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Szanowny Czytelniku

Zachęcam do lektury artykułu Pawła Pucha, 

dotyczącego interwencji Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie ustawy o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości. Czy w kontekście 

realizowanego przez rząd programu 

„Mieszkanie Plus” zastosowanie trybu najmu 

instytucjonalnego zabezpiecza najemcę przed 

eksmisją? Jak do ustawy mają się zapisy 

Konstytucji?

W najnowszym numerze dwutygodnika 

przeczytasz także o tym, w których krajach 

warto inwestować w nieruchomości. Dowiesz się, 

jakie są stawki wynajmu mieszkania w centrum 

Rzymu, jak bardzo kryzys wpłynął na rynek 

grecki, czy i dlaczego Bułgaria może okazać się 

czarnym koniem zakupów inwestycyjnych.

W dniach 9–10 września odbędzie się 

organizowana przez SBDiM Krakowska Giełda 

Domów i Mieszkań, na którą serdecznie 

zapraszam wszystkich czytelników, przede 

wszystkim osoby zainteresowane kupnem 

mieszkania.

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński

Numer 17/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 01.09.2017 r. ukazał się 08.09.2017 r. 
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Inwestowanie w nieruchomości 
w Polsce i za granicą

Polska
Najpopularniejszymi wśród najemców, a  co za tym idzie naj-
łatwiejszymi do wynajęcia są mieszkania dwupokojowe o  po-
wierzchni do 50 mkw. Największe zapotrzebowanie na najem 
takich mieszkań występuje w dużych miastach, tj. w Warszawie, 
Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie. Koszt zakupu 
lokalu kształtuje się, w zależności od lokalizacji i powierzchni, na 
poziomie od ok. 250 do ok. 300 tys. zł. 

Najwięcej możemy uzyskać z najmu lokalu w Warszawie — śred-
ni czynsz za mieszkanie o powierzchni ok. 50 mkw. wynosi 1900 zł 
miesięcznie. Daje to roczny dochód 20 862 zł netto. 

W  Krakowie i  Wrocławiu stawka najmu kształtuje się na po-
dobnym poziomie i wynosi za mieszkanie o powierzchni 50 mkw. 
— 1750 zł netto. Najsłabiej, według przeprowadzonych analiz, 
wypadnie dochód z najmu w Poznaniu. 

Na stawki czynszu najmu, jak widać, wpływa zarówno lokaliza-
cja, jak i standard wykończenia. Aby inwestycja szybko się zwró-
ciła, ważna jest także cena zakupu. Potencjalny inwestor musi 
również pamiętać o  tym, że powinien się liczyć z  dodatkowymi 
kosztami, tj. ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, remontu 
mieszkania itp.

W  rankingu powyższych miast najkorzystniej wypada inwe-
stycja w mieszkania na rynku warszawskim, roczna stopa zwrotu 
kształtuje się tam na poziomie ok. 7–8 proc.

Zakup nieruchomości za granicą
zakup nieruchomości w  Polsce jest łatwiejszy niż zakup poza jej 
granicami. Dlatego warto zwrócić się z  prośbą o  pomoc do do-
świadczonych i sprawdzonych firm specjalizujących się w doradz-
twie prawno-finansowym, świadczących usługi na zagranicznym 
rynku nieruchomości.

Nieustającą popularnością cieszą się projekty inwestycyjne 
w takich krajach, jak: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Grecja, Portu-
galia czy chociażby Bułgaria. Coraz popularniejszym trendem stają 
się również inwestycje w rejonach egzotycznych. 

Hiszpania
Od 2014 r. rynek nieruchomości w Hiszpanii wykazuje tendencje 
wyjścia z głębokiego kryzysu, który dotknął go w połowie 2007 r., 
w wyniku spadku cen nieruchomości o nawet 50 proc., prawie cał-
kowicie paraliżując budowy nowych inwestycji na rynku miesz-
kaniowym. Stabilizacja po ostrym odbiciu od końca 2015  r. i  na 
początku bieżącego spowodowała wzrost cen na poziomie około 
9 proc. Szacuje się, że wzrosną one o 10 proc. w stosunku do roku 
2016. W  2017 r. odnotowano wzmożoną aktywność dewelope-
rów, wydano o 25 proc. więcej zezwoleń na nowe budowy. 

Obecna sytuacja rynkowa w  Hiszpanii pozwala stwierdzić, że 
nieruchomości są jedną z niewielu alternatyw inwestycyjnych, któ-
re pozwalają na uzyskanie stopy zwrotu powyżej inflacji w średnim 
okresie na poziomie przekraczającym 10 proc. brutto, jeśli weź-
miemy pod uwagę średni przyrost kapitału z aktualizacji wartości 
nieruchomości. Jest to doskonała luka pomiędzy zwrotem z inwe-
stycji i zerową lub nawet ujemną stopą zwrotu z lokat bankowych 
o stałym dochodzie.

Hiszpanii nie trzeba reklamować, jej ciepły śródziemnomorski 
klimat, pyszne jedzenie oraz przyjacielsko nastawieni mieszkańcy 
powodują, że chętnie do niej wracamy. Największym zaintereso-
waniem wśród klientów cieszą się domy, apartamenty w miejsco-
wościach nadmorskich od Costa Brava po Costa del Sol. 

Koszty zakupu apartamentu na rynku wtórnym kształtują się 
w zależności od odległości od morza. Rozpoczynają się od 60 tys. 
euro, jednak nieruchomości w  takich cenach dosyć szybko zni-
kają z rynku. Koszty utrzymania takich obiektów są uzależnione 
od lokalizacji oraz od tego, czy do wspólnego użytku należy ba-
sen i ogród, których ceny kształtują się od ok. 40 do ok. 100 euro 
miesięcznie, co w skali roku nie jest wysokim obciążeniem domo-
wego budżetu. 

W wyniku zwiększonej aktywności deweloperów na pierwot-
nym rynku nieruchomości dostępna jest obszerna oferta nowych, 
często w  pełni wyposażonych, w  wysokim standardzie wykoń-
czenia, apartamentów. W przypadku takich nieruchomości ceny 
zaczynają się od 130 tys. euro. Dla bardziej wymagających in-
westorów deweloperzy również przygotowali ofertę dotyczącą 
realizacji inwestycji na indywidualne zlecenia budowy domów, 
proponując realizację projektów począwszy do uzyskania pozwo-
leń na budowę do odbioru budynku „pod klucz”.

W  okazyjnych cenach można również zakupić pod inwestycje 
nieruchomości na Teneryfie czy Majorce, które cieszą się niesłab-
nącą popularnością.

Chorwacja
Chorwacja kusi turystów pięknym morzem, otoczonym złotymi 
plażami oraz słoneczną pogodą. Najczęściej odwiedzanymi miej-
scami są Split, Dubrownik, Trogir oraz wyspy Brac, Krk czy Korcula.

Według szacunków Polskiej Ambasady w  zagrzebiu do obco-
krajowców należy ok. 50 tys. nieruchomości, głównie na wybrzeżu. 

Inwestowanie w nieruchomości było, jest i będzie najlepszym 
i najbezpieczniejszym sposobem lokowania oszczędności.

analizy rynku
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Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim domy 
i mieszkania nad Morzem Adriatyckim, jak również na wyspach. 

Ceny są uzależnione od lokalizacji i  standardu nieruchomo-
ści. Domy w  pierwszej linii brzegowej można kupić w  cenie od 
4 tys. euro/mkw., zaś mieszkania z widokiem na morze w cenie od 
3 tys. euro/mkw.

Kwestie nabywania chorwackich nieruchomości przez cudzo-
ziemców reguluje znowelizowana ustawa o prawie własności i in-
nych prawach rzeczowych, zgodnie z którą począwszy od 1 lutego 
2009 r. osoby fizyczne i prawne pochodzące z krajów członkow-
skich Unii Europejskiej mogą nabywać nieruchomości w  Chor-
wacji na takich samych zasadach jak chorwackie osoby fizyczne 
i  prawne. Wyjątek stanowią grunty rolne, przy zakupie których 
konieczne jest założenie spółki z o.o. W chwili obecnej w Chor-
wacji nie ma podatku od nieruchomości. Istnieje za to podatek od 
obrotu, wynoszący 5 proc. ceny nieruchomości. 

zarówno kataster nieruchomości, jak i  Księgi Wieczyste do-
stępne są w  internecie, a  usługa wyszukiwania i  dokonywania 
wglądu jest bezpłatna. Jednak dane mogą być niepełne. z  tego 
powodu Polska Ambasada w zagrzebiu zaleca korzystanie z wy-
specjalizowanych biur nieruchomości.

Portugalia
Portugalia przyciąga turystów praktycznie przez cały rok. Kraj cha-
rakteryzuje się zróżnicowanym klimatem — w pobliżu oceanu tem-
peratura jest umiarkowana, a w głębi lądu sięga latem nawet 40°C. 

Ceny mieszkań w  Portugalii nadal wzrastają, w  warunkach 
poprawy koniunktury gospodarczej. Na podstawie analizy ryn-
ku można stwierdzić, że wzrosły o 3,5 proc., sięgając do średniej 
kwoty 1120 euro/mkw. 

W lizbonie ceny nieruchomości wzrosły o 2,8 proc. — do śred-
niego poziomu 1420 euro/mkw. Odnotowano zmiany kosztów 
zakupu, z  uwzględnieniem różnych rodzajów nieruchomości. 
Ceny mieszkań w Portugalii wzrosły o 3,31 proc., a ceny domów 
— o 4,77 proc.

Popyt na nieruchomości mocno rośnie. W porównaniu do po-
przedniego roku liczba transakcji wzrosła o 14,2 proc.

W Portugalii nie ma ograniczeń w zakresie własności nierucho-
mości, a koszty transakcji są na ogół niewielkie. Dla obywateli spo-
za Unii, Portugalia przyznaje 5-letnie zezwolenie na pobyt, jeśli 
zakupią oni nieruchomość za minimum 500 tys. euro. Pozwolenie 
to umożliwia właścicielom nieruchomości pracę lub studiowanie, 
a  także podróżowanie w  krajach strefy Schengen. Cudzoziemcy 
mogą również zdecydować się na pobyt stały po upływie 5 lat. 

z  analizy rynku najmu wynika, że właściciele apartamentów 
w  lizbonie w  dalszym ciągu uzyskują dobre dochody z  wynaj-
mu (od 5,3 do 6,3 proc.). Najkorzystniejszą opcję stanowi wy-
najmowanie mniejszych mieszkań o  powierzchni ok. 50 mkw. 
Rentowność takich lokali kształtuje się na poziomie 6,3 proc., 
podczas gdy tych o powierzchni 250 mkw. wynosi tylko 4,5 proc. 

Właściciele domów uzyskują dobre dochody z wynajmu w lizbo-
nie (od 5,5 do 6,1 proc.).

Czynsze apartamentów w  stolicy kraju wahają się od oko-
ło 13 do 16 euro/mkw. miesięcznie. Mieszkanie o  powierzchni 
120 mkw., można wynająć za ok. 1680 euro. Wynajem willi w li-
zbonie wynosi od ok. 10 do 12 euro/mkw. miesięcznie, wille o po-
wierzchni 450 mkw. można wynająć za ok. 4950 euro.

Włochy
Włochy są jednym z  najpiękniejszych i  najczęściej odwiedzanych 
turystycznych państw w Europie. z perspektywy rynku nierucho-
mości, są one najdroższym kierunkiem, mimo to wciąż popularnym 
wśród Polaków. Pocieszającą wiadomością jest fakt, że ceny do-
mów we Włoszech wciąż spadają, ale wolniej niż w 2008 r. Według 
danych Europejskiego Banku Centralnego, od 2008 r. ceny nieru-
chomości spadły o  ok. 18 proc. W  Rzymie średnia stawka metra 
kwadratowego domu spadła o 7,5 proc. w 2015 r., z drugiej strony, 
ceny domów w Mediolanie i Neapolu pozostały stabilne. zauwa-
żono tylko niewielki wzrost — o 0,7 proc. w Mediolanie i 0,1 proc. 
w Neapolu. 

Najdroższe domy znajdują się w Wenecji, gdzie średnia cena 
wynosi ok. 4383 euro/mkw., następnie w Mediolanie (3489 euro/
mkw.), w  Rzymie (3396 euro/mkw.) i  we Florencji 3394 euro/
mkw. W 2016 r. wynik sprzedaży poprawił się o ok. 8,5 proc. — 
sięgając do ok. 480 tys. sprzedanych lokali mieszkalnych. W roku 
2016 Mediolan miał najwyższy wzrost sprzedaży mieszkań 
(o ok. 13 proc.), w innych miastach sprzedaż również wzrosła: we 
Florencji (o 8,9 proc.), w Turynie (7,9 proc.) i Neapolu (6,6 proc.). 
Sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych w  Rzymie rośnie 
w wolniejszym tempie, zaledwie o 0,8 proc.

Duży popyt w sektorze nieruchomości przyniósł również zna-
czącą poprawę na rynku kredytów hipotecznych, których liczba 
w ubiegłym roku wyniosła 175 tys., co stanowi 16,5-procentowy 
wzrost. Przewiduje się, że w 2017 r. średnie ceny nieruchomości 
we Włoszech wzrosną o 1,7 proc. 

Ceny apartamentów w  bogatych rejonach Rzymu wynoszą 
średnio od 4400 do 4900 euro/mkw. (mieszkania o powierzch-
ni 120 mkw.). lokal na przedmieściach kosztuje ok. 4450 euro/
mkw. W  Mediolanie ceny mieszkań wahają się od 4500 do 
5200 euro/mkw. 

W  historycznym centrum Rzymu czynsze najmu wynoszą od 
16 do 20 euro/mkw., czyli wynajęcie mieszkania kosztowałoby 
ok. 1900 euro miesięcznie. Na przedmieściach jest trochę taniej, 
stawki wynoszą od 12 do 16 euro/mkw. za miesiąc. Przeciętny 
koszt najmu kształtuje się na poziomie ok. 1450 euro miesięcznie. 
W Mediolanie czynsze miesięczne wahają się od 14 do 16 euro/
mkw., wynajęcie mieszkania kosztowałoby tutaj ok.  1750 euro 
miesięcznie. Niestety rentowność wynajmu apartamentów 
w  Rzymie czy Mediolanie jest słaba, w  Rzymie wynosi od 3 do 
4,5 proc., a w Mediolanie od 3,5 do 4 proc.
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Ceny nieruchomości we Włoszech zaczynają być atrakcyjniej-
sze dla inwestorów, jednak dochody z najmu są jak na razie na ni-
skim poziomie.

Grecja
Przed końcem bieżącego roku prawdopodobnie nie nastąpi 
znaczny wzrost cen w Grecji. Na podstawie uzyskanych danych, 
śmiało można stwierdzić, że ceny domów spadły o ok. 6,47 proc. 
To najniższy roczny spadek cen domów od 2009 r. Poprawiła się 
także sytuacja w  innych dużych miastach w  kraju. Przykładowo 
w Atenach, średnia cena mieszkań spadła o 3,9 proc. w ciągu roku 
(według danych uzyskanych z  greckiego banku). W  Salonikach, 
drugim co do wielkości mieście kraju, w 2016 r. ceny domów spa-
dły o 5,9 proc. Jest to najniższy spadek od roku 2008. W innych 
miastach ceny domów obniżyły się o 6,1 proc.

