje już ponad 8 tys. nazwisk.
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rynek wtórny | prezentacja ofert

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
3-pokojowy apartament w wysokim 
standardzie, 67 m2, 2011 r.
Cena: 539.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer    
 505-236-943

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MEIERA
Komfortowy 3-pokojowy 
apartament, 75 m2, 2008 r.
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak   
 518-706-518

RZĄSKA,
GM. ZABIERZóW
Dom wolnostojący, wysoki standard, 
362 m2, działka 9 a, 2016 r. 
Cena: 1.590.000 zł 

KONTAKT:  Bożena Romuzga       
 518-706-538

BOREK FAŁĘCKI, 
UL. HUCULSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
do wejścia, 2015 r.
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko  
 507-668-087

KROWODRZA,
UL. KRóLEWSKA
3-pokojowe mieszkanie po generalnym 
remoncie, 65 m2, duży balkon
Cena: 589.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski      
 510-087-993 

BRACIA-SADURSCY.PL

KROWODRZA,
ŻABINIEC
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 47 - 75 m2

Ceny: od 330.710 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz  
 688-880-184 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

BRONOWICE,
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ
2-pokojowe mieszkanie do wejścia, 
balkon, świetna lokalizacja
Cena: 360.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska   
 511-272-088 

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

Ceny: od 198.550  zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   688-880-133
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rynek wtórny | prezentacja ofert

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 54 m2, 
wysoki standard
Cena: 549.000 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

ŁAGIEWNIKI,
UL. HOFFMANOWEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 
umeblowane, II p. loggia, garaż
Cena: 2.700 zł/mc + opłaty

KONTAKT:  Olgierd Jacher    
 512-536-778

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
przestronne
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

GRZEGóRZKI,
UL. CHAŁUPNIKA
3-pokojowe, 77 m2, duży balkon
Cena: 600.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

GRĘBAŁóW,
UL. GEODETóW
Dom wolnostojący, p.u. 170 m2, do 
wprowadzenia, 2002 r., działka 17 a
Cena: 820.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł       
 518-810-080 

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

KONTAKT:  Joanna Makowa 
 688-880-156   

BRACIA-SADURSCY.PL

NIEPOŁOMICE
Mieszkania 3, 4-pokojowe, 
pow. 56 - 73 m2

Ceny: od 225.720 zł

KONTAKT:  Marek Popiela
  688-880-195
 
 

ŁAZY, GM. JERZMANOWICE,
PRZEGINIA
Dom wolnostojący, p.u. 202 m2, 
2008 r., dz. 17 a, widokowa
Ceny: 1.780.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545 

KROWODRZA,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
nowoczesne
Cena: 405.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk    
 514-738-628 

KLINY,
UL. ZAWIŁA
Dom w zabud. bliźniaczej, p.u. 163 
m2, 2010 r., dz. 4 a, ekskluzywny
Cena: 1.450.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś  
 502-104-545  
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DĘBNIKI,
UL. SANDOMIERSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2, 
ekskluzywne
Cena: 580.000 zł

KONTAKT:  Dominika Ziobrowska   
 798-352-683  

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

DĘBNIKI,
UL. SODOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2, do 
zamieszkania
Cena: 395.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk    
 509-907-533

ZABIERZóW,
UL. GAZOWA
Dom w zab. Bliźniaczej, 198 m2, 
dz. 5,6 ar, nowoczesny, 2010 r.
Cena: 1.149.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor     
 500-557-819

LUSINA,
UL. NAD WILGĄ
Dom wolnostojący, 204 m2, 
dz. 11 ar, wys. standard, 2013 r.
Cena: 1.129.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio  
 515-234-864

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2, 
nowoczesne
Cena: 409.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583 

MODLNICZKA  
Mieszkania 4-pokojowe, pow. 67 m2 
Ceny: 319.000 zł 

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

BRACIA-SADURSCY.PL

BIBICE 
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
p.u. 100 m2, działka 400 m2

Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz
  688-880-184
 
 

NIEPOŁOMICE,
PODŁĘŻE
Dom wolnostojący, p.u 126 m2, 
stan deweloperski
Cena: 550.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna   
 503-031-022 

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 
pow. cał. 133 m2, dwa tarasy
Cena: 676.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby    
 500-715-217 

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

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188  
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GRZEGóRZKI,
FRANCESCO NULLO
Mieszkanie 2-pokojowe, 47,7 m2, 
apartamentowiec, 2013 r.
Cena: 600.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska   
 505-083-150  

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
I p., apartament
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran      
 503-780-786

BRONOWICE,
UL. LEA
Mieszkanie 4-pokojowe, 85 m2, 
monitoring, 2008 r.
Cena: 739.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala      
 510-131-177

NIEPOŁOMICE,
OCHMANóW
Dom wolnostojący, 202 m2 
dz. 12 ar, klimatyczny, 2008 r.
Cena: 890.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek  
 505-110-150

STARE MIASTO,
AL. KOCHANOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 88 m2, 
balkon, urządzone
Cena: 799.000 zł 

KONTAKT:  Adam Kubala       
 510-131-177 

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

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

TOMASZOWICE  
Dom wolnostojący, p.u. 161 m2, 
działka 755 m2, wysoki standard 
Ceny: 738.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209
 
 

RUCZAJ,
UL. CZERWONE MAKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 64,52 m2, 
wykończone, 2009 r.
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150 

GRZEGóRZKI,
UL. MOGILSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 91,46 m2, 
klimatyczne
Cena: 619.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. WIARUSA
Mieszkanie 3-pokojowe, balkon, 
2008 r.
Cena: 469.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864  
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3-pokojowe – 87 m2 
Łobzów, ul. Lubelska
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 87 m2 
położone w kamienicy. Lokal składa się z 3 
niezależnych pokoi, dużej kuchni z jadalnią, 
łazienki z WC, przynależnej piwnicy. Po ge-
neralnym remoncie - w bardzo dobrym stanie.  

Cena 608.000 zł 
tel. 512 110 802

1-pokojowe – 32 m2 
Nowa Huta, os. Kolorowe
Jeden pokój, jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, piwnica, balkon. Mieszkanie 
na trzecim piętrze w niskim bloku. Cicha 
i spokojna okolica. Dobra komunikacja. 

Cena 199.000 zł
tel. 533 707 446

2-pokojowe – 51 m² 
Żabiniec, ul. Żabiniec
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, balkon. Mieszkanie w nowoczesnym 
bloku z windą. Stan deweloperski. Inwestycja „Casa 
Feliz”. W cenie projekt architektoniczny przearanżo-
wania mieszkania na 3-pokojowe z aneksem kuchen-
nym. Możliwość dokupienia miejsca postojowego w 
garażu podziemnym i komórki lokatorskiej.

Cena 380.000 zł
tel. 696 496 500

2-pokojowe – 45 m2 
Wola Duchacka
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, loggia, piwnica. Nieruchomość 
położona jest w spokojnej okolicy, dookoła 
dużo zieleni. Bardzo dobry dojazd co centrum. 
Blisko MPK oraz liczne punkty usługowo-han-
dlowe.

Cena 240.000 zł
tel. 537 496 677

3-pokojowe – 57 m2 
Olsza, ul. Aleja 29 listopada
Przedpokój, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, 3 pokoje, 2 balkony. Blok 
z cegły z lat 90-tych. Ogrzewanie miej-
skie. Przynależne miejsce postojowe.

Cena 325.000 zł
tel. 604 683 680

1-pokojowe – 37 m2 
Łobzów, 
ul. Kazimierza Wielkiego
Mieszkanie jednopokojowe o pow. 37 m2 
z osobną kuchnią wykończone w podwyższo-
nym standardzie. Dodatkowo łazienka, duży 
taras oraz możliwość dokupienia miejsca 
postojowego i piwnicy.