Analizując grecki rynek nieruchomości mieszkalnych, można 
stwierdzić, że ceny spadły o 42 proc., w porównaniu ze szczyto-
wym rokiem 2008. Pomimo nieznacznej poprawy rynek jest nadal 
niezwykle osłabiony. W  2016 r. liczba transakcji w sektorze nie-
ruchomości mieszkaniowych spadła o  24,1 proc. w  porównaniu 
z rokiem poprzednim. Ponadto, wydano tylko 12 tys. pozwoleń na 
budowę, co stanowi uderzający kontrast dla 70–80 tys. pozwoleń 
uzyskiwanych w skali roku w okresie 2004–2007. załamanie na 
rynku nieruchomości jest tak duże i trwa tak długo, że całkowicie 
zdezorganizowało sektor nieruchomości. Oczekuje się, że dalsze 
spadki cen będą łagodniejsze w tym roku, jednak na odzyskanie 
względnej stabilizacji potrzeba czasu i  głównie zależy to od do-
chodów gospodarstw domowych, wzrostu zatrudnienia, a  także 
poprawy warunków finansowania bankowego. Dla inwestorów 
jest to dobry czas na inwestycje w nieruchomości na terenie Gre-
cji. Aby ożywić rynek, rząd grecki niedawno zaproponował 5-letni 
okres zezwolenia na zamieszkanie dla nabywców spoza Unii Eu-
ropejskiej, jeśli zdecydują się na zakup nieruchomości wartych po-
nad 250 tys. euro. Jest to podobny plan rezydencji do wdrożonych 
w takich państwach, jak Hiszpania, Węgry czy Portugalia.

Bułgaria 
W  ostatnich kilku latach rosnącym zainteresowaniem cieszy się 
Bułgaria, głównie z powodu niskich cen nieruchomości. Mieszka-
nia tutaj są tańsze niż w Polsce. 

Alternatywę dla Słonecznego Brzegu stanowią apartamen-
ty dla narciarzy zlokalizowane w  pobliżu stoków narciarskich 
w  miejscowościach Borovets, Bansko i  Pamporovo. Można tu 
kupić nieruchomości w  luksusowym kompleksie tuż przy stoku 
narciarskim z gwarancją wynajmu, zazwyczaj na terenie takich in-
westycji znajdują się gabinety SPA, centra fitness, recepcja, ko-
minki w apartamentach.

Ceny nieruchomości w Bułgarii kształtują się na poziomie od 
15 tys. euro za apartamenty oraz od 25 tys. euro za dom.

zanim zdecydujemy się na zakup nieruchomości, warto wziąć 
pod uwagę, że w  tym kraju w  dalszym ciągu panuje ogromna 
korupcja. W  związku z  tym przed dokonaniem inwestycji na-
leży sprawdzić doświadczenie firm, z  których usług będziemy 
korzystać.

Inwestycje w luksusowe apartamenty hotelowe
Inwestycje w luksusowe apartamenty hotelowe są od wielu lat po-
wszechną formą inwestowania na rynku nieruchomości na świecie.

lokowanie kapitału w tego rodzaju lokale, np. na Wyspach zie-
lonego Przylądka, jest ciekawą propozycją dla inwestorów. Tym 
bardziej, że duże ryzyko zamachów terrorystycznych w  Egipcie 
i  Tunezji spowodowało, iż wiele osób zrezygnowało z  wyjazdów 

wypoczynkowych do tych krajów, a swoje zainteresowanie skiero-
wało w stronę egzotycznych rejonów, takich jak Tajlandia, Domini-
kana, Karaiby czy Wyspy zielonego Przylądka.

Wielu inwestorów zainteresowanych zakupem ekskluzywnych 
nieruchomości hotelowych oczekuje dodatkowych dochodów. 
Koszt apartamentu to ok. 170 tys. euro, co pozwala na uzyskanie 
przeciętnego dochodu w przedziale 7–9 proc. rocznie od wartości 
zakupionej nieruchomości. Warto zaznaczyć, iż na Wyspach zielo-
nego Przylądka nie ma podatku od dochodów z najmu generowa-
nych na projektach turystycznych.

zakupionymi apartamentami w kompleksie hotelowym admini-
struje firma zarządzająca. Inwestor nie zajmuje się zarządzaniem, 
a jedynie czeka na przychody z czynszu. 

Minimalne oczekiwania realizacji inwestycji:
• 7 proc. p.a. gwarantowany zwrot w trakcie budowy, 

liczone na 2 lata
• 5 proc. p.a. minimalny gwarantowany dochód z wynajmu, 

liczony na 3 lata
• 5 proc. p.a. wzrost wartości nieruchomości (bez gwarancji 

dostępności)
• Sprzedaż nieruchomości po 5 latach (opcja odsprzedaży). 

Maksymalne oczekiwania realizacji inwestycji:
• 7 proc. p.a. gwarantowany zwrot w trakcie budowy, 

liczone na 2 lata
• 9 proc. p.a. dochody z najmu, liczony na 3 lata,  

(na podstawie wyników Tortuga Beach Hotel)
• 10 proc. p.a. wzrost wartości nieruchomości  

(bez gwarancji)
• Sprzedaż nieruchomości po 5 latach (opcja odsprzedaży). 

Wyspy to doskonałe miejsce do wakacyjnego wypoczynku, spo-
tkań integracyjnych, uprawiania sportów wodnych. Wysoka sta-
bilność polityki lokalnej i gospodarka rozwijająca się od końca lat 
90., surowe przepisy środowiskowe oraz regulacje sprzyjające 
rozwojowi turystyki powodują, że inwestorzy coraz chętniej in-
westują w nieruchomości na Wyspach.

Podsumowanie
zdaniem ekspertów samodzielne inwestowanie w nieruchomości 
obarczone jest sporym ryzykiem. Bezpieczniejszą formą pomnaża-
nia pieniędzy jest lokowanie ich poprzez wyspecjalizowane firmy, 
które dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku nieruchomo-
ści w Polsce i za granicą ograniczą ryzyko strat finansowych, a co 
za tym idzie zwiększą szansę na duży zysk z  zainwestowanego 
kapitału.

Joanna Herman
Kancelaria Herman
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EkspErt radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Mam do sprzedania mieszkanie położone 
w Krakowie, czy warto w takim przypadku 
korzystać z usług pośrednika, czy spróbować 
znaleźć kupca na własną rękę?

To, czy podczas sprzedaży lub zakupu nieruchomości skorzy-
stamy z  usług pośrednika w  obrocie nieruchomościami, jest 
zawsze decyzją kupującego/sprzedającego. Jak każde roz-
wiązanie ma swoje plusy i  minusy. Należy jednak pamiętać, że 
znalezienie nabywcy mieszkania nie kończy procesu sprzeda-
ży nieruchomości. Do rozwiązania pozostaną jeszcze kwestie 
formalno-prawne, które wymagają odpowiedniej wiedzy. Po-
wierzenie nieruchomości pośrednikowi zwalnia nas z  koniecz-
ności nie tylko szukania nabywcy, ale właśnie sfinalizowania 
wszystkich procedur z  tym związanych. Dlatego jeżeli chcemy 
mieć pewność, że wszystkie czynności zostaną wykonane po-
prawnie, warto skorzystać z  usług specjalisty w  tym zakresie. 
Nasz udział w całym procesie sprzedaży mieszkania czy też in-
nej nieruchomości będzie w  takim przypadku ograniczony do 
minimum. Warto pamiętać również, że decydując się na współ-
pracę z pośrednikiem, staniemy przed decyzją o tym, czy pod-
pisać umowę na wyłączność z jedną firmą. Decyzja ta również 
zależy od nas. Warto pamiętać o tym, że fakt, iż dajemy jednej 
agencji nieruchomości wyłączność na sprzedaż naszego miesz-
kania, niesie ze sobą sporo korzyści. Wśród nich wymienić 

Boję się zaciągnąć kredyt na dużą sumę, dlatego 
planuję zakup jak najmniejszego mieszkania. 
Za kilka lat, kiedy moja sytuacja finansowa się 
polepszy chciałbym je sprzedać i kupić większe.  
Czy taki scenariusz jest opłacalny?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. zależy bowiem 
od wielu czynników. Rozważając jednak takie rozwiązanie, 
musimy pamiętać, że przy zakupie mieszkania naszym wydat-
kiem nie jest tylko cena, którą zapłacimy za nieruchomość. 
Dochodzą tu także koszty opłat notarialnych, sądowych, 
a  także kredytu. Dodatkowo, analizując ceny mieszkań, nie-
trudno zauważyć, że mieszkania o  najmniejszym metrażu to 
jedne z najdroższych nieruchomości, biorąc pod uwagę cenę 
za każdy metr kwadratowy. Dlatego tę kwestię warto prze-
analizować na konkretnych przykładach, porównując ze sobą 
nie tylko ceny mieszkań, ale także koszty zaciągnięcia kre-
dytu. Może się okazać, że różnica nie będzie wcale tak duża. 
W takiej sytuacji pod uwagę trzeba wziąć także ryzyko zwią-
zane z tym, że mieszkanie, które kupujemy teraz, za kilka lat 
nie będzie tak atrakcyjne jak w  chwili obecnej. W  związku 

należy tę, że agent podpisujący umowę będzie bardzo zaanga-
żowany w  sprzedaż lokalu. Dzięki czemu możemy liczyć na to, 
że dołoży wszelkich starań, aby nieruchomość tę sprzedać jak 
najszybciej i po jak najbardziej korzystnej cenie. A na tym zale-
ży każdemu właścicielowi mieszkania. W  takiej sytuacji agent 
nie będzie oszczędzał na odpowiedniej reklamie naszej nieru-
chomości. Dodatkowo fakt, że za jej sprzedaż odpowiada jeden 
agent, wzbudzi zdecydowanie większe zaufanie wśród poten-
cjalnych kupujących, niż mieszkanie, które znajduje się w ofercie 
sprzedaży różnych firm.

Joanna Nielipińska 
Specjalista ds. Nieruchomości

Power INVEST 

z tym nie będziemy mogli go sprzedać po tak korzystnej ce-
nie, jakiej oczekujemy dzisiaj.

Katarzyna Grzeszczyk 
Ekspert ds. Produktów Bankowych

Power FINANCES

Zakup mieszkania to dla wielu osób inwestycja życia, która niesie ze sobą wiele 
wątpliwości i pytań. Eksperci POWER HOLDING podpowiadają, jakie kwestie 
należy wziąć pod uwagę podczas m.in. planowania sprzedaży nieruchomości czy 
finansowania zakupu kredytem hipotecznym.
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Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości 
umożliwi eksmisję na bruk

R
zecznik Praw Obywatelskich wystąpił w  sprawie ustawy 
o  Krajowym zasobie Nieruchomości, podpisanej przez 
prezydenta 9 sierpnia br. Celem ustawy jest zwiększenie 

podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo miesz-
kaniowe, w  szczególności przez wykorzystanie nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budowę dostęp-
nych mieszkań na wynajem (w  tym z  opcją stopniowego uzy-
skiwania własności przez najemcę). Ustawa reguluje bardzo 
obszerną materię i wiele skomplikowanych zagadnień z różnych 
dziedzin. Jednak największe obawy wzbudza brak zapewnienia 
ochrony najemców mieszkań wynajmowanych w  ramach tzw. 
najmu instytucjonalnego.

Ustawa o  Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi wyko-
rzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do 
Skarbu Państwa. W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wy-
najem. Realizowany przez rząd program „Mieszkanie Plus” może to 
zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany jest 
na lata, to działanie długofalowe. Natomiast jesteśmy przekona-
ni, że idziemy we właściwym kierunku – wyjaśniał minister infra-
struktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

z  uzasadnienia projektu ustawy wynika, że najem instytu-
cjonalny zawiera zasadnicze elementy podobne do rozwiązań 
przewidzianych dla funkcjonującego obecnie najmu okazjo-
nalnego, którego zakres zostanie ograniczony jedynie do loka-
li osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej 
w zakresie wynajmowania lokali. Natomiast w przypadku najmu 
instytucjonalnego wynajmującym będzie wyłącznie podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, do umowy naj-
mu instytucjonalnego załącza się oświadczenie najemcy w for-
mie aktu notarialnego, w którym zgadza się na to, że podda się 
egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia lokalu w określonym 

terminie. W oświadczeniu tym przyjmuje on do wiadomości, że 
jeśli znajdzie się w takiej sytuacji, to nie przysługuje mu prawo 
do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

zgodnie z przyjętymi przez ustawodawcę zasadami, jeśli po 
rozwiązaniu umowy najmu wskutek upływu okresu wypowie-
dzenia i po skutecznym doręczeniu żądania opróżnienia lokalu, 
najemca nie wyprowadzi się w wyznaczonym terminie, to wła-
ściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 
złożonemu wcześniej oświadczeniu w formie aktu notarialnego. 
W  takiej sytuacji sąd nadaje klauzulę wykonalności, która sta-
nowi podstawę do podjęcia przez komornika działań zmierza-
jących do opróżnienia lokalu i wydania go wierzycielowi. W tym 
przypadku sąd nie orzeka eksmisji i nie bada (jak to ma miejsce 
w innych stosunkach najmu), czy zachodzą przesłanki do otrzy-
mania lokalu socjalnego przez osobę zobowiązaną do opuszcze-
nia lokalu. W  ogóle nie dochodzi do merytorycznego badania 
tych kwestii w trybie procesu sądowego.

Dodać także należy, że w myśl znowelizowanego omawianą 
ustawą art. 25d pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli 
dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego 
na podstawie umowy najmu instytucjonalnego, nie przysługuje 
mu prawo do tymczasowego pomieszczenia. A zatem przymus 
opróżnienia lokalu może być przez komornika sądowego zreali-
zowany do noclegowni bądź schroniska dla bezdomnych.

Nie ulega wątpliwości, że okres najmu instytucjonalnego, 
z  założenia ustawodawcy, trwa bardzo długo (15 czy nawet 
30  lat). Nie można przewidzieć, czy w  tak długim okresie sy-
tuacja najemcy (zdrowotna, rodzinna itd.) nie ulegnie trwałej 
i  radykalnej zmianie (pogorszeniu) i  czy nie spowoduje to nie-
możności opłacania należnego czynszu, co skutkować będzie 
wypowiedzeniem umowy najmu przez operatora mieszkanio-
wego lub wynajmującego.

Nie do zaakceptowania jest przyjęta regulacja, zgodnie z któ-
rą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żad-
nego organu, w  tym przede wszystkim sądu i  w  konsekwencji 
najemca zostanie usunięty przez komornika do noclegowni, 
schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, 
wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położe-
nia lokalu podlegającego opróżnieniu, a więc pozbawiony miesz-
kania i faktycznie bezdomny. Nie można wykluczyć sytuacji, że 
powyższe konsekwencje dotkną grupy osób objętych dotąd 
szczególną ochroną przed bezdomnością, w  stosunku do któ-
rych sąd nie może orzec o braku uprawnień do lokalu socjalne-
go, a więc m.in. kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych, 
obłożnie chorych.

Przyjęte rozwiązania, związane z brakiem jakiejkolwiek ochro-
ny najemcy przed bezdomnością, budzą szczególne wątpliwo-
ści przy najmie instytucjonalnym lokali realizowanym w  ramach 
programu „Mieszkanie Plus”. Wprawdzie odbiorcy programu nie 

Największe obawy w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości 
wzbudza brak zapewnienia ochrony najemców mieszkań w ramach tzw. 
najmu instytucjonalnego.
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zostali precyzyjnie wskazani przez ustawodawcę, ale z  uzasad-
nienia projektu ustawy o Krajowym zasobie Nieruchomości oraz 
ze stenogramu dyskusji odbytej w  Senacie 26 lipca 2017 r. wy-
nika, że najem lokali w trybie wskazanym w ustawie przeznaczo-
ny jest dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie 
lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych — także 
osób nieposiadających zdolności kredytowej.

Prawo pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługu-
je w  sytuacji, gdy członkowie gospodarstwa domowego oso-
by ubiegającej się o  najem osiągają względnie niższe dochody. 
Ponadto kryteriami pierwszeństwa zawarcia umowy najmu są 
m.in.: posiadanie przez osoby ubiegające się o  najem lokalu co 
najmniej jednego dziecka bądź też dziecka legitymującego się 
orzeczeniem o  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, ukończony 65. rok życia osoby ubiegającej się 
o najem, legitymowanie się orzeczeniem o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności. Niewątpliwie więk-
szość osób ze wskazanych wyżej kategorii należy jednocześnie 
do tych grup lokatorów, którym na podstawie obowiązujące-
go aktualnie art. 14 ust. 4 ustawy o  ochronie praw lokatorów 
przysługiwałoby prawo do otrzymania lokalu socjalnego orze-
czonego przez sąd w  wyroku nakazującym eksmisję. Dlate-
go też pozbawienie tej grupy osób – najemców lokali w  trybie 
najmu instytucjonalnego, realizowanego w  ramach programu 
„Mieszkanie Plus”, możliwości zbadania ich sytuacji pod kątem 
uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego i  pozbawienie ich 
uprawnień do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, sta-
nowi naruszenie postanowień art. 75 Konstytucji RP. Artykuł 
ten nakłada na władze publiczne obowiązek przeciwdziałania 
bezdomności. Pominięcie w  omawianych regulacjach minimal-
nych standardów chroniących osoby eksmitowane z mieszkania 
przed bezdomnością, może ponadto prowadzić do naruszenia 

godności człowieka. Wspomniane przepisy mogą stać się wręcz 
swoistą „pułapką prawną” dla omawianej grupy osób, zwłaszcza 
z  uwagi na to, że oszacowanie ryzyka istotnej zmiany sytuacji 
materialnej, zdrowotnej, rodzinnej w perspektywie 30 lat trwa-
nia umowy najmu jest po prostu niemożliwe. To zaś powoduje, iż 
omawiane regulacje budzą wątpliwości także z punktu widzenia 
zasad sprawiedliwości społecznej, o jakich mowa w art. 2 Kon-
stytucji RP.

W wystąpieniu do Prezydenta RP Rzecznik zwrócił też uwa-
gę na niezwykle szybki tryb uchwalenia przez Sejm i przyjęcia 
przez Senat ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym zasobie 
Nieruchomości. Rządowy projekt ustawy liczący 141 artyku-
łów i wprowadzający istotne zmiany do 8 innych ustaw wpłynął 
do Sejmu 12 lipca 2017 r., a 20 lipca 2017 r. odbyły się wszyst-
kie trzy czytania tego projektu i uchwalenie ustawy, zaś 27 lip-
ca 2017 r. ustawa została przyjęta bez poprawek przez Senat. 
Analiza procesu legislacyjnego wskazuje, że przedmiotowy pro-
jekt rządowy, w  zakresie regulacji związanych z  najmem loka-
li oraz wprowadzeniem do obrotu prawnego nowej instytucji 
najmu instytucjonalnego, nie był poddany konsultacjom pu-
blicznym, w tym w szczególności konsultacjom z organizacjami 
zajmującymi się ochroną praw lokatorów.

Warto także wskazać, że uzasadnienie projektu ustawy skie-
rowanego do Sejmu nie zawiera w swej treści uzasadnienia dla 
wprowadzenia tej zupełnie nowej instytucji prawnej, a zwłasz-
cza nie zawiera uzasadnienia powodów, dla których najemców 
instytucjonalnych pozbawiono choćby elementarnej ochrony 
przed bezdomnością w  przypadku rozwiązania umowy najmu 
instytucjonalnego na skutek jej wypowiedzenia przez właścicie-
la lokalu.

Paweł Puch
źródło: KRN.pl
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W
 Krakowie powstał projekt uchwały w sprawie „zasad 
i  warunków sytuowania obiektów małej architektu-
ry, tablic reklamowych i  urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń dla Miasta Krakowa”, nazywanej uchwałą krajobrazo-
wą. zawiera ona przepisy normujące zagadnienia, które od daw-
na były przedmiotem dyskusji publicznej.

Mała architektura
Decydując o  tym, jak powinny wyglądać elementy małej archi-
tektury w Krakowie, wyznaczono trzy strefy. W pierwszej z nich, 
obejmującej tereny historycznego centrum miasta, należy szcze-
gólnie dbać o jakość materiałów. Polecane są przede wszystkim 
drewno, stal, żeliwo, aluminium, kamień naturalny, szkło i  jego 
imitacje, beton, w  tym beton architektoniczny. Nie wolno nato-
miast stosować tworzyw sztucznych. Materiały te powinny za-
chować swoje naturalne kolory. W przypadku barwienia można 
stosować brązy, beże, szarości i zielenie. Poza tym umieszczone 
tu elementy małej architektury formą powinny nawiązywać do 
zabytkowego charakteru okolicy.

Druga strefa to tzw. obszar miejski. Tutaj jest miejsce na więk-
szą dowolność dotyczącą kształtów i kolorów. Obiekty nie mogą 
być jednak wyższe niż 5 m. Tak jak w pozostałych strefach, rów-
nież w obszarze miejskim nie wolno stosować barw refleksyjnych 
i odblaskowych. Natomiast w obszarach systemu przyrodnicze-
go elementy małej architektury powinny być wykonane przede 
wszystkim z naturalnych materiałów. Dzięki temu będą kompo-
nować się z otaczającym je krajobrazem.

Reklama
znaczna część uchwały została poświęcona reklamom w  prze-
strzeni miejskiej. Twórcy projektu wydzielili pięć stref i dla każdej 
z nich określili zasady umieszczania nośników reklamowych — wol-
nostojących oraz usytuowanych na obiektach. Najbardziej restryk-
cyjne normy obowiązują w  I  strefie, obejmującej obszar ochrony 
krajobrazu historycznego. zdecydowano się jednak na zachowa-
nie charakterystycznych, zadaszonych słupów plakatowo-rekla-
mowych z  informacjami o aktualnych wydarzeniach kulturalnych. 
Na tym terenie, jak i w III strefie (obszar ochrony krajobrazu przy-
rodniczego), zabronione jest umieszczanie wolnostojących tablic 
reklamowych oraz reklam na budynkach. W  przypadku pozosta-
łych terenów, uchwała określa warunki, w jakich można to zrobić. 
Reklamy mogą znajdować się także na rusztowaniach używanych 
podczas remontu budynków, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy 
i nie częściej niż co 7 lat. W przypadku miejsc, gdzie dopuszczone 
jest stosowanie billboardów i pylonów, uchwała określa minimal-
ną odległość tych obiektów od jezdni, torów tramwajowych, przy-
stanków, budynków oraz innych urządzeń reklamowych. Nadal 
możliwe będzie również umieszczanie dwóch reklam w  wiatach 
przystanków komunikacji miejskiej.

Odrębne zagadnienie stanowią szyldy. Poza określonymi sy-
tuacjami, dopuszczającymi wyjątki od reguły, każdy podmiot 
może umieścić jeden szyld, którego powierzchnia nie przekracza 
1 mkw. Na elewacji budynku możliwe jest to tylko na wysokości 
parteru. Łagodniejsze normy dotyczące reklam i  szyldów obo-
wiązują na tzw. terenach towarzyszących obiektom usług.

Ogrodzenia
Kolejny temat, który podejmuje uchwała krajobrazowa, stanowią 
ogrodzenia. Wydzielono cztery obszary, co do których stosuje się 

z krakowa

Uchwała krajobrazowa w Krakowie
Prace nad uchwałą krajobrazową w Krakowie wkroczyły w nowy etap. 
Do 29 września można zapoznać się z projektem dokumentu w ramach 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić 
swoje uwagi co do koncepcji, mogą to zrobić do 13 października.

osobne przepisy. W I strefie przeważa funkcja terenów mieszka-
niowych jednorodzinnych. Nie wolno wykonywać tu ogrodzeń 
pełnych, zaś wysokość ażurowych nie może wynosić więcej niż 
2,2 m. Podobnie wygląda sytuacja strefy III, obejmującej obsza-
ry o przeważającej funkcji terenów usługowych. W II i IV strefie, 
w  których dominuje odpowiednio funkcja terenów mieszkanio-
wych wielorodzinnych oraz funkcja terenów zielonych, przewi-
dziano zakaz sytuowania ogrodzeń. Uchwała przewiduje jednak 
wyjątki od tej reguły. Poza tym w całej Gminie Miasta Kraków do-
puszczalne jest tworzenie żywopłotów.

Niezależnie od strefy, w  której zostaną usytuowane, wszyst-
kie ogrodzenia powinny zostać wykonane z  materiałów, takich 
jak metal, cegła, kamień naturalny i  jego imitacje, drewno, alum-
inium oraz beton, bez możliwości stosowania prefabrykowanych 
betonowych przęseł, ich elementów, blachy falistej oraz elemen-
tów refleksyjnych, odblaskowych i  o  jaskrawej barwie. Materia-
ły można zachować w ich naturalnych kolorach lub nadać im taki, 
który będzie utrzymany w odcieniach czerni, brązu, szarości, zie-
leni, beżu i bieli.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest w  Biurze Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronie interne-
towej www.bip.krakow.pl.

Anna Kapłańska
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G
łównym celem Rady Programowej przyznającej wy-
różnienie jest promowanie dobrych praktyk i wysokie-
go poziomu polskiej przedsiębiorczości. Nagrodzona 

krakowska firma może się poszczycić nieposzlakowaną opinią 
na rynku, dzięki zarządzaniu nieruchomościami 107 wspólnot 
mieszkaniowych na terenie Krakowa. Wizytówką firmy jest 
działanie zgodne z  normami etyki biznesu, odpowiedzialność 
i  rzetelne podejście do pracy. Dodatkowo kompetencje zarzą-
du i  zespołu Nieruchomości zarządzanie i  Administrowanie 
Tomasz Greń oraz najwyższe standardy firmy potwierdza przy-
znawany od wielu lat przez niezależną jednostkę certyfikują-
cą — GlOBAl QUAlITY, Certyfikat zarządzania Jakością ISO 
9001. świadczy on o  tym, że legitymująca się nim firma dzia-
ła według wysokich standardów i  sprawdzonych procedur na 
wszystkich poziomach oferowanych usług. Aby otrzymać ten 
prestiżowy certyfikat, należy poddać się zewnętrznemu au-
dytowi, który dowiedzie, że jakość świadczonych usług stale 
utrzymuje się na najwyższym poziomie. Małopolska firma znaj-
duje się w elitarnym gronie niewielu przedsiębiorstw nagrodzo-
nych takim certyfikatem.

Rynek nieruchomości od jakiegoś czasu przeżywa roz-
kwit. Powstają nowe firmy i pojawiają się nowe świadczenia dla 
mieszkańców w  ramach opieki nad budynkami. Jednak zarzą-
dzanie czyimś domem i  finansami to wielka odpowiedzialność. 
Wymaga od administratora empatii, szybkiego reagowania na 
potrzeby członków wspólnoty i  umiejętności zapewnienia im 
komfortu, a przede wszystkim transparentności działania. Wy-
soki poziom obsługi wspólnot mieszkaniowych wynika m.in. 
z  ponad piętnastoletniego doświadczenia w  administrowaniu, 
pozwalającego stworzyć otwartą na potrzeby klienta, rzetelną 
markę zarządcy. Działające od 2001 r. przedsiębiorstwo należy 
do Tomasza Grenia, który zarządza nim wraz z dyrektor Jolan-
tą Galon i współtworzy sukces rozpoznawalnej na krakowskim 
rynku firmy, wyspecjalizowanej w  administrowaniu budynka-
mi wielorodzinnymi. Oczekiwania klientów spełniane są przez 
całościowy system usług — od gospodarowania nieruchomo-
ścią, przez obsługę prawną, księgową, techniczną, aż po ochro-
nę obiektów czy prace konserwatorskie. A wszystko po to, aby 
zasłużyć na miano godnego zaufania zarządcy. Firma łączy 

indywidualne podejście do mieszkańców ze stabilnością i oferu-
je zarządzanie na najwyższym poziomie. Przedsiębiorstwo, jako 
jedno z najdłużej działających w branży zarządzania nierucho-
mościami, cieszy się zaufaniem mieszkańców i dobrymi opinia-
mi. Pracownicy firmy pełnią ważną funkcję w reprezentowaniu 
wspólnot i zapewnianiu komfortu mieszkańcom, a także konse-
kwentnie i z oddaniem opiekują się powierzonymi budynkami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu administratora, rzetel-
nej i oddanej ekipie oraz ciągłemu rozwojowi firmy, mieszkańcy 
budynków zarządzanych przez Nieruchomości Tomasza Gre-
nia mają pewność, że jakość usług będzie nie tylko utrzymywać 
się na wysokim poziomie, ale stale się polepszać. Krakowska fir-
ma wyróżnia się na tle innych dzięki odpowiedzialności, termino-
wości, a także stałej chęci rozwoju i doskonalenia, potwierdzonej 
przez zdobyte wyróżnienia oraz wprowadzane innowacje, mają-
ce udoskonalić proces administrowania.

Niezwykle ważną kwestią, wpływającą na jakość obsługi 
administracyjnej i  eksploatacji budynków, a  przez to na kom-
fort i  zadowolenie lokatorów, jest unowocześnianie świadczo-
nych usług. zarządca proponuje mieszkańcom zarządzanych 
budynków nowatorskie rozwiązanie — usługę oprogramo-
wania komputerowego. Umożliwia ona mieszkańcom spraw-
dzanie informacji o  rachunkach lub zużyciu mediów na 
bieżąco, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, zapewnia kon-
takt z administracją 24 godziny na dobę czy swobodny dostęp 
do dokumentów. Użytkownicy cenią sobie także możliwość 
komputerowego zgłaszania usterek czy komunikowania się z in-
nymi mieszkańcami nieruchomości.

Modernizacja działań (wdrożenie wygodnych, pozwala-
jących na oszczędność czasu systemów internetowych dla 
wspólnot), wysokie kompetencje pracowników i  wizjonerstwo 
zarządzających, dają pewność obsługi na poziomie zgodnym 
z europejskimi standardami. Nieruchomości zarządzanie i Ad-
ministrowanie Tomasz Greń to należący do elitarnej grupy pro-
fesjonalny zarządca.

Kalina Nowacka

z krakowa

Nieruchomości Zarządzanie 
i Administrowanie Tomasz Greń 
Firmą Roku 2017
Jedna z najdłużej działających na krakowskim rynku firm 
— Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Tomasz 
Greń — w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości 
uznana została za najlepszą w Małopolsce. Kapituła konkursu 
doceniła laureata w kategorii „Zarządzanie nieruchomościami”, 
nagradzając kompleksowość usług i najwyższy profesjonalizm 
Statuetką Złotego Orła w konkursie Firma Roku 2015 
i Ogólnopolskim Plebiscycie Firma Roku 2017.