Cena 400.000 zł
tel. 512 110 802

2-pokojowe – 42,5 m2 
Czarna Wieś, ul. Obopólna
Stan idealny. Dwustronna ekspo-
zycja. Niskie miesięczne koszty 
utrzymania. Blok z 2014 roku.

Cena 336.000 zł
tel. 666 600 732 

2-pokojowe – 44 m2 
Kozłówek, ul. Spółdzielców
Przedpokój, oddzielna widna kuch-
nia, 2 niezależne pokoje, łazienka 
z WC, loggia, piwnica. Drugie 
piętro. Dużo zieleni. Blisko MPK.

Cena 239.000 zł
tel. 534 533 332

4-pokojowe – 70,8 m2 
Nowy Prokocim
Przedpokój, widna kuchnia, 4 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, WC, loggia, piw-
nica, miejsce postojowe. Mieszkanie na 
drugim piętrze w bloku z windą. Blisko 
do przystanków komunikacji miejskiej.

Cena 390.000 zł
tel. 600 176 207

4-pokojowe – 85 m2 
Azory, ul. Makowskiego
4 osobne pokoje oraz jasna kuchnia. Klasyczny 
układ, na całej długości mieszkania balkon. 
Kameralne budownictwo. Mieszkanie znajduje 
się w domu jednorodzinnym, w którym wyod-
rębniono 4 mieszkania. Okna wymienione na 
PCV, piec 2-funkcyjny zapewnia ogrzewanie 
oraz ciepłą wodę. Blisko komunikacja miejska.  

Cena 360.000 zł
tel. 730 970 199 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe – 39,62 m2 
Prądnik Czerwony
Przedpokój, sypialnia, pokój dzienny 
z kuchnią, łazienka, balkon, komórka 
lokatorska. Wykończone i wyposażone, 
do zamieszkania. Wysoki standard. 
Klimatyzacja. Blok z 2010 roku. 

Cena 299.000 zł
tel. 533 320 218

3-pokojowe – 58,78 m2 
Os. Złocień, ul. Złocieniowa
Przedpokój, jasna kuchnia, 3 nie-
zależne pokoje, łazienka z WC, po-
mieszczenie gospodarcze. Mieszkanie 
na II-piętrze w kameralnym bloku 
z 2000 r. Blisko komunikacji autobusowej. 

Cena 239.000 zł
tel. 537 680 002

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

Cena 899.000 zł
tel. 794 787 777

Kawalerka – 20 m2 
Plac Centralny, 
os. Centrum A 
Komfor towa kawalerka wśród zieleni 
z lokal izowana na czwar tym piętr ze 
w czteropiętrowym bloku budowanym meto-
dą tradycyjną. Nieruchomość o powierzchni 
20 m2 składa się z pokoju, ciemnej kuchni oraz 
łazienki. W bliskim sąsiedztwie Łąki Nowohuckie. 

Cena 133.000 zł
tel. 693 569 107

Nowa Huta, os. Sportowe
2 pokoje, jasna kuchnia, przedpo-
kój oraz piwnica. Nieruchomość 
znajduje się na pierwszym piętrze 
w kameralnym bloku z cegły. W najbliższym 
sąsiedztwie sklepy, Zalew Nowohucki oraz 
dobra komunikacja miejska. Możliwość 
wyodrębnienia trzeciego pokoju, miesz-
kanie wolne od zaraz.Cena do negocjacji!

Cena 249.000 zł 
tel. 731 090 606 

3-pokojowe – 63 m2  
Czyżyny, Os. 2 Pułku 
Lotniczego
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna 
osobna kuchnia, łazienka, toaleta, loggia, 
piwnica. Mieszkanie w stanie do wejścia. 
Idealne dla rodziny lub pod inwestycje. 

Cena 350.000 zł
tel. 535 221 232

3-pokojowe – 52 m2 
Mistrzejowice, 
os. Bohaterów Września
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, balkon. Stan - po remoncie/
do wejścia, okna PCV, nowe płytki (kuchnia, 
łazienka, przedpokój), inst. elekt. miedziana, 
w pokojach panele podłogowe. Blisko komuni-
kacja i liczne sklepy.

 Cena 290.000 zł  
tel. 504 143 011

2-pokojowe – 40 m2 
Ruczaj, ul. Szuwarowa
Salon z aneksem kuchennym, osobna 
sypialnia, łazienka, komórka lokatorska, 
duży balkon, zielona i spokojna okolica. 
Dostępne od zaraz

Cena 289.000 zł
tel. 608 440 793

1-pokojowe – 32 m2 
Płaszów, ul. Koszykarska
Przedpokój,  salon z aneksem 
kuchennym, łazienka z WC. Możli-
wość wydzielenia osobnej kuchni. 
Mieszkanie w stanie deweloperskim 
w nowoczesnym bloku z windą 
z 2014 roku. Idealne pod inwestycję. 

Cena 230.000 zł
tel. 570 578 980

3-pokojowe – 83 m2 
Olsza
Przedpokój, salon, dwie sypialnie, 
jasna kuchnia, dwie łazienki, log-
gia, piwnica. Funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń. Mieszkanie w bloku 
z 2001 r., bez gazu. Możliwość 
d o k u p i e n i a  g a r a ż u .  D o g o d -
na  komun ikac ja  au tobusowa

Cena 550.000 zł  
tel. 12 412 00 72
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Luksusowy apartament 
z widokiem na Wisłę i panoramę 
Krakowa
Apartament położony na VI piętrze w budynku znajdującym 
się tuż przy zejściu na Bulwary Wiślane. Jasny i przestronny 
salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka z wc 
oraz duża garderoba. Winda prowadząca wyłącznie do tego 
mieszkania. Apartament wykończony z użyciem materiałów 
najwyższej jakości, posiada 50 metrowy taras, z którego 
rozpościera się piękny widok na Wisłę i panoramę Krakowa. 
Apartament wyposażony w funkcję Smart Dom, klimatyzację 
i ogrzewanie podłogowe z sieci miejskiej. Do nieruchomo-
ści przynależy miejsce postojowe w garażu podziemnym. 

Cena - informacja w biurze
tel. 534 534 605

Przestronny apartament 
w stanie idealnym

Apartament o powierzchni 88,2 m2 na piątym piętrze w bu-
dynku z windą i portierem. Mieszkanie składa się z dużego 
salonu z kominkiem połączonego aneksem kuchennym, 
2 sypialni, łazienki, osobnego WC, garderoby. Ogrzewa-
nie centralne gazowe. Apartament posiada nieduży taras 
z panoramą Krakowa oraz przynależny garaż. Na podło-
gach egzotyczne drewno, a samo mieszkanie w stanie 
idealnym, wykończone z bardzo dobrej jakości materiałów. 

Cena - informacja w biurze 
tel. 534 534 605

1-pokojowe – 30 m2 
Salwator
1 pokój, osobna jasna kuchnia, bar-
dzo duża loggia, piwnica. Mieszkanie 
z widokiem na Błonia, po generalnym 
remoncie. Wykończone z dobrej jakości 
materiałów. Odnowiony budynek z MPEC-em. 

Cena 309.000 zł
tel. 534 534 605

3-pokojowe – 53 m2 
Stare Miasto, ul. Blich
Dwupoziomowe, widokowe mieszkanie na ostatniej 
kondygnacji w czteropiętrowej kamienicy będącej 
w trakcie remontu elewacji. Nieruchomość składa się 
z trzech pokoi, aneksu kuchennego, dwóch łazienek 
oraz balkonu francuskiego. Ogrzewanie gazowe.  