I nagroda — Firma Roku 2017 w plebiscycie 
ORły POlskIej PRzedsIębIORczOścI
„Nieruchomości zarządzanie 
i Administrowanie Tomasz Greń”
kategoria: zarządzanie nieruchomościami
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Park Brzozowy — luksusowe i kameralne 
osiedle w dobrej lokalizacji

zaproszono nas

W
  ostatnich latach coraz większym zainteresowa-
niem inwestorów cieszą się tereny podmiejskie. ze 
względu na panujący w  dużych aglomeracjach ha-

łas, niedogodności związane z  zanieczyszczeniem powietrza 
oraz relatywnie wysokie ceny nieruchomości w  stosunku do 
ich powierzchni, wiele osób poszukuje alternatywnego miej-
sca zamieszkania poza granicami miast. Szczególnie atrakcyjne 
są tereny położone w takiej odległości od dużych aglomeracji, 
która pozwala na codzienne dojazdy do pracy czy ośrodków 
edukacyjnych, np. szkół i uczelni wyższych. Coraz więcej miej-
scowości dba także o zapewnienie odpowiedniej infrastruktu-
ry drogowej i środków komunikacji publicznej.

Park Brzozowy to zlokalizowane w  Przebieczanach osiedle 
przestronnych domów jednorodzinnych, których metraże wy-
noszą ponad 200 mkw. Inwestycję tworzą budynki parterowe 
z  użytkowym poddaszem. Każdy z  nich znajduje się na działce 
obejmującej minimum 8 arów. Przestrzeń ta umożliwia wygo-
spodarowanie miejsca do wypoczynku w  otoczeniu przyrody, 
a nawet urządzenie niewielkiego ogródka. Wokół nieruchomo-
ści została posiana trawa. Inwestor zadbał także o  zagospo-
darowanie części wspólnych — na terenie osiedla powstanie 
m.in. plac zabaw dla najmłodszych oraz miejsce, gdzie będzie 
można spotkać się przy grillu w  ramach sąsiedzkiej integracji. 
z  myślą o  gościach odwiedzających mieszkańców Parku Brzo-
zowego zaprojektowano również miejsca parkingowe. Dodatko-
wą atrakcję stanowi las, położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
kompleksu. las jest własnością inwestora i będzie służyć miesz-
kańcom osiedla. Miejsce to sprzyja rodzinnym spacerom czy 

uprawianiu różnych dyscyplin sportowych. Nieopodal inwesty-
cji znajduje się także pole golfowe.

Do poszczególnych domów można dojechać wewnętrzną dro-
gą, wykonaną z  kostki brukowej. Po zmroku dojazd oświetlony 
jest przez ustawione wzdłuż niego lampy. W trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, osiedle otacza utworzone z  kamienia ogro-
dzenie segmentowe z przesuwną bramą wjazdową, obsługiwaną 
za pomocą pilota. Teren jest monitorowany, a domy zostały wy-
posażone w system videodomofonu oraz instalację alarmową.

Oryginalny charakter nadają obiektom wielospadowe dachy 
pokryte dachówką w  eleganckim, grafitowym kolorze. Funk-
cję dekoracyjną pełnią również klimatyczne podcienie i  we-
randy. Elewację stanowi jasny tynk z  elementami naturalnego 
kamienia. Na estetykę wykonania wpływają także detale, takie 
jak kamienne parapety zewnętrzne czy wykonane ze stali nie-
rdzewnej balustrady. Inwestycję cechuje wysoka jakość wy-
kończenia. Koncepcja osiedla harmonizuje z otoczeniem, które 
stanowią: niska zabudowa jednorodzinna charakterystyczna 
dla obszarów wiejskich oraz pojedyncze wille podmiejskie.

Osiedle ma kameralny charakter — zabudowę tworzy 6 
domów jednorodzinnych, w  dwóch wersjach: A  i  B. liczo-
ne po podłodze powierzchnie budynków A1, A2, A3 i  A4 wy-
noszą 246,09  mkw., natomiast zarówno budynek B1, jak i  B2 
ma mniejszy metraż, wynoszący 240,09 mkw. Układ pomiesz-
czeń został zaprojektowany w  sposób umożliwiający funk-
cjonalne wykorzystanie przestrzeni. Na parterze wydzielono 
przestronny salon, jadalnię, kuchnię, toaletę, garderobę i  dwa 
pomieszczenia gospodarcze. Na użytkowym poddaszu znajdują 

W Przebieczanach powstało osiedle domów jednorodzinnych Park Brzozowy. 
Malownicza okolica skomunikowana z Wieliczką i Krakowem oraz wysoki 
standard wykończenia budynków to najważniejsze walory inwestycji.
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się cztery sypialnie (w  tym jedna połączona z  własną łazien-
ką), łazienka dostępna dla pozostałych domowników, a  także 
garderoba. Domy ogrzewane są za pomocą kotłów gazowych 
kondensacyjnych, które znajdują się w  kotłowni. Oprócz tego 
w  obiektach typu A, na parterze, wygospodarowano pomiesz-
czenie idealnie nadające się na gabinet. Elegancji i oryginalności 
dodaje domom, wykonany przy zachowaniu najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa i  wysokiej jakości, ogród zimowy. Do 
jego wykończenia wykorzystano bezpieczne szkło dwukomo-
rowe o  właściwościach przeciwsłonecznych i  chroniące przed 
utratą ciepła. Dodatkowym atutem jest ogrzewanie podłogowe 
w  pomieszczeniach znajdujących się na parterze. Każdy budy-
nek posiada również dwustanowiskowy, wysoki garaż.

Planując rozmieszczenie poszczególnych budynków, zadba-
no o  to, by strefa dzienna była usytuowana od strony połu-
dniowej lub zachodniej. Dzięki temu pomieszczenia, w których 
mieszkańcy będą spędzać czas w ciągu dnia, są dobrze oświe-
tlone i naturalnie ogrzane. Jest to jeden z czynników wpływa-
jących na energooszczędność obiektów. Wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania nieruchomości na nieodnawialną energię pier-
wotną EP wynosi 61,36 kWh/mkw. To sprawia, że osiedle kom-
ponuje się z  naturą — nie tylko dzięki położeniu w  otoczeniu 
przyrody, ale również poprzez zastosowanie ekologicznych 
rozwiązań. Dodatkowo poddasze budynków zostało ocieplo-
ne za pomocą wełny mineralnej o łącznej grubości 33 cm wraz 
z paraizolacją wykończoną płytami gipsowo-kartonowymi, zaś 
ściany zewnętrzne pokrywa gruba, osiemnastocentymetrowa 
warstwa styropianu grafitowego. Na niski wskaźnik rocznego 

zapotrzebowania na energię ma również wpływ zamontowanie 
bardzo ciepłej stolarki okiennej — okien PCV z dwukomorową 
szybą i dwukomorowych połaciowych okien dachowych.

Domy zostały wykonane wraz z  instalacjami umożliwia-
jącymi montaż odkurzacza centralnego, klimatyzacji czy 
rekuperatora, który pozwoli na odzyskanie ciepła z  wywie-
wanego powietrza. Mieszkańcy mogą skorzystać z  oferty do-
stawy i montażu tych urządzeń w ramach dodatkowej opłaty. 
Opcjonalne jest również wykonanie tarasu na tyłach domu, 
zgodnie z indywidualnym projektem. Stan deweloperski nieru-
chomości umożliwia przyszłym mieszkańcom zaaranżowanie 
wnętrza zgodnie z własnymi potrzebami i poczuciem estetyki, 
jednak można również skorzystać z  opcji wykończenia miesz-
kania pod klucz.

Mieszkańcy Parku Brzozowego będą mogli cieszyć się walo-
rami niewielkiej, malowniczej miejscowości położonej z dala od 
aglomeracyjnego gwaru, a  jednocześnie korzystać z  miejskich 
wygód. Wynika to z bliskiego sąsiedztwa leżącej 4 km dalej Wie-
liczki, a  także Krakowa — od Rynku Głównego mieszkańców 
Przebieczan dzieli 16 km. Taka lokalizacja jest atrakcyjna szcze-
gólnie dla rodzin z dziećmi oraz dla osób, które cenią sobie ciszę 
i  spokój, prowadzą aktywny tryb życia, a  równocześnie zależy 
im na bliskości miasta, np. ze względów zawodowych czy edu-
kacyjnych. Do Krakowa i  Wieliczki można dostać się zarówno 
samochodem, jak i środkami komunikacji publicznej — nieopo-
dal osiedla znajduje się przystanek autobusowy.

Wszystkie budynki zostały już oddane do użytkowania.
Anna Kapłańska



Z kraju
Milionowe długi mieszkańców 
Dług niektórych mieszkańców wobec administratorów mieszkań wynosi na-
wet kilkaset tysięcy złotych. Łączną wartość zaległości z tytułu niepłacenia 
czynszu wylicza się na blisko pół miliona złotych. Z bazy danych Krajowego 
Rejestru Długów wynika, że Polacy muszą spłacić ponad 372 mln zł, co nie jest 
miarodajną wartością, ponieważ administratorzy nie podają wszystkich dłuż-
ników do wykazów, gdzie z reguły widnieją tylko ci, którzy zalegają z opłata-
mi od kilku lat.
Jak pokazują statystyki, z najliczniejszą grupą niewywiązujących się z obo-
wiązku opłat mieszkańców zmagają się województwa śląskie, mazowieckie 
oraz opolskie. Sumę 43,6 mln zł przekroczyły zaległości lokatorów ze Śląska – 
tam blisko 6 tys. osób ma do uregulowania 8,5 tys. rachunków. Niewiele mniej, 
bo 4 tys. mieszkańców mających 5 tys. zaległych czynszów zamieszkuje Ma-
zowsze, gdzie szacunki dotyczące długów oscylują wokół 59 mln zł.
Choć z badań TNS wynika, że dla 70 proc. respondentów rachunki za czynsz 
należą do opłat uznawanych za najważniejsze, skala zadłużenia w tym zakresie 
przekłada się na 372 mln zł. Jak się jednak okazuje, w przeciągu ostatnich lat 
lokatorskie długi zmniejszyły się o 28 mln zł.

Banki zaostrzają politykę 
Jak wynika z analizy sytuacji na rynku kredytowym, osoby stara-
jące się o przyznanie kredytu mieszkaniowego muszą zmierzyć się 
z rosnącymi wymaganiami instytucji kredytujących. Przeprowa-
dzona przez NBP ankieta wykazała, że w II kw. br. banki zaostrzy-
ły wymogi, jakie trzeba spełnić, ubiegając się o hipotekę. Ponadto 
podwyższono marżę kredytową dla zobowiązań charakteryzują-
cych się zwiększonym ryzykiem.
NBP podkreśla, że zmiany są nieznaczne, a część banków w III kw. 
rozważa złagodzenie polityki kredytowej. Klienci mogą liczyć na 
korzystniejsze warunki dzięki przewidywanemu spadkowi popytu 
na tego typu usługi. Zaostrzenia, jakie wprowadzono w II kw., były 
skutkiem zwiększonego zapotrzebowania na kredyty mieszkanio-
we, co może być związane z gasnącym programem „MdM”.
W ankiecie NBP uczestniczyło 27 banków. Jej przedmiotem by-
ły nie tylko zmiany w polityce kredytowej poszczególnych banków 
czy obserwowany przez nie popyt na kredyty, ale również progno-
zy na III kw.

Meldunek będzie możliwy przez internet 
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów przegłosowano utrzyma-
nie obowiązku meldunkowego. Według oficjalnego komunikatu Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gromadzenie danych o miej-
scu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji za-
dań i obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Jednak aby 
usprawnić procedurę, ministerstwo zaproponowało możliwość meldunku 
w formie elektronicznej. Każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP 
albo kwalifikowany podpis elektroniczny, będzie miała taką sposobność już 
od 1 stycznia 2018 r. Rozwiązanie ma zaowocować ograniczeniem wizyt 
w urzędzie i konieczności czekania w kolejkach.
Za pomocą jednego formularza uda się zameldować na pobyt stały i jedno-
cześnie wymeldować się z pobytu czasowego, co ułatwi załatwienie for-
malności np. studentom czy pracownikom, wyjeżdżającym poza swoje sta-
łe miejsce zamieszkania.
Nowelizacja zakłada też uproszczenie zasad nadawania numeru PESEL 
mieszkającym w Polsce obywatelom, którzy go nie posiadają. Jego przy-
znanie nastąpi w momencie ubiegania się o wydanie dowodu osobistego.
Celem powyższej nowelizacji, oprócz zachowania obowiązku meldunko-
wego, ma być ułatwienie zdobycia przez obywateli należnych im świad-
czeń, a także spełnienia ustawowego warunku.
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Z Krakowa
Na Ruczaju powstanie nowe osiedle komunalne  
Miasto podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowe-
go na dofinansowanie w wysokości 7,2 mln zł na budowę no-
wych mieszkań komunalnych na Ruczaju. Inwestycja o łącznej 
wartości 44 mln zł, ma powstać w rejonie przy ulicach Przyzby 
i Zalesie. Planowana jest budowa dziesięciu 4-piętrowych blo-
ków z 357 mieszkaniami. W budynkach komunalnych znajdzie 
się 37 mieszkań typu „studio” (pokój z aneksem kuchennym), 
177 mieszkań typu „pokój z kuchnią”, 107 mieszkań 2-pokojo-
wych oraz 36 mieszkań 3-pokojowych. 20 lokali zostanie do-
stosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie osiedla 
powstaną: biblioteka, żłobek, plac zabaw i dom kultury. W ra-
mach inwestycji zostanie utworzonych również 240 miejsc par-
kingowych, w tym 21 dla osób niepełnosprawnych. Realizacją 
zajmie się konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA oraz Accio-
na Infraestructuras SA. Prace budowlane mają rozpocząć się je-
sienią tego roku.

Do końca 2021 r. na terenie Krakowa powstanie 
5 basenów 
W tym roku ma rozpocząć się budowa Centrum Sportu i Rekreacji na 
os. Na Kozłówce. Obecnie do przetargu zgłosiły się 3 firmy, dekla-
rujące jako termin wykonania styczeń 2020 r., a ich oferty wynoszą  
ok. 23 mln zł. Urzędnicy muszą zdecydować, czy znajdą dodatkowe 
środki na przeprowadzenie prac. Podobna inwestycja planowana jest 
na terenie Czyżyn, przy Szkole Podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku 
Lotniczego.  Kolejny basen powstanie w Krowodrzy, przy ZSO nr 51, 
przy al. Kijowskiej. Obiekt ma być gotowy do końca 2020 r. Plany 
dotyczące jego powstania są obecnie w fazie początkowej. Według 
urzędników być może już w tym roku uda się uzyskać pozwolenie na 
budowę. Obiekt powstanie przy ul. Strąkowej, w sąsiedztwie Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących, pływalnia ma stanąć w miejscu starego 
boiska do koszykówki. W tym roku rozpoczną się prace przy budo-
wie nowego basenu na Ruczaju. W tegorocznym budżecie na tę inwe-
stycję przeznaczono 1 mln zł. Zestawienie zamyka basen Polfy przy 
ul. Eisenberga. W wyniku braku ofert realizacji, urzędnicy zdecydowa-
li, że miasto wybuduje obiekty bez wsparcia z zewnątrz. Na realizację 
tego przedsięwzięcia zarezerwowano 12 mln zł.

Sześć ulic zmieni swoją nazwę
Prezydent Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie o zmianie nazw 6 ulic 
na terenie Krakowa. Jest to wynik działania tzw. ustawy dekomunizacyj-
nej, czyli ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego syste-
mu totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej. Ustawa weszła w życie 2 września 2016 r. Zobowiązuje 
ona samorządy do zmiany nazw ulic, placów, mostów, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej upamiętniających osoby, organizacje, 
wydarzenia i daty symbolizujące albo mające powiązania z komunizmem 
lub innym ustrojem totalitarnym. Dokument nakazuje dokonanie zmian 
do 2 września tego roku. Z tego powodu prezydent miasta Krakowa, Ja-
cek Majchrowski podpisał zarządzenie o zmianie nazw 6 ulic w Krakowie. 
W wyniku zmian ul. Emila Dziedzica zmieni nazwę na ul. Marka Emino-
wicza, ul. Franciszka Kajty ma nosić teraz nazwę ul. Henryka Wereszyc-
kiego, ul. Zygmunta Młynarskiego zmieni się na Marka Nawary, Lucjana 
Szenwalda na Wisławy Szymborskiej, Jana Szumca na Wiktora Zina, a Ja-
na Szwai na Władysława Konopczyńskiego.
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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 4,2610

chf 3,7326

pln 3,78%

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 ** –0,3300

libor chf –0,7262

libor eur *** –0,3740

preferencyjny zUs standardowy zUs

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

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

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 190,62 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 812,61 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• Fundusz Pracy 62,67 zł

suma: 487,90 zł suma: 1172,56 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          150,10

tabela nr 167/A/NBP/2017 z dnia 30.08.2017

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

(dane na dzień 30.08.2017 [Euribor], 
23.08.2017 [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 21.08.2017)

(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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Fundacja Louis Vuitton
Muzeum Fundacji Louisa Vuittona mieści się w Lasku Bulońskim 
we wschodniej części Paryża. Budynek powstał w 2006 r. dzięki 
inicjatywie Bernarda Arnaulta — właściciela takich marek, jak 
Louis Vuitton, Dior, Dom Perignon i Bulgari. Francuz jest również 
kolekcjonerem sztuki i w muzeum prezentowane są dzieła z jego 
prywatnej kolekcji. Misją Fundacji Louis Vuitton jest promowanie 
współczesnej sztuki — zarówno we Francji, jak i na arenie 
międzynarodowej. Wystawy i programy przygotowane przez 
Fundację mają kontynuować artystyczne tradycje XX i XXI w. 
Budynek został zaprojektowany przez znanego architekta, Franka 
Gehry’ego. Struktura obiektu, która ma przypominać czubek góry 
lodowej, została skomponowana z 12 bloków pokrytych 3600 
taflami szkła. Znajdujące się przy wejściu do budynku litery L i V 
wykonano z materiału imitującego brylanty. We wnętrzu mieści 
się 11 galerii o łącznej powierzchni wystawienniczej 3850 mkw., 
gdzie udostępniono dla odwiedzających obfite zbiory sztuki 
współczesnej i modernistycznej.

Absolute Towers
Absolute Towers to projekt firmy architektonicznej MAD 
stworzony w ramach konkursu wygranego przez tę firmę 
w 2006 r. Futurystyczny kompleks powstał w Kanadzie, 
w mieście Mississauga, nieopodal Toronto.
Celem koncepcji było stworzenie organicznej architektury 
dla budynków mieszkalnych, która będzie wyróżniać 
się na tle panoramy miasta. Efektem prac jest kompleks 
mieszkaniowy składający się z dwóch „wykręconych” 
wież, gdzie każde piętro zostało skręcone w stosunku 
do poprzedniego o ok. 8 stopni. Wyższa wieża liczy 
56 pięter, ma 170 m wysokości i 45 tys. mkw. powierzchni. 
Niższa  składa się z 50 pięter, jej wysokość wynosi 150 m, 
a powierzchnia obejmuje 40 tys. mkw. Na każdym z pięter 
znajduje się 6 mieszkań o różnej wielkości i standardzie. 
Obydwa apartamentowce oferują odpowiednio 427 i 453 
lokale mieszkalne w 12 i 14 wersjach aranżacyjnych. Wieże 
zajmują łączną powierzchnię 95 tys. mkw. Koszt budowy 
obiektu wyniósł 180 mln dolarów.

Centrum Kultury Kanaków im. Jean-Marie Tjibaou 
Centrum Kultury Kanaków zostało wzniesione na półwyspie 
Tina, położonym na wschód od Numei, stolicy Nowej 
Kaledonii. Obiekt został zaprojektowany przez włoskiego 
architekta Renza Piana, który tworząc projekt, starał się 
połączyć nowoczesne trendy światowej architektury 
z tradycjami miejscowej kultury Kanaków. Centrum składa 
się z 10 pawilonów o różnej wielkości i funkcji, z ujednoliconą 
strukturą mającą imitować tradycyjne kaledońskie chaty. 
Pawilony zgrupowano w trzy oddzielne wioski, położone 
wzdłuż centralnej alei. Żebrowa konstrukcja budynków składa 
się z wysokich, pionowych elementów wykonanych z klejonego 
drewna, które połączono wzmocnieniami z prętów ze stali 
nierdzewnej. Pręty zbiegają się u szczytu, tworząc szkielet dla 
zewnętrznej ściany osłonowej. Kompleks zajmuje powierzchnię 
8 ha. Obiekt został nazwany na cześć przywódcy Kanaków, 
Jeana-Marie Tjibaou, zamordowanego w 1989 r. przez 
lokalnych ekstremistów.

fot. na lic. Wikimedia commons

fot. Guilhem Vellut, flickr.com

fot. na lic. Wikimedia commons
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Najczęstsze błędy popełniane podczas 
urządzania mieszkania

1. Brak pomysłu
Mieszkanie, w  którym będziemy mieszkać, musi nam się podo-
bać. Jeśli przypadnie do naszego gustu, najprawdopodobniej bę-
dziemy się w nim dobrze czuć. To niezwykle istotne, bo przecież 
nikomu nie trzeba przypominać, że w domowej przestrzeni spę-
dzamy bardzo dużo czasu, nawet jeśli dużo pracujemy i  często 
wyjeżdżamy. zanim zaczniemy projektować i urządzać, trzeba się 
po prostu rozejrzeć. Spacer po sklepach meblowych, przejrzenie 
serwisów internetowych firm wnętrzarskich, inspiracje z  social 
mediów (grupy na Facebooku i Instagram) — to podstawowe miej-
sca do sprawdzenia. Są jeszcze czasopisma wnętrzarskie, progra-
my TV i mieszkania znajomych. Musimy znaleźć własny styl. Jeśli 
mamy z tym problem — postawmy na tzw. pewniaki, tj. nowocze-
sne i funkcjonalne rozwiązania, a potem kombinujmy z dodatka-
mi, które z łatwością można wymieniać, gdy nam się znudzą.

2. Kierowanie się trendami
Brak pomysłu i korzystanie z inspiracji to jedno, ale zbytnie bra-
nie do siebie obecnej mody na urządzanie wnętrz, też nie przy-
niesie dobrego efektu. loftowe lub retro wnętrza są naprawdę 
piękne i efektowne, ale niekoniecznie mogą pasować do nas i np. 
do nowoczesnego osiedla, na którym kupiliśmy mieszkanie. Słu-
chajmy przede wszystkim siebie — jeśli od dawna dobrze czu-
jemy się w  skandynawskich, przytulnych wnętrzach, ale „nie 

chcemy tak jak wszyscy” i wybieramy surowość — to może skoń-
czyć się źle. 

3. Brak profesjonalnego projektu
Polak potrafi. I to jak! Jesteśmy narodem, który twierdzi, że urzą-
dzanie wnętrz to przecież nic trudnego. Sami planujemy prze-
strzeń, dobieramy materiały i  dodatki, a  potem dziwimy się, 
dlaczego we wnętrzu jest mało miejsca, dlaczego nie możemy 
nic znaleźć i dlaczego nie czujemy się zbyt dobrze. Dobry projekt 
to nie tylko pomysł na wykończenie (pod kątem wizualnym), ale 
przede wszystkim mądre i  praktyczne rozmieszczenie wszyst-
kich elementów (które czasem kończy się przebudową ścian i in-
stalacji). Warto skorzystać z fachowych porad — sam projekt to 
tak naprawdę kropla w morzu wydatków na wykończenie, więc 
wysoka cena zazwyczaj nie powinna być argumentem. 

4. Za ciemno
zbyt ciemne wnętrza to częsty problem polskich domów i przede 
wszystkim mieszkań, które rzadko kiedy imponują metrażem. za-
miast jednak narzekać na to, że mamy małe pomieszczenia, zrób-
my wszystko, by optycznie wydały się większe. Nie zaciemniajmy 
ich — jasne meble i  ściany (ewentualnie złamane ciemniejszymi, 
kontrastowymi dodatkami) wpłyną pozytywnie na wrażenia wi-
zualne. Do tego kilka źródeł światła, które są kluczowe przede 
wszystkim w łazience, w kuchni oraz w przestrzeni do pracy. Czę-
sto zapominamy o tym, dbając o jedną lampkę sufitową, która ład-
nie wygląda, ale niekoniecznie daje dużo światła. 

5. Za dużo
Coraz częściej mówimy o minimalizmie, ale wciąż nie możemy się 
do niego przekonać. Wnętrza nierzadko są przeładowane, a  to 

Mówią, że najlepiej uczyć się na własnych błędach. Po co jednak je 
popełniać, skoro można czerpać wiedzę z pomyłek innych? Przygotowaliśmy 
listę najczęściej popełnianych błędów podczas urządzania mieszkania. 
Warto dobrze się z nimi zapoznać, by w bliskiej czy dalekiej przyszłości 
ich uniknąć, a tym samym — cieszyć się ładnymi, komfortowymi i przede 
wszystkim funkcjonalnymi wnętrzami.



Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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8. Niesprawdzona ekipa wykończeniowa
znalezienie dobrego fachowca może stanowić wyzwanie, mimo 
że na rynku działa wiele firm wykończeniowych. Wybierzmy po-
leconą ekipę remontową — popytajmy znajomych. Najłatwiejszy 
sposób to post w serwisie społecznościowym. W ten sposób zna-
jomi na pewno podpowiedzą nam kogoś sprawdzonego. Oczy-
wiście błędy mogą się zdarzyć i  trzeba się na nie przygotować. 
Chodzi jednak o to, by ekipa remontowa składała się z ludzi o od-
powiednich kompetencjach. Wiele osób podejmuje się samodziel-
nego wykończenia. To może się okazać dobrym rozwiązaniem, 
jeśli rzeczywiście wiemy, jak przerobić instalację, położyć płyt-
ki czy panele. Jeśli jednak robimy to, bo chcemy zaoszczędzić, 
twierdząc, że tego rodzaju prace wcale nie są takie trudne — mo-
żemy się bardzo pomylić. 

Podobno nie myli się tylko ten, który nie robi. Warto więc 
wziąć pod uwagę powyższe podpunkty i działać. Na pewno uda 
nam się uniknąć wtedy kluczowych pomyłek. A jeśli zdarzą się ja-
kieś drobne błędy — można przymknąć na nie oko. 

duży błąd. Przestrzeń musi oddychać. za dużo mebli, zbyt wiel-
ki stół, przepełnienie dodatkami — to przytłacza i sprawia, że nie 
czujemy się komfortowo. Można jednak zapytać, co zrobić z dużą 
liczbą rzeczy, które posiada np. 4-osobowa rodzina? Oczywiście 
warto pozbyć się tego, czego naprawdę nie używamy, a  resztę 
umieścić w dużych szafach np. w sypialni i w przedpokoju (można 
np. zamówić sięgające sufitu szafy na wymiar).

6. Nie mierzymy sił na zamiary
Mowa o  budżecie. Niestety urządzenie mieszkania to spory 
koszt. Same płytki i  panele pochłoną znaczną część budżetu, 
a  gdzie meble, sprzęty i  inne elementy wyposażenia? zaplano-
wanie wydatków w tym przypadku jest bardzo trudne, ale warto 
to zrobić, mając na uwadze, że wpadnie wiele niezaplanowanych 
kosztów. Musimy wiedzieć, na co wystarczy nam środków, co bę-
dzie musiało zaczekać (przecież szafy do przedpokoju nie musimy 
mieć od razu) i przede wszystkim — na co na pewno nie możemy 
sobie pozwolić. Podobają nam się meble kuchenne za 20 tys. zł? 
Można jednak znaleźć tańsze o podobnej jakości. 

7. Brak jakości
Można tanio i dobrze, ale można też tanio i źle. Dlatego nie zawsze 
stawiajmy na lowcostowe urządzanie wnętrz, ponieważ może się 
okazać, że wkrótce i  tak będziemy musieli zainwestować w  lep-
szej jakości rozwiązania. Inwestujmy w sprzęty energooszczędne, 
dobry materac do spania, wygodny fotel (tani i ładny, ale niekom-
fortowy, jest nam zupełnie niepotrzebny) czy lepsze meble, a nie 
te najtańsze z okleiny, która zaraz zacznie odpadać. Trzeba zna-
leźć „złoty środek”, tak by nie przepłacać i długo cieszyć się jako-
ścią. Jeśli sami mamy z tym problem, to na pewno warto poradzić 
się fachowca.
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Drzwi na miarę potrzeb

O
becnie rynek oferuje szeroką gamę modeli drzwi, któ-
re różnią się sposobem otwierania, formą, kolorem czy 
elementami wykończenia. Wybierając wyposażenie do 

swojego mieszkania, nie warto poprzestać na przyjrzeniu się 
aktualnie panującym trendom. Ważne, by znaleźć takie rozwią-
zania, które będą dobrze komponowały się z wnętrzem i odpo-
wiadały na potrzeby jego mieszkańców.