Cena 550.000 zł
tel. 512 110 804
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w domu
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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: 1 650 000 zł
 

 
KONTAKT: 503 756 519

mieszkanie – sPRzeDaŻ
 
POWIERZCHNIA: 41 m2

CENA: 299 999 zł
 
OFeRTa na WYŁĄCznOŚĆ
 
KONTAKT: 503 756 519

MIESZKANIE – WYNAJEM
 
POWIERZCHNIA: 29 m2

CENA: 1500 zł
 

 
KONTAKT: 503 756 519
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072
Cena: 570.000 zł

garaż: 20.000 zł

Dziekanowice - sprzedaż 

Na sprzedaż 15 arowa 
działka budowlana
w miejscowości 
Dziekanowice blisko 
Dobczyc.

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

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

Cena: 90.000zł 

Zabłocie - sprzedaż
Cena: 640.000 zł

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

Cena: 695.000 zł 

Stańczyka - sprzedaż

Do sprzedaży 4-poko-
jowe mieszkanie
o powierzchni 110 m2

w Salwator City.

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

Stare Miasto - sprzedaż

Na sprzedaż 2-pokojowe 
mieszkanie z oddzielną 
kuchnią po generalnym 
remoncie o powierzchni 
48 m2

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

Cena: 480.000 zł
do negocjacji 

Grzegórzki - sprzedaż

Na sprzedaż wykończone 
pod klucz 2-pokojowe 
mieszkanie. Apartamenty 
Przy Bulwarze przy
ul. Masarskiej. 2 pokoje,
37 m2 + loggia, IV piętro.

Cena: 890.000 zł 

Emaus - sprzedaż

Do sprzedaży 3-poko-
jowe mieszkanie o 
powierzchni 80 m2 

przy ul. Emaus.

Katarzyna Łacheta +48 795 795 492  katarzyna.lacheta@aphouse.plKarolina Dutka +48 795 184 427 karolina@aphouse.pl

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

Cena: 489.999 zł 

Strzelców - sprzedaż

Na sprzedaż 4-pokojowe 
mieszkanie na
Prądniku Czerwonym
o powierzchni 77 m2.

Karolina Dutka +48 795 184 427 karolina@aphouse.pl Izabela Myśliwiec +48 799 936 689 izabela@aphouse.pl

Cena: 549.000 zł 

Stare Miasto - sprzedaż

Na sprzedaż 3/4 
pokojowy penthouse
z tarasem w luksusowej 
inwestycji w okolicy
ul. Długiej. 3/4 pokoje,
126 m2 + taras, VI piętro

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

Cena: 1.499.000 zł
do negocjacji
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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

Podgórze
ul. Traugutta

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

2 piętro
powierzchnia 40,42 m2

Cena: 480 600 zł

Cena: 258 000 zł

Cena: 225 000 zł

Cena: 659 000 zł

Cena: 385 000 zł

Cena: 295 066 zł

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
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www.gwarantnieruchomosci.com     •     602 306 590

ZNAJDZIEMY TWOJE MIEJSCE
SKUTECZNOŚĆ  •  DOŚWIADCZENIE  •  KOMPETENCJA 

Na krakowskim rynku działamy od 16 lat

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

Nowe 1-2-3 pokojowe.

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

Stylowe, po remoncie, 2 piętro 
w kamienicy– 65,6 m2, 
2 pokojowe z możliwością 
aranżacji na 3 pokoje z aneksem 
kuchennym

Cena: 490.000 zł

KAZIMIErZ –  
Ul. KOrDECKIEgO

0% prowiz j i

OKAZJA

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

Cena: 259.000 zł

SAlWATOr – 
Ul. KOMOrOWSKIEgO

4-pokojowy nowy apartament, 
z ogródkiem 80 m2, stan 
deweloperski. Cisza, zieleń, 
świetna lokalizacja.

Cena: 479.000 zł

STArE PODgÓrZE 
Ul. JErOZOlIMSKA

mieszkanie 4-pokojowe, o pow. 85 m2. 
2 poziomowe, z 2004 r na kameralnym 
osiedlu. zadbane i urządzone. 2 balkony, 
możliwość podziału na 2 osobne mieszkania. 
Dodatkowo garaż 2-stanowiskowy.

Cena: 370.000 zł

brONOWICE —  
Ul. MYCZKOWSKIEgO

2-pokojowe odnowione 
mieszkanie, o pow. 38m2.
Usytuowane w kamienicy, na 
2 piętrze. zielona okolica obok 
Kopca Krakusa i Krzemionek.

Cena: 217.000 zł

STArE PODgÓrZE —  
Ul. PlAC PrZYSTANEK

bIElANY, 
DWOrNA

Komfortowy dom 230 m2, 
odnowiony, stylowo urządzony. 
może być dwurodzinny. 
Spokojna lokalizacja. 

Cena: 865.000 zł

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

Cena: 780.000 zł

SIDZINA 
SAPAlSKIEgO
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WYNAJEM

KRÓTKOTERMINOWY

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

Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:

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

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

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

535 600 996
606 719 557
503 164 511

Piotr
Mateusz

Sebastian

info@hoca24.com

marketing

zarządzanie
rezerwacjami

pełną obsługę
klientów

przygotowanie mieszkania
pod wynajem

logistykę sprzątanie pranie

PROPERTY GROUP
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www.nowodworskiestates.pl

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Cena: 2 250 PLN

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 40 m2

ul. Wałowa Wynajem

Do wynajęcia wyposażone mieszkanie przy ul. Wałowej, 
obok Enterprise Park.

Dzielnica: Zabierzów, Bolechowice

Cena: 1 849 000 PLN

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

j.sabat@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 219 m2

ul. Zielona Sprzedaż

Prezentujemy ofertę wolnostojącego domu położonego 
w miejscowości Bolechowice pod Krakowem.

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Dębniki

Cena: 2 900  PLN

Umów się na spotkanie:  Krzysztof Janczewski
+48 570 347 114

krzysztof@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 80 m2

ul. Norymberska Wynajem

Do wynajęcia dwupoziomowy apartament znajdujący się przy 
ul. Norymberskiej w dzielnicy Dębniki. 

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Cena: 2 299  zł

Umów się na spotkanie:  Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 81 m2

ul. Tuchowska Wynajem

Do wynajęcia nowoczesne mieszkanie przy ulicy Tuchowskiej.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Bronowice

Cena: 555 000 PLN

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

lukasz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 72 m2

ul. Józefa Chełmońskiego Sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie przy ul. Józefa Chełmońskiego 
w pięknej inwestycji Bronowice Residence III.

Dzielnica: Kraków, Ruczaj

Cena: 373 736 PLN

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

d.ligeza@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 57 m2

ul. Federowicza Sprzedaż

Na sprzedaż 3 pokojowe mieszkanie w nowo powstałym 
kompleksie budynków na Osiedlu Zielona Polana.
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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

Moją pasją są ludzie i ich potrzeby.  
Klienci cenią mnie za zaufanie, jakim można mnie obdarzyć  

i za skuteczność w osiąganiu celów. 
                                   Jeśli:

  poszukujesz mieszkania lub domu w rejonie centralnych dzielnic Krakowa,  
na Woli Justowskiej, Bronowicach lub w podkrakowskich miejscowościach od strony 

północno-zachodniej. Te rejony znam i czuję.
 masz do sprzedaży trudną nieruchomość, która wymaga analizy,  

przemyślenia strategii marketingowej lub działań mających na celu  
podniesienie jej atrakcyjności dla klientów.

Umówi się na spotkanie, zdecyduj, czy odpowiada Ci współpraca właśnie ze mną. 
Zamiast mnożyć umowy z wieloma agencjami, postaw na Plan A!

Pobieram wynagrodzenie z jednej strony — od klienta,  
który zleca mi zadanie. Jakie to daje korzyści?

 przy negocjacjach łatwiej mi uzyskać zadowalającą cenę dla mojego Klienta,
  mogę swobodnie współpracować z innymi agencjami, 

 mogę współpracować również z osobami, które unikają pośredników.  
Od strony, która nie jest formalnie moim klientem —  

nie wymagam podpisywania żadnych umów ze mną. 
To otwiera wiele możliwości i pozytywnie przekłada się na szybkość pracy.

Rekomenduję i preferuję współpracę na wyłączność, ponieważ jest 
najbardziej efektywna dla obydwu stron. Zapraszam do kontaktu!

Moje atuty to wiedza i doświadczenie. Pracuję w branży jako 
specjalista ds. nieruchomości nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki 
temu przeprowadzam moich Klientów bezpiecznie i pewnie przez 
wszelkie formalności.
Zdobywałam doświadczenie na przestrzeni wielu lat, również 
w czasie kryzysów, które nie ominęły naszego rynku nieruchomości. 
Zajmuję się nie tylko pośrednictwem w sprzedaży, ale również 
doradztwem, analizą rentowności inwestycji zarówno dla klientów 
indywidualnych jak i firm. 
Chętnie zajmuję się pośrednictwem w kupnie i sprzedaży 
nieruchomości gruntowych. Współpracuję z geodetami, 
architektami, na bieżąco poszerzam swoją wiedzę w zakresie 
zmieniających przepisów. 
W swojej pracy wykazuję się dbałością o Klienta.
Dla osób które chcą sprzedać swoją nieruchomość oraz dla osób które 
poszukują właściwej nieruchomości, oferuję:
 znajomość przepisów, praktyczną wiedzę wiedzę rynku,
 doświadczenie i zaangażowanie,
 aktywną, kompleksową strategię marketingową,
 bezpieczeństwo transakcji.

Nigdy nie jestem zbyt zajęta aby odpowiedzieć na Twoje 
pytania. Znajdź chwilę na spotkanie ze mną.

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

Anna Wszołek
awszolek@plan-a.net.pl
531 255 155
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Agencja Artus s.c., rok założenia 2001 r.
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
e-mail: artus@artus.nieruchomosci.pl
www.artus.nieruchomosci.pl

Kraków,
ul. Bieżanowska

Nowe mieszkanie do 
wynajęcia 1-pokojowe 31 m2, 
umeblowane.

Cena: 1 350 zł

 
  Kontakt: Magdalena

791-283-105

Niepołomice 

Nowe domy wolnostojące
78 m2.

Cena: 299 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków, ul. Bartla  

Mieszkanie do wykończenia 
2-pokojowe, 42 m2.

Cena: 231 990 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Rybitwy

Lokal gastronomiczny,
ok. 100 m2.

Cena: 4600 zł/ms
+ 50 000 zł odstępnego

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Kraków, Grzegórzki 

Mieszkanie 2-pokojowe
52 m2, kamienica po 
remoncie.

Cena: 352 000 zł

 
  
  Kontakt: Magdalena

791-283-105

Kraków, ul. Franciszka 
Bohomolca

Mieszkanie 1-pokojowe
32 m2, słoneczne.

Cena: 270 000 zł

    Kontakt: Magdalena
791-283-105

Czyżyny 

Nowe mieszkanie 33 m2, 
2-pokojowe, wykończone, 
miejsce postojowe. 

Cena: 240 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Bolechowice 

Nowy dom do wykończenia.

Cena: 720 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105
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B. N. Bracia Romańscy

ul. Kielecka 2 
31-526 Kraków

www.braciar.pl  

e-mail: biuro@braciar.pl

Wieliczka - centrum 
ul. Daniłowicza 11

Grębynice 
gmina Zielonki

Wieliczka  
Gorzków

Bodzanów 
gmina Biskupice

Kraków 
ul. Jasnogórska

Wieliczka 
Zabawa

Wieliczka 
Byszyce

Mieszkanie 3-pokojowe, 67,6 m2 
z dużą piwnicą 30 m2 - idealna 
na lokal handlowo-usługowy.
Lokalizacja - naprzeciw 
Kopalni Soli.

Nowy dom z 2008 roku do zamieszkania 
o pow. 149 m2, działka 22,87 ara. 
Lokalizacja - 10 km od Krakowa 
w zacisznym miejscu z widokiem na góry!

Działka budowlano-leśna 
o pow. 4,5 hektara. 
Oferta dla dewelopera lub 
pod agroturystykę.

Działka budowlana 29 arów, 
pod budowę 2-3 domów 
wolnostojących lub zabudowę 
szeregową.

Działka komercyjna 
o pow. 2,0 hektary 
z prawomocną WZ-etką.

Działka budowlano-rolna 
o pow. 60 arów. 
Są wszystkie media. 
Możliwość zabudowy 
szeregowej.

Dwie działki po 15 arów 
z widokiem na góry. 

tel.: 668 025 955

tel.: 668 025 955

tel.: 668 025 955

tel.: 668 025 955

tel.: 668 025 955

tel.: 668 025 955

tel.: 668 025 955

Cena: 448.000 zł 
BEZ PROWIZJI!!!

Cena: 525.000 zł 

BEZ PROWIZJI!!!

Cena: 668.000 zł 
BEZ PROWIZJI!!!

Cena: 198.000 zł 
BEZ PROWIZJI!!!

Cena: 9.300.000 zł 
BEZ PROWIZJI!!!

Cena: 448.000 zł 
BEZ PROWIZJI!!!

Budowlano-rolna 

Cena: 168.000 zł 

Budowlana 

Cena: 215.000 zł 

O F E R T Y  N A  W Y Ł Ą C Z N O Ś Ć
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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnia drObnE

Mieszkania – sprzedaż

Kraków
50 m2, 2-pokojowe, spółdzielczo-własnościowe, 
hipoteczne, 2 km od centrum miasta. Widok 
na Rynek oraz Wawel. W  mieszkaniu: parkiety, 
flizy, kominek. Ciche, tanie w utrzymaniu. Teren 
zamknięty, pod blokiem parking. W  pobliżu 
sklepy, szkoły. 

Cena do uzgodnienia
Tel. 733-864-310

Kraków, ul. Borowinowa
33 m2, II piętro w 3-piętrowym budynku z 2004 
r. Mieszkanie składa się z  dwóch pokoi, przed-
pokoju, kuchni, łazienki, oraz balkonu. Do lokalu 
przynależy komórka lokatorska. Na podłogach 
w pokojach parkiet. W kuchni, przedpokoju i ła-
zience terakota. Mieszkanie jasne, wyposażone 
i  umeblowane. W  pobliżu znajdują się: Solvay 
Park, Carrefour, Cinema City, Makro, żłobek, 
przedszkole, sklep oraz park. Dobre połączenie 
z komunikacją miejską. 

Cena 74.500 zł
Tel. 608-470-276

Kraków, ul. Bosaków
40 m2, 1 pokój, III piętro w 5-piętrowym budynku 
z  2010 r. Mieszkanie składa się z  kuchni (płyta 
indukcyjna, lodówka), łazienki (prysznic), dużego 
pokoju dziennego z  rozkładanym narożnikiem 
i szklaną ławą, wnęki sypialnianej z wersalką oraz 
balkonu. Nie w pełni umeblowane, okna wycho-
dzące na wschód, ogrzewanie miejskie, parking 
na drodze dojazdowej, teren strzeżony. 