Kolor i forma
Decydując się na konkretny model drzwi wewnętrznych do swo-
jego domu lub mieszkania, należy wziąć pod uwagę dwa aspek-
ty. Po pierwsze wszystkie drzwi znajdujące się w jednym obiekcie 
powinny tworzyć integralną całość. Można wybrać identyczne 
modele lub takie, które różnią się jedynie drobnymi detalami, np. 
szerokością, obecnością przeszkleń lub ich brakiem, ewentualnie 
liczbą szklanych elementów. Po drugie drzwi muszą harmonizo-
wać zarówno z  wnętrzem całego mieszkania, jak i  poszczegól-
nych pomieszczeń. Swoją formą powinny one nawiązywać do 

stylu aranżacji. Przykładowo, nowoczesne modele nie będą do-
brze wyglądały we wnętrzu rustykalnym. Natomiast kolor dobie-
ramy, porównując go do barwy podłóg i okien. Odcień wszystkich 
tych elementów nie musi być identyczny. Ważne jednak, by po-
szczególne składowe wyposażenia tworzyły harmonijną całość. 
Innym rozwiązaniem jest postawienie na kontrasty i  dobranie 
jasnych drzwi do ciemnej podłogi lub odwrotnie. Należy jednak 
uważać, by efekt końcowy był przemyślany i  zamierzony, a  nie 
przypadkowy. Dlatego wcześniej warto sprawdzić, choćby ko-
rzystając ze wzorników, jak komponują się ze sobą poszczegól-
ne gatunki drewna. Odcienie o tej samej nazwie mogą różnić się 
ze względu na producenta. Wynika to m.in. ze stosowania innego 
lakieru lub z właściwości naturalnego materiału — deski pocho-
dzące z kilku drzew tego samego gatunku mogą mieć inny odcień. 
Dlatego dla pewności, wybierając się do salonu w  celu wybra-
nia drzwi, warto zabrać ze sobą próbki podłogi i  framugi okien-
nej. Kolor drzwi można wybierać również ze względu na wielkość 
mieszkania. Właścicielom niewielkich lokali z  reguły poleca się 

drzwi dwuskrzydłowe, Uniprofil

Podczas urządzania mieszkania należy podjąć mnóstwo decyzji, zarówno 
dotyczących kwestii technicznych, jak i związanych z aranżacją wnętrza.  
Jednym z istotnych elementów całego procesu jest wybór odpowiednich drzwi.
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Pełne czy przeszklone?
Obecnie rynek oferuje wiele modeli drzwi pełnych lub z elemen-
tami szkła. Tutaj wybór zależy przede wszystkim od wielkości 
mieszkania i poszczególnych pokoi oraz od funkcji, jaką pełni dane 
pomieszczenie. W  dużym lokalu dobrze będą wyglądały drzwi 
pełne, natomiast w przypadku niewielkich metraży lepiej posta-
wić na przeszklenia. Nadają one lekkość obiektom, przepuszcza-
ją światło i optycznie powiększają przestrzeń. Nasze drzwi szklane 
produkowane są ze szkła hartowanego, które jest siedmiokrotnie od-
porniejsze na stłuczenia od tradycyjnego szkła. Jest to w pełni bez-
pieczne rozwiązanie, również do domu, w którym mieszkają dzieci. 
To też dobry sposób na rozświetlenie wnętrza i powiększenie – mówi 
Adam Hucz z firmy Invado. 

W  łazience często stosuje się drzwi zawierające szklane ele-
menty jedynie na górze, zaś do sypialni zazwyczaj wybiera się 
modele pełne lub z takimi szybami, które przepuszczają światło, 
ale nie pokazują wnętrza pomieszczenia. Przykładem może być 
szkło matowe lub ornamentowe. W  przypadku szkła przezro-
czystego, dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie specjal-
nej folii mrożonej. Można nakleić ją na całą szybę lub wyciąć z niej 
oryginalne wzory. Dostępne są także arkusze z nadrukiem.

Oryginalne detale
W  przypadku aranżacji wnętrz ważne jest przede wszystkim 
ogólne wrażenie, na które składają się drobne elementy. Odpo-
wiednio dobrane detale mogą pozytywnie wpłynąć na sposób 
postrzegania całego wnętrza. Dlatego również przy wyborze 
drzwi, warto zwrócić uwagę na drobiazgi. Ciekawym zabiegiem 
jest dopasowanie klamek do uchwytów mebli. zwolennicy sty-
lu eko mogą zdecydować się na umieszczony na szybie delikatny 
ornament z motywem roślinnym, zaś w mieszkaniu urządzonym 
w  stylu nowoczesnym dobrze będą wyglądać wzory geome-
tryczne. Ważne, by zarówno drzwi, jak i  pozostałe elementy 
wyposażenia wnętrza odzwierciedlały charakter właściciela i od-
powiadały jego poczuciu estetyki.

Drzwi wejściowe
Osobne zagadnienie stanowią drzwi wejściowe do domu lub 
mieszkania. Pełnią one kilka istotnych funkcji. Po pierwsze od-
dzielają lokal mieszkalny od jego otoczenia. Warto zatem wybrać 
taki model, który stanowi wystarczającą izolację akustyczną. 

jaśniejsze barwy, zaś w dużych obiektach można pozwolić sobie 
na ciemniejsze odcienie.

Uchylne, przesuwne, a może łamane?
Jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera, już na etapie budowa-
nia ścian działowych powinniśmy zastanowić się, jakiego typu drzwi 
chcielibyśmy zamontować. Jest to ważne ze względu na szerokość 
otworu drzwiowego, jaki będzie nam potrzebny. Najbardziej popu-
larne są standardowe, uchylne drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe. 
W łazience i toalecie, ze względu na bezpieczeństwo montuje się je 
w taki sposób, by otwierały się na zewnątrz, w pozostałych pomiesz-
czeniach zależy to od preferencji mieszkańców. Wadą drzwi tego 
rodzaju jest to, że otwierając się, zajmują one dużo miejsca, dlatego 
w  niewielkich mieszkaniach mogą utrudniać przejście lub optycz-
nie zmniejszać i tak niewielką już przestrzeń. Takiego problemu nie 
stwarzają drzwi przesuwne, które można wygodnie otworzyć na-
wet w bardzo małym pomieszczeniu. Dodatkowo cenione są przez 
osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wóz-
kach. Eksperci z firmy Uniprofil zwracają uwagę na to, że przy ścia-
nie, na której zamontowane są prowadnice, nie będzie możliwe 
ustawienie mebli. ze względów praktycznych i  estetycznych nie-
którzy wybierają więc możliwość ukrycia drzwi w ścianie. Pośrednie 
rozwiązanie między modelami uchylnymi i  przesuwnymi stanowią 
drzwi łamane. Połówki drzwi łączone są ze sobą za pomocą zawiasów 
sprężynowych, umożliwiających utrzymanie ich stabilności w pozycji za-
mkniętej — tłumaczy Joanna lisowska, z firmy Uniprofil. Drzwi łama-
ne są bezprzylgowe w miejscu łamania, łamią się w połowie, dzięki czemu 
zajmują połowę mniej miejsca, gdy się je otwiera. Nie muszą być też całko-
wicie zabudowane, niektóre modele, np. z wąskimi pionowymi szybkami, 
mogą być przeszklone — dodaje. Dawniej często spotykane były jesz-
cze drzwi harmonijkowe, jednak straciły już na popularności. drzwi techniczne wejściowe od klatki schodowej egida, Invado

drzwi łamane, Uniprofil
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drzwi modułowe destino Unico, Invado

Istotne są także właściwości termoizolacyjne, zwłaszcza w przy-
padku wyboru drzwi do domu jednorodzinnego. Bezpośrednie 
narażenie na działanie czynników atmosferycznych, takich jak 
słońce, deszcz, śnieg czy zmienna temperatura, szczególnie wy-
maga użycia materiałów wysokiej jakości.

Kolejna funkcja, jaką pełnią drzwi wejściowe, polega na zapew-
nieniu bezpieczeństwa mieszkańcom lokalu. Na rynku można 
znaleźć wiele modeli profesjonalnych drzwi antywłamaniowych, 
pogrupowanych w  klasy, ze względu na jakość mechanizmów 
ochronnych. Dzięki temu możliwy jest wybór dostosowany do 
stopnia potencjalnego niebezpieczeństwa włamania, na które 
możemy być narażeni. Takie modele są przede wszystkim solid-
ne i  wyposażone w  odpowiednie zabezpieczenia — od specjal-
nych zamków po pręty uniemożliwiające wyważenie. Ważne, 

by wybrać taki produkt, który realnie uchroni nas przed wła-
maniem, a  jednocześnie zapewni subiektywne poczucie bezpie-
czeństwa. Warto jednak zachować rozsądny umiar. Niektórzy 
eksperci przestrzegają, że zamontowanie drzwi, które wyglądają 
na znacznie solidniejsze niż w innych mieszkaniach, może stano-
wić zaproszenie dla potencjalnych włamywaczy — jeśli zbyt dużą 
wagę przywiązujemy do ochrony danego obiektu, to oznacza, 
że wewnątrz jest coś, czego warto chronić, a zatem ma znaczną 
wartość.

Kolejne zagadnienie to sposób wykonania. Najczęściej spo-
tykane są drzwi pełne, ze względu na to, że przeszklenia, choć 
stanowią walor dekoracyjny, zmniejszają poczucie prywatności 
i bezpieczeństwa. Ważne, by drzwi wejściowe pasowały do for-
my i wykończenia budynku oraz jego wnętrza. W obiektach wie-
lorodzinnych z reguły najlepiej sprawdzają się proste modele, bez 
zbyt dużej liczby elementów dekoracyjnych. Nieco więcej możli-
wości mają właściciele domów.

Przemyślany projekt
Drzwi stanowią niezwykle ważny element aranżacji mieszkania, 
zarówno ze względu na swoją funkcjonalność, jak i walory este-
tyczne. Mogą optycznie powiększyć lub zmniejszyć przestrzeń, 
dodać splendoru i elegancji albo stworzyć przytulny klimat. Od-
powiednio dobrane, nadadzą wnętrzu niepowtarzalny charak-
ter. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio wcześnie zastanowić 
się nad parametrami, które powinny spełniać, tak aby zapewnia-
ły wygodę użytkowania, a jednocześnie tworzyły harmonijną ca-
łość z pozostałymi elementami wyposażenia.

Anna Kapłańska

WŁAŚCIWIE
ZAPREZENTOWANA
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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 IV okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 42

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 58

4 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska) etap D – IV kw. 2017 23–70 od 8000 GP-Investments 46

5 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 42

6 ul. Dąbska III kw. 2018 39–64 6800–7600 Dasta Invest 57

7 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700 –15 000 Inter-Bud 39

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

12 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 44
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 48
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 58
15 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 24–77 6499–7499 Imperial Capital Residence Stawowa 58
16 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–74 5247–6300 Inter-Bud 38
17 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 5900–7300 Start 40
18 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 42
19 Osiedle Ozon (ul. Banacha) I kw. 2018 30–92 b.d. Megapolis III okładka, 3

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 55

9 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 44

10 ul. Lubelska 10 I kw. 2018 35–103 9500–9800 Dasta Invest 57

11 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska) III kw. 2018 24–80 6500–8800 Centrum Nowoczesnych Technologii I okładka

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.

20 Dobrego Pasterza (ul. Dobrego 
Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany, Bohomolca 7  
– wrzesień/październik 2017 43–99 5100–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 44

21 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 41

22 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 41

23 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 60

24 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 61

25 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) zrealizowana 31–194 6100–6800 Krakowiak Development 49

26 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 34–75 5500–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 44

27 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 45

28 Słowiańskie Wzgórze II etap  
(ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 45

29 Zaczarowany Młyn  
(ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 44–80 5890–7200 Dom-Bud M. Szaflarski 44

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.

33 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 43

34 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 53

35 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–54 od 5950 Start 40

36 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 41

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

30 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw. 2018 27–111 6119–9125 Henniger Investment 61

31 Oaza Bronowice Etap II (ul. Stańczyka) Stańczyka 9 – czerwiec 2017, 
Stańczyka 7 – II/III kw. 2018 29–91 6790–7990 Oaza Bronowice 51

32 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 58
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
47 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 60
48 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 41
49 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 58
50 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 59
51 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków 4–5
52 Pasaż Podgórski (ul. Zabłocie 35) wrzesień 2018 28–63 od 6750 IMS Budownictwo 50

Dębniki     Średnia cena: 6736 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 5641 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 7190 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Swoszowice   Średnia cena: 5302 zł/mkw. 

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

53 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 od 5800 Awim 56

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 Linie autobusowe: 19

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
44 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 41
45 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5200–6500 Start 40
46 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Start 40

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

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
43 Osiedle Kierzkowskiego (ul. Kierzkowskiego) zrealizowana 126 od 4444 Exclusive Development 19

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.
37 ul. Małysiaka I kw. 2019 33–90 5100–5700 Proins 43

38 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 40–70 6400–6900 Inter-Bud 38
39 Osiedle Europejskie, ul.Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 62
40 Osiedle Sąsiadów (ul. Leona Petrażyckiego) I kw. 2018 104 b.d. Nikliński&Nowicki 57
41 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 55–66 5000–6100 WAKO 45
42 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 89 6935 WAKO 45
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Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
59 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46 5600–5700 Dom-Bud M. Szaflarski 44
60 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. D – grudzień 2017 44–64 5300–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 44
61 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 31–102 4700–5500 Inter-Bud 38

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.
63 os. Szklane Domy (os. Szklane Domy 2A) zrealizowana 54, 58 6000–6300 Proins 43

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

64 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 52
65 Gemini Park (Piekary) zrealizowana 41–120 od 4135 Quercus 62
66 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 47
67 Osiedle Lawendowa 3 zrealizowana, IV kw. 2017 68–82 5700 Maxus 54
68 Park Brzozowy (Przebieczany) zrealizowana 240–246 b.d. CB Panel System II okładka
69 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 52
70 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 52
71 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 52

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.
62 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 41

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
54 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 59
55 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 43
56 Sołtysowska Park (ul. Sołtysowska) zrealizowana 34–50 5345–5850 Instal Kraków 4–5
57 ul. Hynka III kw. 2018 39–104 6150–6804 Dasta Invest 57
58 ul. Śliwkowa zrealizowana 59 4400 Krak-System 60
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www.WislaneTarasy2.pl

WYJĄTKOWY 
DESIGN

OGRODY 
WERTYKALNE

Nowy styl. Nowy design.

#NoweWislane

OCHRONABOGATA 
INFRASTRUKTURA

STACJE DO 
ŁADOWANIA EV

CONCIERGE
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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
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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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Z prognozy „Global Office Forecast” opublikowanej przez 
Cushman & Wakefield wynika, że na światowych rynkach 
nieruchomości biurowych utrzymuje się boom. Jak będzie 
w najbliższych latach?

Obecnie w  budowie na światowych rynkach nieruchomości 
znajduje się 214 milionów mkw. nowoczesnej powierzchni biu-
rowej, która zostanie dostarczona do końca 2019 r. To wartość 
odpowiadająca istniejącym zasobom biurowym w pięciu dużych 

miastach tj. Waszyngtonie, Dallas, Londynie, Singapurze i Szan-
ghaju. Boom przede wszystkim widoczny jest w  regionie Azji 
i  Pacyfiku, z  nową podażą skoncentrowaną głównie w  Pekinie, 
Shenzhen, Szanghaju, Manili i Bangalore, co odpowiada 55 proc. 
całkowitej powierzchni w budowie.

Podobno nawet jeśli popyt utrzyma się na wysokim poziomie, 
to tak duża podaż nowoczesnej powierzchni biurowej 
spowoduje wzrost wskaźników pustostanów. Czy w związku 
z tym obecnie na świecie nie buduje się za dużo biurowców?
Do końca 2019 r. światowy popyt wyniesie około 160 mln mkw. 
powierzchni. W tym samym czasie przybędzie około 214 mln no-
wej powierzchni, dlatego wskaźnik pustostanów na wielu rynkach 
może wzrosnąć. W Europie relacja między podażą a popytem jest 
jednak dosyć zrównoważona. Obserwujemy wiele zmian zacho-
dzących na mapie popularnych biurowych lokalizacji na świecie. 
Wzrost zatrudnienia w  większości obecnych lokalizacji będzie 
nadal wspierany przez wzrost liczby ludności i  migrację. Istnie-
je już trend dotyczący poszukiwania alternatywnych ośrodków 
biurowych z ugruntowaną pozycją oraz tzw. technopolis, co spo-
wodowane jest malejącą dostępnością wykwalifikowanych pra-
cowników. Rynek skłania się w  kierunku lokalizacji oferujących 
korzystne warunki na rynku pracy. Szacujemy, że światowa go-
spodarka utworzy netto 9,9 mln miejsc pracy biurowej w  kolej-
nych 3 latach.