Cena 299.000 zł 
Tel. 728-150-671

Kraków, ul. Chełmońskiego 
63,2 m2, 4 pokoje, parter w 2-piętrowym budynku 
z 2006 r. Mieszkanie składa się z salonu połączo-

nego z aneksem kuchennym, 3 sypialni, łazienki 
razem z WC z oknem oraz przedpokoju. Mieszka-
nie w  dobrym stanie, gotowe do zamieszkania 
od zaraz. Do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska (10 m2), podziemne miejsce parkingo-
we (w kwocie 22.000 zł) oraz zagospodarowane 
2 tarasy zewnętrzne. Teren osiedla ogrodzony, 
brama wjazdowa na pilota. W  pobliżu Galeria 
Bronowice, IKEA, Castorama, przedszkole, plac 
zabaw, szkoła, apteka, kościół, bank, poczta oraz 
przystanki autobusowe. 

Cena 428.000 zł 
Tel. 730-722-022

Kraków, ul. Fatimska
50,3 m2, 2 pokoje, IV piętro w 4-piętrowym bu-
dynku z 1981 r. Mieszkanie składa się z dwóch 
nieprzejściowych pokoi, kuchni, łazienki, WC 
i  przedpokoju. Pokoje jasne, z  dużego pokoju 
wyjście na balkon. Kuchnia z osobnym wejściem. 
Łazienka z  wanną, umywalką i  piecykiem ga-
zowym. Okna PCV. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Blok po termomodernizacji. W pobliżu 
szkoły, przedszkola, szpital, przychodnia, sklepy. 
Miejsca parkingowe przy bloku są ogólnodo-
stępne.

Cena 280.000 zł
Tel. 698-656-727

Kraków, ul. Józefińska
54 m2, 2 pokoje, I piętro w 3-piętrowym budynku 
z 2009 r. Mieszkanie wyposażone w wysokim stan-
dardzie. Teren cichy, ogrodzony i monitorowany. 
Mieszkanie składa się z dużego salonu z aneksem 
kuchennym (ok. 35 m2), sypialni (10 m2), przedpo-
koju (4,5 m2), łazienki (4,5 m2). Z obu pokoi można 
wyjść na taras z widokiem na piękny dziedziniec 
z  ogrodem. Kuchnia w  zabudowie z  nowocze-
snym, wysokiej klasy sprzętem AGD. W sypialni 
oraz przedpokoju znajdują się przestronne szafy 
robione na wymiar. W sąsiedztwie sklepy Żabka, 

Biedronka, Avita, Carrefour, Galeria Kazimierz, 
szkoły, restauracje. 

Cena 499.000 zł
Tel. 505-176-163

Kraków, os. Kazimierzowskie
23,6 m2, IV p./ IV p., pokój z aneksem kuchennym 
i łazienką. Słoneczne, umeblowane, do odświeże-
nia. Do mieszkania przynależy piwnica. Możliwość 
korzystania z suszarni. Dobra komunikacja, dużo 
zieleni.

Cena 153.000 zł
Tel. 791-241-515

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 
31,3 m2, 1 pokój, V piętro w 5-piętrowym budynku 
z 2015 r. Mieszkanie składa się z dużego pokoju 
z  jasnym i  przestronnym aneksem kuchennym, 
łazienki z kabiną prysznicową i natryskiem, pralką, 
pojemnej garderoby oraz balkonu. Bardzo dobra 
lokalizacja (blisko przystanek MPK, sklepy, przed-
szkole, apteka, poczta, serwis laptopów i fitness 
club). Mieszkanie jest bardzo ładne, w  pełni 
wyposażone w nowe sprzęty agd. 

Cena 237.000 zł 
Tel. 517-115-248

Kraków, ul. Łokietka
38 m2, 2 pokoje, I piętro w 2-piętrowym budynku 
z  2016 r. Wystawa południowa, balkon. Pokój 
z aneksem kuchennym 20 m2, pokój 8 m2, łazienka 
4 m2, przedpokój 5,5 m2. Mieszkanie wykończone 
w  wysokim standardzie. Panele, flizy, terakota, 
zabudowa mebli kuchennych, klimatyzacja, moski-
tiery, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, okap, 
zmywarka, szafy wnękowe zabudowane itp. Do 
mieszkania miejsce postojowe, na parterze wspól-
ny schowek. Bloki ogrodzone. Czynsz ok. 120 zł. 
Ogrzewanie i ciepła woda z pieca dwufunkcyjnego.

Cena 289.000 zł
Tel. 530-840-210

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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Kraków, ul. Łużycka
48 m2, 2 pokoje, III piętro w 3-pokojowym budynku 
z 2006 r. Mieszkanie zadbane, komfortowe, w pełni 
funkcjonalne. Składa się z 2 pokoi, przedpokoju, 
jasnej kuchni, dużej łazienki z wanną i prysznicem, 
osobnej i  zamykanej garderoby oraz 2 tarasów 
o powierzchni 13 m2 i 14 m2. Parking i plac zabaw na 
terenie posesji. Teren ogrodzony, monitorowany, 
zagospodarowany. Czysto i schludnie. Bardzo do-
bra lokalizacja w pobliżu przystanku tramwajowe-
go i autobusowego, supermarketów, przedszkola, 
centrum handlowego Bonarka. 

Cena 340.000 zł
Tel. 600-542-609

Kraków, ul. Miłkowskiego 
32 m2, 1 pokój z  oddzielną kuchnią, balkonem 
i  spiżarnią, II piętro w  4-piętrowym budynku. 
Mieszkanie własnościowe z  czystą hipoteką, 
gotowe do wejścia. W pokoju i przedpokoju po-
łożone są panele, natomiast na balkonie, w kuchni 
i łazience są płytki. Czynsz 265 zł. Na wyposażeniu 
jest sprzęt AGD oraz meble – wszystko wliczone 
w  cenę oferty. Bardzo dobra lokalizacja, blisko 
przystanki autobusowe i  tramwajowe, lokale 
gastronomiczno-handlowe, przedszkole, szkoła 
a także tereny rekreacyjne Zakrzówek. 

Cena 230.000 zł 
Tel. 607-427-354

Kraków, ul. Odrowąża
40 m2, 2 pokoje, parter. Mieszkanie położone 
blisko centrum. Okolica jest cicha, i  spokojna. 
W skład mieszkania wchodzi: przestronna kuchnia 
(meble w zabudowie: elektryczna płyta grzewcza, 
piekarnik) połączona z salonem (rozkładana, wy-
godna sofa, ława oraz stół z krzesłami – wszystko 
nowe) – powierzchnia 17,91 m2; sypialnia z dużym 
łóżkiem, podwójną szafą oraz stolikiem nocnym 
– powierzchnia 12,29 m2; łazienka z wanną (rów-
nież funkcja prysznica), umywalka z szafką oraz 
toaleta – powierzchnia 3,40 m2; duży przedpokój 
umożliwiający osobne wejścia do każdego z po-
mieszczeń – powierzchnia 6,68 m2. Do mieszkania 
przynależy również piwnica. 

Cena 345.000 zł
Tel. 693-847-747

Kraków, ul. Przedwiośnie
81,6 m2, 3 pokoje, IV piętro w 5-piętrowym bu-
dynku z 2017 r. Apartament narożny na osiedlu 
Dom Pod Wilgą z widokiem na Stare Podgórze 
i Kazimierz. Układ apartamentu: salon (28,4 m2), 
kuchnia (9,9 m2), sypialnia główna (14,9 m2), sy-
pialnia (10,2 m2), łazienka (6,2 m2), WC (2,3 m2), 
hol (11,7 m2), taras (22,4 m2). Mieszkanie o eks-
pozycji zachodniej i północnej. W okolicy sklepy, 
szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne, 200 
metrów do Bulwarów Wiślanych, 400 metrów 
do Forum Przestrzenie, 800 metrów do Kładki 
Bernatki. Do dyspozycji miejsce parkingowe 
w  garażu podziemnym (cena 35 tys. zł) oraz 
dwie komórki lokatorskie o  powierzchni 3 m2 
(cena 10 tys. zł). 

Cena 760.000 zł 
Tel. 506-256-555

Kraków, ul. Przybyszewskiego
48 m2, 2 pokoje, parter w 4-piętrowym budynku. 
Mieszkanie składa się z przedpokoju, łazienki, 
sypialni, kuchni i  salonu ekskluzywnie wypo-
sażonych. W  pobliżu ogródek z  wydzielonym 
trawnikiem i  tarasem o  powierzchni 82 m2. 
Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo 
stadniny koni, krakowskich Błoń, Kopca Ko-
ściuszki, obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
ścieżek rowerowych. W odległości 3 km Gale-
ria Bronowice, Auchan, IKEA, Castorama, Obi, 
McDonald’s, KFC.

Cena 499.900 zł
Tel. 606-300-317

Kraków, ul. Rydlówka
34 m2, 1 pokój, I piętro w 5-pokojowym budynku. 
Pokój z aneksem kuchennym (25 m2), przedpokój 
z  zabudowaną szafą (4 m2), łazienka z  wanną 
(5 m2), balkon wykonany z deski tarasowej (6 m2). 
Ogrzewanie miejskie, okna drewniane. 

Cena 269.000 zł
Tel. 668-287-485

Kraków, ul. Siemiaszki
42 m2, 1 pokój, I piętro w 3-piętrowym budynku. 
Mieszkanie składa się z  pokoju z  wnęką, jasnej 
i oddzielnej kuchni, łazienki i przedpokoju. Okna 
wychodzą na zagospodarowany ogród. Wy-
mieniono drzwi wewnętrzne, drzwi wejściowe 
oraz okna. Do mieszkania należy piwnica o pow. 
ok.  11  m2. Cicha i  spokojna okolica. Blisko do 
centrum handlowego i przystanków MPK. 

Cena 285.000 zł
Tel. 604-394-706

Kraków, ul. Sobieskiego
60,6 m2, 3 pokoje, I  piętro w  4-piętrowym bu-
dynku. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, łazienki, 
kuchni, przedpokoju z  aneksem. Z  salonu wy-
chodzi się na balkon. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Na podłogach parkiet (oprócz łazienki 
i kuchni). Okna nowe plastikowe, wychodzące na 
południowy-zachód. Ogrzewanie gazowe z  no-
wym piecem dwufunkcyjnym. Klatka schodowa 
czysta i  zadbana + wyremontowane przytulne 
podwórko. Korzystna lokalizacja (5 min. do Rynku 
Głównego), blisko sklepy, szkoła podstawowa, 
Liceum Ogólnokształcące, komunikacja tramwa-
jowa i autobusowa. 

Cena 457.500 zł 
Tel. 606-209-582

Kraków, ul. Turka
49 m2, 2 pokoje, wysoki parter. Mieszkanie 
o  dwustronnej ekspozycji ( południe i  północ), 
w 2-piętrowym bloku z 1998 r. 2 pokoje nieprze-
chodnie, w tym mniejszy z aneksem kuchennym, 
przedpokój, z  którego wchodzi się do pokoi 
i  łazienki. Aneks kuchenny można przywrócić 
do stanu pierwotnego, tj. stworzyć niezależną 
kuchnię z  osobnym wejściem od przedpokoju. 
W większym pokoju ogromna szafa w zabudowie. 
Komórka lokatorska na tym samym poziomie, 
co mieszkanie – pow. 2,5 m2. Przyjazna, cicha, 
spokojna okolica, dużo zieleni, w tym ogrodzony 
teren zielony dostępny tylko dla mieszkańców. 

Cena 305.000 zł
Tel. 662-543-366

Kraków, stare Miasto  
(okolice rynku głównego i Wielopola)

garsoniera o pow. 18,5 m2 położona na I piętrze. Wysoki standard wykończenia, 
po generalnym remoncie. Nowe instalacje, wysokiej klasy flizy włoskie w łazience 
i przedpokoju, drzwi antywłamaniowe. Bezpłatny parking przed budynkiem, komórka 
lokatorska o pow. ok. 10 m2. W budynku monitoring.

Cena 215 000 zł   781-031-755  e-mail: stanislaw.h@plusnet.pl
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Kraków, ul. Turniejowa 
57 m2, 2 pokoje, II piętro w 4-piętrowym budyn-
ku z  2001 r. Mieszkanie w  pełni wyposażone, 
z  licznymi szafami wnękowymi, garderobą 
i balkonem. Na podłogach dębowy parkiet, okna 
plastikowe. Do dyspozycji parking przeznaczony 
wyłącznie dla mieszkańców bloku. Ogrzewanie 
centralne miejskie. Bardzo dobra lokalizacja 
w pobliżu przystanków tramwajowych i autobu-
sowych (przystanki Nowosądecka, Witosa, Bojki), 
żłobka, przedszkoli, przychodni, aptek, sklepów. 

Cena 330.000 zł 
Tel. 577-749-093

Kraków, ul. Widok
53 m2 , 3 pokoje, I piętro w 4-piętrowym budynku. 
Sprzedam, bez pośredników mieszkanie z balko-
nem w bloku z końca lat 60. na Dąbiu (10 minut 
spacerem do Tauron Arena w  Krakowie). Blisko 
komunikacja miejska. Zielona okolica. Budynek po 
remoncie termoizolacyjnym, odnowiona elewa-
cja. Mieszkanie ma komfortowy układ pomiesz-
czeń, przynależna piwnica o powierzchni 2,8 m2. 
Mieszkanie do remontu, cena do negocjacji.

Cena 335.000 zł
Tel. 609-405-496

Kraków, ul. Włoska
53 m2, 3 pokoje, I piętro w bloku 4-piętrowym. 
3 niezależne pokoje, jasna kuchnia, łazienka, WC, 
przedpokój. Forma prawna – odrębna własność, 
księga wieczysta. Do częściowego remontu. Okna 
plastikowe (wymienione). Doskonałe położenie: 
sklep – 30 m, przystanek tramwajowy – 200 m. 
W  pobliżu szkoła, przedszkole, apteka, plac 
handlowy, poczta. Możliwa zamiana na działkę 
budowaną (blisko Krakowa – część północno-
-zachodnia).

Cena 325.000 zł 
Tel. 600-381-260

e-mail: mad1@poczta.fm

Kraków, ul. Wspólna
20 m2, 1 pokój, parter. Mieszkanie własnościowe 
z  księgą wieczystą, usytuowane na wysokim 

parterze w  kamienicy wielorodzinnej. Miesz-
kanie składa się z  pokoju, aneksu kuchennego 
i  łazienki z WC. W  stanie bardzo dobrym, po 
generalnym remoncie przeprowadzonym kilka 
lat temu, umeblowane, ściany do odświeżenia. 
W pokoju na podłodze panele, w kuchni terakota. 
W kuchni zabudowa kuchenna wraz z  lodówką 
i  mikrofalą. W  łazience sufity podwieszane, 
oświetlenie halogenowe, nowe flizy, kabina 
prysznicowa, umywalka, pralka, WC. Okno PCV, 
z roletą zewnętrzną antywłamaniową, wychodzi 
na północ. Widok na zielony ogródek należący do 
Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku. Ciepła woda 
z bojlera elektrycznego. Ogrzewanie gazowe dla 
całej kamienicy. W mieszkaniu nie ma gazu.