Ponadto następuje naturalna wymiana zasobów, a  najem-
cy są coraz bardziej wymagający w stosunku do oferowanej po-
wierzchni i  środowiska pracy. W  związku z  tym preferują nowe 
budynki biurowe wysokiej klasy, które spełniają ich rosnące ocze-
kiwania. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych, to nowa po-
wierzchnia biurowa stanowi 65 proc. całkowitej absorpcji netto 
w ostatnich 5 latach.

Jakie czynniki sprzyjają wzrostowi podaży powierzchni 
biurowych?
W  naszym sektorze receptą na idealne warunki rozwoju rynku 
powierzchni biurowych jest kombinacja przyspieszonego wzro-
stu gospodarczego i niskich stóp procentowych. Podaż odpowia-
da na przewidywane zapotrzebowanie na powierzchnię.

Gdzie na świecie możemy spodziewać się największego 
wzrostu aktywności deweloperów?

rozmowy

Biurowy boom będzie 
trwał?
Na światowych rynkach nieruchomości biurowych 
powstaje wiele nowych inwestycji. Rodzą się 
nawet pytania — czy buduje się za dużo? O tym, 
jakie są prognozy dotyczące popytu i podaży 
w najbliższych latach z Kamilą Wykrotą, Partnerem, 
Dyrektorem Działu Doradztwa i Badań Rynkowych 
w Cushman & Wakefield rozmawia Justyna Gorczyca.
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Największego wzrostu aktywności deweloperów spodziewamy 
się przede wszystkim na głównych rynkach biurowych, takich jak 
Pekin, Shenzhen oraz Szanghaj. W Europie będzie to tradycyjnie 
Londyn i  Paryż, ale także takie miasta, jak Bruksela, Berlin czy 
Monachium, które charakteryzuje niska dostępność powierzchni 
i wysoki popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe.

W jakich europejskich miastach w najbliższym czasie znacząco 
wzrośnie liczba inwestycji?
Relacja popytu i  podaży na europejskich rynkach jest bardzo 
zrównoważona. Wzrastające zatrudnienie w sektorach wykazu-
jących duże zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w Euro-
pie będzie wspierać popyt na biura w ciągu kolejnych dwóch lat. 
Dodatkowo, relatywnie niska aktywność deweloperska i  stabil-
ny popyt doprowadziły do bezprecedensowego, siedmioletniego 
okresu umiarkowanego wzrostu stawek czynszu, co poprawiło 
rentowność projektów biurowych. Warunki te zachęcają dewe-
loperów do kolejnych inwestycji biurowych. Przewidujemy dalsze 
zainteresowanie miastami, takimi jak Paryż, Wiedeń czy Bruk-
sela, które osiągną szczyt cyklu w  kolejnych dwóch latach. Na-
tomiast największy wzrost liczby inwestycji powinien nastąpić 
w Istambule, Budapeszcie, Madrycie, Mediolanie i Amsterdamie.

Jaka jest sytuacja polskiego rynku biurowego?
Rynek biurowy w Polsce odpowiada globalnym zmianom. W ubie-
głym roku zaobserwowaliśmy rekordowe wartości rocznej 

podaży oraz rekordowy popyt. Obecnie aktywność deweloper-
ska lekko wyhamowała. Taka sytuacja jest tylko tymczasowa, 
gdyż spodziewamy się kolejnego rekordu ilości dostarczonej po-
wierzchni w  2020 r. Stopa pustostanów w  Warszawie wzrosła 
do 14 proc., ale z uwagi na prognozowaną silną absorpcję netto 
w 2018 r. ma ona obniżyć się do poziomu 13,5 proc. Nowe, do-
bre projekty biurowe wynajmują się stosunkowo szybko, a  do-
stępność powierzchni wzrasta przede wszystkim w  starszych 
budynkach.

Wzrost podaży nowoczesnej powierzchni biurowej to zatem 
„zagrożenie” głównie dla starszych budynków oraz obiektów 
niższej klasy. Jakie działania należy podjąć, by mogły one 
rywalizować o najemców z nowoczesnymi budynkami?
Większość właścicieli konkuruje ceną. Obserwujemy jednak, że 
stawka czynszu ma coraz mniejszy udział w  podejmowaniu de-
cyzji przez nowych najemców. Dlatego szansą dla starszych bu-
dynków jest wzrost nakładów inwestycyjnych na podniesienie 
standardu obiektu oraz intensywne działania mające na celu 
zmianę pozycjonowania budynku na rynku. Kilku inwestorom się 
to udało. Dla innych, szczególnie słabiej zlokalizowanych obiek-
tów, nieunikniona jest konwersja istniejącego budynku na inne 
funkcje lub zburzenie i  inny sposób zagospodarowania, np. na 
cele mieszkaniowe.

Dziękuję za rozmowę!
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w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA 
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

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

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

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
OFERUJE DO SPRZEDAŻY POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13
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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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ekspert radzi

O czym należy pamiętać podczas 
studenckiego najmu

W
rzesień jest miesiącem, na który przypada najwięk-
szy wzrost aktywności na rynku najmu mieszkań. Jest 
to spowodowane napływem do miast młodych osób, 

pragnących podjąć naukę lub nową pracę. Specjaliści podkreślają 
stały trend, według którego młodzi ludzie wciąż przenoszą się do 
większych miast, gdzie mają więcej możliwości rozwoju. Progno-
zuje się, że w następnych latach zjawisko to będzie się nasilać. Ma 
to wpływ na ruch na rynku nieruchomości, starającym się odpo-
wiadać na potrzeby różnych grup wiekowych. Jedną z nich sta-
nowią studenci, kierujący się nieco innym schematem wynajmu 
lokali, niż standardowy najemca.

Ruch na rynku mieszkaniowym
Jak co roku, studenci wracają do miast, aby podjąć naukę i wy-
nająć mieszkanie. Ruch na rynku jest duży, wobec czego wielu 
właścicieli decyduje się na oddanie swoich lokali pod opiekę po-
średników w obrocie nieruchomościami, którzy w profesjonalny 
sposób przygotują mieszkanie do wynajmu. Znaczna część wy-
najmujących robi to jednak samodzielnie, aby zminimalizować 
koszty. Nierzadko właściciele mieszkań nie mają świadomości, 
jaki wpływ na wynajem ma pierwsze wrażenie. Umiejętne sfoto-
grafowanie pomieszczeń, ich oświetlenie, rozplanowanie ukła-
du mebli w  pokoju — to wszystko wpływa na odbiór wizualny 
lokalu.

Umowa
Studenci są specyficzną grupą najemców, zazwyczaj podpisu-
ją umowy na czas określony — z  reguły jest to okres roku aka-
demickiego, a  jeśli przedłuża się do 12 miesięcy, młodzi starają 
się, aby płatności w okresie wakacyjnym podlegały innym zasa-
dom, niż standardowe stawki. Są też grupą niestabilną finansowo. 
Wielu z  nich nie ma stałych dochodów, często są utrzymywani 
przez rodziców czy korzystają z dofinansowania, np. stypendiów 
socjalnych lub naukowych. Wobec tego wynajmujący mogą oba-
wiać się o to, czy młodzi są wypłacalni. Wszystkie ważne dla obu 
stron kwestie można zawrzeć w  umowie i  dołączanych do niej 
aneksach.

Aby zadowolić wszystkie strony umowy, można przed jej pod-
pisaniem omówić szczegóły, które pragniemy w niej ująć. Pod-
stawowym elementem, gwarantującym najmującemu prawo 
do korzystania z  wyposażenia całego mieszkania, jest czynsz, 
o czym mówi art. 659. § 1 Kodeksu cywilnego: Przez umowę naj-
mu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używa-
nia przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje 
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jeżeli kwota zosta-
nie podana pisemnie, wynajmujący nie będzie mógł bezprawnie 
zmieniać jej wysokości. Dla studentów najistotniejszy jest wła-
śnie aspekt cenowy i pewność, że kwota najmu nie wzrośnie bez 
ich wiedzy.

Równie ważny jest, wspomniany również w  art. 659, czas 
wynajmu. Zapis o  długości trwania umowy powinien zostać 
określony w  jednym z  pierwszych punktów porozumienia, po-
nieważ wyznaczy okres, w  jakim najemca będzie mógł legalnie 

przebywać w  lokalu i  zabezpieczy obie strony umowy. Należy 
określić także termin płatności czynszu — jeśli nie zostanie zapi-
sany w dokumencie, automatycznie przypadnie na 10 dzień każ-
dego miesiąca. W przypadku nieuiszczania opłat, prawo stoi po 
stronie wynajmującego, ponieważ w ramach rekompensaty może 
on zająć rzeczy najemcy, co potwierdza art. 670 Kodeksu cywil-
nego. Do wspomnianych opłat zalicza się nie tylko czynsz, ale 
również media, które powinny być uregulowane w  określonym 
czasie.

Należy pamiętać, że umowę najmu lokalu można podpisać tyl-
ko z  jego właścicielem. To, do kogo należy mieszkanie, najlepiej 
sprawdzić w Księdze Wieczystej.

Kaucja
Jednym z istotnych punktów, które powinny znaleźć się w umo-
wie najmu, jest wysokość wpłacanej kaucji. Właściciel mieszkania 
może pobrać z niej kwotę potrzebną na naprawę ewentualnych 
zniszczeń dokonanych przez lokatora. Należy pamiętać, że wy-
najmujący nie może pobierać bez uzasadnienia pieniędzy z wpła-
conej przez nas kwoty. Podpisanie umowy jest jednoznaczne 
z odbiorem kaucji przez właściciela mieszkania. Przy wyprowadz-
ce powinniśmy również podpisać dokument potwierdzający od-
biór kaucji w  całości lub po potrąceniu ewentualnych kosztów. 
Najczęstszą praktyką wśród studentów jest ustalenie z  wła-
ścicielem, że kaucja, której stawka zwyczajowo wynosi równo-
wartość jednomiesięcznego czynszu, pokryje opłatę za ostatni 
miesiąc zamieszkania — oczywiście w przypadku, kiedy nie zosta-
ły spowodowane żadne uszkodzenia.

Protokół zdawczo-odbiorczy
Przed wprowadzeniem się do mieszkania powinniśmy sporządzić 
protokół, w  którym zostanie zawarta lista przedmiotów i  urzą-
dzeń znajdujących się w  lokalu oraz ich stan na chwilę obecną. 
Pozwoli to uniknąć w  przyszłości naliczania niechcianych kosz-
tów. Dokumentację warto także wzbogacić o  zdjęcia, które są 
najlepszym dowodem ukazującym kondycję mieszkania i  jego 



79Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 17/2017

wyposażenia. Do szczegółów, które powinno się zawrzeć w umo-
wie tego typu, należą wskazania liczników — wody, prądu, gazu — 
w momencie wprowadzania się do lokalu.

Media
Wszystkie dodatkowe koszty, które lokator będzie zobowiązany 
uiszczać, powinny znaleźć się w  jednym z  podpunktów umowy. 
Pozwoli to na rzetelne rozliczenie się z najemcą, a także sprecy-
zuje warunki wynajmu. Przy rozliczaniu liczników powinniśmy 
być informowani o obowiązującej aktualnie stawce mediów, któ-
re opłacamy. Właściciel mieszkania musi powiadomić lokatorów 
o każdej ewentualnej zmianie wysokości opłat.

Użytkowanie
Wynajem mieszkania wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem 
zachowania stanu lokalu. Do zadań najemcy należy korzystanie 
z  mieszkania zgodnie z  jego przeznaczeniem, utrzymanie rze-
czy w stanie przydatności, dokonywanie drobnych napraw, któ-
re wynikły wskutek użytkowania. Zgodnie z  art. 662 Kodeksu 
cywilnego:
§1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w  stanie przydat-

nym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez 
czas trwania najmu.

§2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obcią-
żają najemcę.

§3. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z  powodu okoliczności, za 
które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący 
nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.
Wynajmujący ma także nałożone prawnie obowiązki wobec 

lokatorów. Przede wszystkim musi zapewnić sprawne działanie 
wszystkich istniejących w budynku instalacji. Co więcej, właści-
ciel ma obowiązek dokonywania wszelkich napraw, które nie po-
wstały z winy lokatora, nie tylko w lokalu, ale także w budynku. 
Jeśli w czasie trwania najmu wynikły szkody, które obciążają wy-
najmującego i  wykluczają rzecz z  użytkowania, najemca może 
wyznaczyć termin, w którym musi ona zostać naprawiona. Jeśli 
naprawa nie nastąpi po określonym czasie, zgodnie z art. 663 Ko-
deksu cywilnego, lokator będzie mógł usunąć usterkę na własny 
koszt i obciążyć właściciela kosztami przywrócenia rzeczy do sta-
nu używalności. Może to mieć jednak miejsce tylko w przypadku 
napraw koniecznych i  po upływie wcześniejszego terminu, wy-
znaczonego przez najemcę. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższe-
go z 19 marca 1975 r. (sygn. III CZP 13/75, OSNCP 1976/2/25), 
po usunięciu usterek, najemca może odliczyć koszty związane 
z ich likwidacją z kwoty czynszu.

Okres wypowiedzenia
Ważnym punktem każdej umowy jest informacja o czasie na wy-
prowadzkę z  mieszkania. Okres wypowiedzenia najmu stano-
wi zabezpieczenie dla obu stron zobowiązania. Zabezpiecza on 
wynajmującego, który będzie miał gwarancję, że najemca nie 
wyprowadzi się z  dnia na dzień, ureguluje wszystkie zaległości 
i  doprowadzi lokal do stanu, w  jakim go zastał. Z  kolei najemca 
dostanie możliwość formalnego poświadczenia, że w przypadku 
rozwiązania umowy, będzie miał czas na znalezienie innego loka-
lu przez okres trwania wypowiedzenia. Jest to istotne zwłaszcza 
dla studentów, którzy muszą uczestniczyć w zajęciach na uczel-
ni. Mogą znaleźć się wówczas w sytuacji, w której nie będą w sta-
nie codziennie dojeżdżać na wykłady, zwłaszcza w  przypadku 
podjęcia studiów w miejscowości znacznie oddalonej od swojego 

rodzinnego miasta. Długość okresu wypowiedzenia zależy głów-
nie od ustaleń między lokatorem a wynajmującym, zwyczajowo 
trwa od dwóch tygodni do miesiąca. Jeśli jednak nie zostanie on 
zawarty w umowie, będą obowiązywać tzw. terminy ustawowe. 
Art. 673 Kodeksu cywilnego szczegółowo określa ich zakres: §2. 
Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz 
jest płatny w  odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można 
wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwarta-
łu kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie — na miesiąc 
naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny 
w krótszych odstępach czasu — na trzy dni naprzód; gdy najem jest 
dzienny — na jeden dzień naprzód. W  wyjątkowych sytuacjach, 
strony mają prawo do wypowiedzenia najmu bez zachowania 
ustalonych terminów.