Cena 147.000 zł
Tel. 799-315-978

Kraków, ul. Zaleskiego
52,5 m2, 2 pokoje, III piętro w 3-piętrowym bu-
dynku. Pomieszczenia: dwa pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka razem z WC, przedpokój z zabudowany-
mi i  podświetlonymi sufitami, dwie garderoby 
z  drzwiami przesuwanymi, balkon typu loggia 
oraz piwnica. Na podłogach parkiet dębowy (do 
odświeżenia) oraz płytki (kuchnia, łazienka i część 
przedpokoju). Ciepła woda w  łazience z piecyka 
gazowego, a w kuchni – z bojlera elektrycznego. 
Mieszkanie wysokie (2,80 m), ładnie doświetlone, 
ekspozycja okien – zachód/północ/wschód. W oko-
licy niska zabudowa domów jednorodzinnych. 
Bardzo dobra komunikacja z całym Krakowem.

Cena 400.000 zł
Tel. 502-027-153

Kraków, ul. Zbrojarzy
31,8 m2, 1 pokój, wysoki parter w 2-piętrowym 
budynku z  2000 r. Mieszkanie zlokalizowane 
wewnątrz ogrodzonego osiedla. Mieszkańcy 
mogą korzystać z  miejsc postojowych, placu 
zabaw, wydzielonego miejsce na grilla. Obiekt 
jest monitorowany. Do dyspozycji indywidualny 
garaż (16,08 m2) oraz komórka lokatorska (3 
m2). Mieszkanie przeznaczone jest do sprze-
daży wraz z  garażem i  komórką lokatorską. 

W  korytarzu duża szafa, na podłogach nowe 
panele, w kuchni nowe flizy. W łazience wanna, 
umywalka oraz duży, nowy grzejnik łazien-
kowy. Z  pokoju jest wyjście na taras, ułożony 
z drewnianych desek. Za tarasem jest niewielki 
ogródek, ogrodzony tujami oraz płotkiem. 
Mieszkanie ze względu na lokalizację ma duży 
potencjał inwestycyjny.

Cena 299.000 zł 
Tel. 660-414-386, 603-231-717

Kraków, ul. Zdunów
2-pokojowe, 45,5 m2, dodatkowo miejsce parkin-
gowe pod balkonem w cenie 15.000 zł.

Cena 317.000 zł
Tel. 692 701 964

e-mail: bjaggi59@gmail.com 

Kraków, ul. Zdunów
56 m2, 2 pokoje, IV piętro w  7-piętrowym 
budynku z  2013 r.  Mieszkanie składa się 
z  salonu (20 m2),  oddzielnej zamkniętej 
kuchni z  oknem (10 m2), sypialni (17 m2), ła-
zienki (4,5 m2), przedpokoju, balkonu/loggii 
(4m2). Stan mieszkania bardzo dobry, nie 
wymaga wkładu finansowego. Nowocześnie 
wykończone w  wysokim standardzie z  wy-
posażeniem, w którego skład wchodzą: dwie 
szafy wnękowe, meble kuchenne na wymiar. 
Umeblowanie w pokojach do uzgodnienia. Na 
terenie osiedla znajduje się parking podziem-
ny, garaże (do ewent. zakupu) oraz miejsca 
parkingowe przed blokiem. Ekspozycja miesz-
kania wschód-zachód. Osiedle jest częściowo 
zamknięte, za budynkiem plac zabaw i altana 
dla mieszkańców osiedla. 

Cena 348.000 zł
Tel. 502-328-567

dOMY – sprzedaz

Kocmyrzów
140 m2, działka 7 a. Nowy dom, wybudowany 
w 2016 roku, 6 km od granic Krakowa. Spokojna 
okolica, w  sąsiedztwie nowych domów. Muro-

sPrzEdaŻ — działKa
Kraków, Wola Justowska

400 m2, budowlana, kształt kwadratu, sąsiedztwo domów 
jednorodzinnych. Ustalone warunki zabudowy, wykonane 

i odebrane przyłącza energii elektrycznej. W trakcie załatwiania 
pozwolenia na przyłączenie wody i wykonania projektu 

budynku mieszkalnego. 

Cena do negocjacji

Tel. 660-112-497            e-mail: pati.p27@o2.pl

sPrzEdaŻ — MiEszKaniE
Kraków, ul. Krzywda (ok. Tandety)

53,1 m2, 2 pokoje z balkonem, II p./ III p., mieszkanie na stronie  
płd.–zach. Duży salon, pokój, ustawna kuchnia, łazienka. 

Ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny), kuchnia elektryczna 
z płytą halogenową, zmywarka. Do mieszkania przynależy 

piwnica. Oferta skierowana do osób prywatnych. 

Cena 350.000 zł

Tel. 737-444-160            e-mail: pawpol-07@wp.pl
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wany z  cegły ceramicznej, płyta żelbetonowa, 
dachówka ceramiczna. Wyposażony w: alarm 
z monitoringiem Solid, okna PCV z roletami ze-
wnętrznymi, antywłamaniowe drzwi zewnętrzne 
firmy Gerda. Woda miejska, szambo. Ogrzewanie 
gazowe, grzejniki plus ogrzewanie podłogowe, 
kominek. Garaż w budynku z bramą sterowaną 
pilotem. Istnieje możliwość dodatkowej adaptacji 
poddasza, co powiększy podany metraż o około 
70 m2. Dojazd asfaltowy. Dogodny i szybki dojazd 
do Krakowa, linia MPK 212, przystanek 100 m od 
domu. Dom wykończony, gotowy do zamiesz-
kania. Podana cena nie obejmuje ogrodzenia 
i zagospodarowania działki. 

Cena 530.000 zł
Tel. 600-913-814

Kraków, ul. Dauna
wolnostojący o pow. ok. 100 m2 + garaż ok. 20 m2, 
altana ok.10 m2, pomieszczenie gospodarcze 
ok.  15 m2. Działka o  powierzchni 265 m2. Dom 
po całkowitym remoncie w 2010 roku (wszystko 
nowe, instalacje stolarka, dach, elewacja,itp). 
Gotowy do zamieszkania, nie wymaga żadnego 
wkładu dodatkowego. Ogrzewanie nowocze-
sne, centralne, gazowe, piec dwuobiegowy 
+ kominek. Meble kuchenne na wymiar dębowe 
(w cenie), drzwi i schody dębowe, brama na pilota, 
elektryczna roleta do garażu sterowana radio-
wo, zainstalowany system alarmowy. Podjazd 
wyłożony kostką. Dobra lokalizacja, do centrum 
4.5  km (dojazd ul. Wielicką lub Kamieńskiego), 
do przystanku MPK ok. 200 m. W okolicy 2 szkoły 
podstawowe, 2 przedszkola państwowe, 1 szkoła 
średnia, sklepy.

Cena 790.000 zł
Tel. 530-566-797

Kraków, ul. Gersona 
160 m2, działka o pow. 8,14 a. Na parterze znaj-
duje się przestronny i słoneczny salon z centralnie 
usytuowanym kominkiem (44 m2), pokój mogący 
spełniać funkcję gabinetu (16 m2), kuchnia 
z oknem (9 m2), łazienka z prysznicem i toaletą 
(3 m2), duży hall (13 m2) i  wiatrołap (3 m2). Na 

użytkowym poddaszu znajduje się sypialnia 
(22 m2) z garderobą (8 m2), dwa pokoje (każdy 
po 13 m2), łazienka z wanną, prysznicem i toaletą 
(10 m2) oraz hall (8 m2) i  schowek (4 m2). Dom 
posiada piwnicę o powierzchni 25 m2 oraz dwa 
schowki dostępne od zewnątrz (pod wejściem 
i pod schodami). Budynek został przebudowany 
w 2002 roku. Ogród zagospodarowany krzewami 
i  drzewami ozdobnymi. Możliwość wykorzysta-
nia własnej studni do podlewania. Ogrodzenie 
drewniane i brama wjazdowa wykonane zostały 
w 2012 roku. Dojazd drogą asfaltową. 

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

Kraków, ul. Stadionowa
100,6 m2, działka 3 a, stan deweloperski. Otocze-
nie Dworku Jana Matejki i Zalewu Nowohuckiego, 
z doskonałym dostępem do świetnie rozwiniętej 
infrastruktury miejskiej. Cechuje go nowoczesna, 
minimalistyczna architektura. Elementy drewna 
na elewacji, ceramiczna dachówka, zaawanso-
wana technologicznie stolarka PCV. Na parterze 
znajduje się obszerny holl z  klatką schodową, 
z  którego wchodzi się bezpośrednio do kuchni 
z  jadalnią oraz salonu (łącznie 27,5 m2) z  wyj-
ściem na taras o pow. 10,4 m2. Dodatkowo na tej 
kondygnacji pokój 9,6 m2, łazienka 4,9 m2 oraz 
schowek pod schodami. Na piętrze sypialnia 
15 m2, dwa pokoje o pow. 9,7 m2 oraz 11,7 m2, 
a także łazienka 5,8 m2. Dom wyposażony został 
w system grzewczy obejmujący grzejniki z termo-
statami oraz instalację ogrzewania podłogowego 
w łazienkach.

Cena 574.000 zł
Tel. 510-702-705 

Kraków, Swoszowice
240 m2, usytuowany w  pięknie urządzonym 
50-arowym ogrodzie kończącym się terenem 
leśnym porośniętym starodrzewem o powierzch-
ni 10 a. Całość, łącznie z  lasem jest ogrodzona 
zapewniając prywatność domownikom. Dom 
posiada 5 pokoi, w tym salon połączony z kuchnią, 
2 łazienki, garderobę, duże pomieszczenie gospo-

darcze. 4 pokoje mają własne balkony. Dwie sy-
pialnie na piętrze wyposażone są w klimatyzację. 
W części podpiwniczonej znajdują się 2 obszerne 
pomieszczenia, w  tym jedno ogrzewane, gdzie 
mieści się kotłownia. Głównym systemem ogrze-
wania jest kotłownia gazowa. Dwa niezależne, 
wysokie pomieszczenia strychowe są wykorzy-
stywane jako pomieszczenia gospodarcze. Dom 
posiada 2 pomieszczenia garażowe.

Cena 1.200.000 zł
Tel. 694-601-354 

Wielka Wieś
158 m2, działka 6 a. Dom nowy, wykończony, 
wyposażony, wolnostojący. Parter: garaż, po-
mieszczenie gospodarcze, kotłownia, wiatrołap, 
przedpokój, łazienka, kuchnia, salon, pokój. Pod-
dasze: 3 pokoje, przedpokój, garderoba, 2 łazienki. 
W  pokojach znajdują się: łóżka, szafy, biurka, 
regały, stół. Łazienki kompletne,wyposażone. 
Kuchnia: meble, zlewozmywak, kuchenka induk-
cyjna, zmywarka, lodówka. Ogrzewanie gazowe, 
piec+zasobnik na ciepłą wodę, kominek grzewczy 
w  salonie. Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
instalacja teletechniczna, alarm

Cena 590.000 zł
Tel. 518-395-730

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 Po-
górze Wielickie, położona w pięknej okolicy 
z  dużą ilością zieleni. Wjazd na działkę od 
strony zachodniej. W sąsiedztwie nowe domy 
jednorodzinne. Prąd, woda, gaz i kanalizacja 
na sąsiedniej działce lub drodze dojazdo-
wej. Droga dojazdowa posiada oświetlenie 
uliczne. 800  m do przychodni lekarskiej, 
300 m do przystanku komunikacji miejskiej 
obsługiwanego przez Koleje Małopolskie 

Kraków, ul. białoprądnicka
Jednopokojowe mieszkanie o pow. 34 m2, gotowe do wejścia.  
Mieszkanie ustawne, jasne, słoneczne. Lokal cały czas wynajmowany.  
Dobra inwestycja. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 230.000 zł       Tel. 506-369-320            
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(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. 
Wymiary: około 19 × 300 m. Dojazd do działki 
drogą asfaltową. Woda i  prąd przy działce. 
W  razie dodatkowych pytań proszę o  kontakt 
telefoniczny.

Cena 190.000 zł
Tel. 793-238-815

Okocim, ul. Leszczynowa
0,24 ha, budowlana, 2 kilometry od centrum miasta 
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 – jednorodzinnego, 
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

Raciborsko, ok. Wieliczki 
3 sąsiadujące działki budowlane 13, 14 i  19 a, 
południowy stok, widok na góry i zalew.

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

e-mail: bjaggi59@gmail.com

Rzuchowa
12 a, budowlana, prostokąt 20 × 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 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

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 

Kraków, grzegórzki
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie o pow. 47 m2 w centrum Krakowa.  
Parter w bloku XI-piętrowym. Własność hipoteczna. Bardzo dobra lokalizacja pod inwestycję.  
Wynajem na biuro, gabinet, kancelarię.

Cena 278.000 zł   Tel. 660-572-202              email: dudziak_jolantajd5@wp.pl
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
8 września 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

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 pełni wyposażone mieszkanie w bardzo do-
brej lokalizacji. W  pobliżu park, sklepy: Tesco, 
Kaufland, Biedronka, liczne punkty handlo-
wo-usługowe. Cicha, zielona okolica, świetny 
punkt komunikacyjny. 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 umeblo-
wane i wyposażone. W pokojach i przedpokoju 
na podłodze parkiet, w kuchni terakota, w  ła-
zience 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 za-
mykanym podwórku. Mieszkanie umeblowane 
(styl Ludwik XVI), po kapitalnym remoncie. 
Wymieniono wszystkie instalacje, stolarkę 
okienną, drzwiową, na podłogach parkiet. 
Wyposażone w sprzęt AGD (RTV, lodówko-za-
mrażarka, mikrofala, pralka, kuchnia gazowa 
wraz z  piekarnikiem, odkurzacz itp.) Miesz-
kanie usytuowane jest na IV piętrze – widok 
z okna na Rynek Podgórski i kościół św. Józefa, 
z kuchni i balkonu sypialni na podwórko z zie-
lonym 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 miej-
skie MPC. Wynajmujący będzie miał możliwość 
korzystania bezpłatnie z siłowni, sauny, jacuzzi, 
w  które wyposażony jest budynek. Aparta-
mentowiec posiada recepcję z  całodobową 
ochroną. Największym atutem mieszkania jest 
jego położenie.

Cena 3500 zł
Tel. 694-145-114

zaMiana

Kraków, Wola Duchacka
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, II p., z  2008 r. 
Zamienię na większe 3-pokojowe, nowe budow-
nictwo, w dobrym położeniu. 

Tel. 506-512-672

Rabka-Zdrój
2-pokojowe mieszkanie w centrum (54 m2) zamie-
nię na podobne w Krakowie. Nie na peryferiach.

Tel. 785-152-920
e-mail: lukasz.kozaczkiewicz@gmail.com
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Krakowski Rynek Nieruchomości

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEŚć OgłOszEnia 

25.08–07.09.2017  nr 16/2017

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