Ze strony wynajmującego, wypowiedzenie najmu bez zacho-
wania obowiązującego w umowie okresu jest możliwe, jeśli najem-
ca zwleka z zapłatą czynszu przez co najmniej dwa miesiące, po 
czym otrzymał pisemne upomnienie o konieczności uregulowa-
nia należności, jednocześnie otrzymując dodatkowy miesięczny 
termin na spłatę długu. Ponadto wynajmujący może natychmia-
stowo wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca lokalu wykra-
cza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zacho-
wanie czyni korzystanie z  innych lokali w  budynku uciążliwym. 
Można przez to rozumieć celowe zakłócanie porządku innym 
mieszkańcom, nieprzerwanie pomimo wielu upomnień sąsiadów.

Ostatnią możliwością wynajmującego do niezachowania ter-
minów wypowiedzenia, jest sytuacja, w której najemca oddał lo-
kal lub jego część w najem bądź do bezpłatnego użytku, pomimo 
braku zgody właściciela. Zakaz udostępniania lokalu musi być 
jednak wyraźnie zaznaczony w umowie, co potwierdza art. 668 
Kodeksu cywilnego: §1. Najemca może rzecz najętą oddać w cało-
ści lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podna-
jem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie 
trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni wzglę-
dem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie 
z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

Możliwe są także warianty, w których to najemca nie musi za-
chowywać okresu wypowiedzenia. Jest to możliwe w  sytuacji, 
gdy przedmiot najmu miał wady uniemożliwiające jego użytko-
wanie lub też w chwili, kiedy uległ on uszkodzeniu, a właściciel — 
pomimo otrzymania informacji od lokatora — nie usunął usterki 
w odpowiednim czasie. W sytuacji zaistnienia okoliczności zagro-
żenia zdrowia, najemca może wypowiedzieć umowę.

W przypadku większej liczby lokatorów, jeśli umowa była pod-
pisywana z każdą osobą osobno, każda z nich rozlicza się odręb-
nie. Jeśli wystąpi sytuacja, w której umowa była zawarta z jedną 
osobą, najważniejsze jest ustalenie z właścicielem dalszych kro-
ków. Jednym z  nich jest odczekanie do końca umowy przez 
wszystkich lokatorów. W przypadku wypowiedzenia najmu jed-
nemu z nich, możliwe jest podzielenie kosztów wynajmu na resz-
tę najemców lub też znalezienie innego lokatora na jego miejsce.

Zarówno na najemcy, jak i  na wynajmującym spoczywa wie-
le obowiązków. Jednak obu stronom umowy zależy na wspól-
nym celu — wynajęciu mieszkania. Podstawą dobrych relacji jest 
uczciwość obu stron i rzetelność w wypełnianiu swojej części po-
rozumienia. Niedopełnienie podstawowych wymogów grozi nie-
przyjemnymi konsekwencjami, takimi jak eksmisja, brak zwrotu 
kaucji czy zajęcie lokalu.

daria Wyka
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3–pokojowe – 45,5 m2 
Prądnik Biały, ul. Pachońskiego
3 pokojowe mieszkanie z osobną kuchnią 
i balkonem w stanie bardzo dobrym. Dosko-
nały układ, w związku z czym mieszkanie jest 
idealne zarówno pod wynajem jak i dla rodziny. 
Świetnie rozwinięta infrastruktura osiedlowa. 

Cena 286.000 zł 
tel. 537 978 098

1-pokojowe – 40 m2 
Olsza
Przedpokój, pokój, jasna kuchnia, 
łazienka z oknem, loggia, piwnica. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze. Blok 
z 1998 r., parking wyłącznie dla miesz-
kańców. Możliwość przearanżowania na 
sypialnię i salon z aneksem kuchennym. 

Cena 265.000 zł
tel.  12 412 00 72

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 generalnym remoncie, w bardzo dobrym 
stanie.

Cena 608.000 zł
tel. 512-110-802

2-pokojowe – 44 m2 
Krowodrza, ul. Siemaszki
Oferujemy Państwu do sprzedaży 
mieszkanie składające się z przedpokoju, 
osobnej, jasnej kuchni, 2 oddzielnych 
pokoi, łazienki oraz piwnicy. Lokal poło-
żony jest na pierwszym piętrze w 4-pię-
trowym bloku z cegły. Cicha i spokojna 
okolica. Niewielka odległość do punktów 
usługowych oraz komunikacji miejskiej. 

Cena 295.000 zł
tel. 793 717 771

2-pokojowe – 51 m2 
Salwator
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 2 piętro, 
nowa winda. Stan deweloperski. Ogrzewanie 
centralne. Inwestycja odnowy całej kamienicy 

- wrzesień 2017 r.

Cena 469.000 zł
tel. 534 534 605

2–pokojowe – 72 m2 
Stare Grzegórzki, ul.Wiślisko
Nieruchomość składa się z dwóch niezależ-
nych pokoi, obszernego przedpokoju, osobnej 
kuchni, łazienki z WC oraz dwóch balkonów. 
Do mieszkania przynależą dwie piwnice. Moż-
liwość parkowania w oficynie.

Cena 469.000 zł
tel. 512 110 804

1-pokojowe – 29 m2 
Łagiewniki, ul. Do Wilgi
Mieszkanie składa się z salonu z anek-
sem kuchennym, przedpokoju, łazienki 
z WC, dużego balkonu, komórki lokator-
skiej. Bardzo wysoki standard. Zielona 
i spokojna okolica. Bliskość komuni-
kacji i usług. Miejsca postojowe przed 
budynkiem z bramą wjazdową na pilota.

Cena 235.000 zł
tel. 669 205 735 

Dom– ok 400 m2 
Rzeszotary
Dom wolnostojący położony na atrakcyjnej widokowej 
działce o powierzchni ponad 18 arów. Budynek jednopiętrowy 
z przestronnym poddaszem do adaptacji. Ciekawa propozycja 
dla osób poszukujących działki w celu budowy domu na 
własne potrzeby jak i dla klientów inwestycyjnych, pod 
budowę nieruchomości komercyjnej. Dom w stanie do 
remontu, częściowo podpiwniczony, wybudowany w techno-
logii tradycyjnej. Na tyłach budynku miejsce na taras i ogród.

Cena 370.000 zł
tel. 513 084 377

1-pokojowe – 32 m2 
Bronowice, os. Jurajskie
Mieszkanie składające się z pokoju, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki z WC oraz balkonu. Mieszkanie 
w stanie bardzo dobrym po generalnym 
remoncie. Trzypiętrowy budynek z cegły 
z 2005 r. Nowe bramy wejściowe oraz domo-
fony. Nieruchomość znajduje się w doskonałej 
lokalizacji pod względem komunikacyjnym, 
będąc jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. 

Cena 210.000 zł
tel. 791 965 990

2-pokojowe – 36 m2 
Kozłówek, ul. Spółdzielców
Przedpokój, oddzielna kuchnia, 2 po-
koje, łazienka z WC, piwnica. Okazyjna 
cena. Atrakcyjna lokalizacja. Blisko MPK.  

Cena 175.000 zł
tel. 534 533 332 
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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 lub 12 359 39 25

2-pokojowe – 59 m2 
Śródmieście, ul. Bosacka
Przedpokój, jasna kuchnia, łazienka, WC, 
2 pokoje. Kamienica z lat 30-tych. Ogrze-
wanie gazowe. Przynależna piwnica. 

Cena 690.000 zł
tel. 604 683 680

2-pokojowe – 36 m2  
Wola Duchacka Zachód
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie do odświeżenia, 
idealne pod inwestycję.

Cena 179.000 zł
tel. 537 496 677

2-pokojowe – 52 m2 
Prądnik Czerwony
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje jasna kuchnia, 
łazienka, WC, balkon, piwnica. Słoneczne 
i rozkładowe. Mieszkanie znajduje się na I 
piętrze czteropiętrowego bloku. Okna nowe 
plastikowe, instalacja elektryczna miedziana. 
Mieszkanie do własnej aranżacji. Zielona 
i spokojna okolica. 15 minut od centrum. 

Cena 299.000 zł
tel. 533 320 218

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

Cena 289.000 zł 
tel. 608 440 793 

Stare Miasto  
ul. Jabłonowskich
Do sprzedaży 3 mieszkania powstałe w 
wyniku podziału, położone na parterze w 
kamienicy przy ul. Jabłonowskich. Miesz-
kania do remontu. Ogrzewanie i ciepła 
woda z MPC-u. Lokale o powierzchniach 
odpowiednio:  mieszkanie 1 - 34,64 
m2 - 295tyś mieszkanie 2 -26,05 m2 - 
225 tyś mieszkanie 3 -18,96 m2 - 160 tyś 
Cena od 160.000 zł
tel. 12 341 54 35

3-pokojowe – 55 m2 
Azory,ul.Bolesława 
Czerwieńskiego
Trzy pokojowe (jeden przejściowy) mieszkanie z osobną 
jasną kuchnią zlokalizowane na parterze w bloku cztero-
piętrowym o powierzchni 55 m2. Łazienka po remoncie, 
bardzo funkcjonalny układ, możliwość przeniesienia kuchni 
do salonu., blisko pętla autobusowa Azory, liczne punkty 
handlowo-usługowe, przedszkola, szkoły. W pobliżu dużo 
zieleni oraz plac zabaw.

 Cena 329.000 zł  
tel. 666 605 183

2-pokojowe – 43,40 m2 
Nowy Prokocim
Przedpokój, oddzielna widna kuchnia, 
2 niezależne pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Mieszkanie na trzecim piętrze 
w bloku z windą w stanie idealnym.

Cena 269.000 zł
tel. 600 176 207

3-pokojowe – 63 m2 
Czyżyny, 
os. 2 Pułku Lotniczego
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna 
osobna kuchnia, łazienka, toaleta, 
loggia, piwnica. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym - do wejścia. Ide-
alne dla rodziny lub pod inwestycję. 

Cena 350.000 zł
tel. 535 221 232

3-pokojowe – 54,16 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, 2 niezależne pokoje, łazienka 
z WC, taras. Mieszkanie w nowej 
inwestycji „Kwar tet Bieżanowski” 
z  2016 r.  W pełni wykończone i wyposażone.

Cena 409.000 zł  
tel. 537 680 002
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3-pokojowe – 55,36 m2

Prądnik Biały
Nowoczesne mieszkanie 3 pokojowe z dużym balkonem 
(12 m2). Stan idealny. Ekspozycja południowo zachodnia, 
dzięki czemu mieszkanie jest jasne i słoneczne. Ogrzewanie 
i ciepła woda z sieci miejskiej, brak instalacji gazowej. Usy-
tuowane na pierwszym piętrze w nowoczesnym, zadbanym 
bloku z cegły z 2003 r. z windą. Budynek przystosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego naziemnego w cenie 20.000 zł. 

Cena - 360.000 zł
tel. 537 978 098

3-pokojowe – 110 m2

Salwator

Apartament z widokiem na Wisłę i panoramę Krakowa. 
Unikalny apartament położony na 6 piętrze  w budynku 
znajdującym się tuż przy zejściu do Bulwarów Wiśla-
nych. Jasny i przestronny salon z aneksem kuchen-
nym, 2 sypialnie, łazienka z WC, duża garderoba, 40 
metrowy panoramiczny taras. Mieszkanie wykończone 
najwyższej jakości materiałami. Nieruchomość posiada 
przynależne miejsce w garażu podziemnym, wyposażo-
ne jest w funkcje SmartDOM, klimatyzacje oraz alarm. 

Cena - informacja w biurze 
tel. 534 534 605

Stare Miasto, 
ul. Floriańska 41,5
Mieszkanie skłądające się z 2 pokoi, kuchni, 
łazienki z WC i przedpokoju. Zlokalizowane 
w zabytkowej, odnowionej kamienicy położonej 
w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego. 
Okna mieszkania wychodzą w kierunku połud-
noiwym z widokiem na wieże Kościoła Mariac-
kiego. Mieszkanie z centralnym ogrzewaniem. 

Cena 690.000 zł
tel. 512 110 804

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

Cena 400.000 zł
tel. 512 110 802
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RUCZAJ,
UL. BUNSCHA
3-pokojowe mieszkanie, wysoki standard, 
2012 r., taras o pow. 25 m2

Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski    
 510 087 993

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

MISTRZEJOWICE,
OS. ZŁOTEGO WIEKU
Mieszkanie 3-pokojowe, 
48 m2, balkon, IIIp.
Cena: 318.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak   
 518-706-518

KROWODRZA,
UL. GŁOWACKIEGO
2-pokojowy apartament, wysoki 
standard, 57 m2, 2008 r. 
Cena: 484.500 zł 

KONTAKT:  Barbara Paszkowska       
 511 272 088

BOREK FAŁĘCKI, 
UL. HUCULSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
przestronne, 2005 r.
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko  
 507-668-087

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Dwupoziomowy apartament, 
3-pokojowy,  80 m2, 2009 r.
Cena: 558.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga      
 518 706 538 

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGóRZE DUCHACKIE
Mieszkania 2, 3-pokojowe, 
pow. 40-62 m2

Ceny: od 269.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makowa  
 688-880-156 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

BRONOWICE,
UL. SMĘTNA
3-pokojowy, komfortowy 
apartament 67 m2, Ip., 2011 r.
Cena: 539.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer   
 505 236 943 

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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KROWODRZA,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Mieszkanie 3 pokojowe, 
48 m2, wyposażone
Cena: 375.000 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

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

KONTAKT:  Olgierd Jacher    
 512-536-778

RUCZAJ,
UL. LIPIŃSKIEGO
Mieszkanie 3 pokojowe, 66 m2, 
przestronne
Cena: 640.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

BOREK FAŁĘCKI,
UL. SZLLINGA
Luksusowa willa, p.u. 344 m2

Cena: 2.990.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

DĘBNIKI,
UL. SODOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2, 
Ip., balkon, 2009 r.
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto       
 572-985-869 

KROWODRZA,
ŻABINIEC
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 51-75 m2 
Ceny: od 377.776 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz 
 688-880-184   

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 236.246 zł

KONTAKT:  Marek Popiela
  688-880-195
 
 

GRZEGóRZKI,
UL. DĄBSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
zadbane, 2012 r.
Ceny: 415.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545 

BRONOWICE,
UL. ZŁOTA PODKOWA
Mieszkanie 3 pokojowe, 49 m2, 
pod wynajem
Cena: 370.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk    
 514-738-628 

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 37 m2, 
klimatyzacja, 2016 r.
Cena: 385.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł  
 518-810-080  
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ŚRóDMIEŚCIE,
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie 3 pokojowe, 98 m2, 
ekskluzywne
Cena: 5000 zł/m-c + opłaty

KONTAKT:  Dominika Ziobrowska   
 798-352-683  

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

DOBCZYCE
Dom wolnostojący, 243 m2, 
do zamieszkania
Cena: 550.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk    
 509-907-533

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio     
 515-234-864

WOLA JUSTOWSKA,
UL. WIOSENNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
klimatyczne, 2004r.
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek  
 505-110-150

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRóLOWEJ JADWIGI
7 pokoi, p.u. 211 m2, klimatyczny
Cena: 1.450.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583 

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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-59 m2

Ceny: od 178.504 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 
 

BIEŻANóW,
UL. MALACHITOWA
Mieszkanie 3 pokojowe, 
wysoki standard
Cena: 359.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna   
 503-031-022 

ŚRóDMIEŚCIE,
UL. WIENIAWSKIEGO
Szeregówka, 160 m2, 5 pokoi, 
po remoncie
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik    
 508-155-779 

KLINY,
UL. RDZAWA
Szeregówka, 250 m2, 6 pokoi, 
nowoczesny
Cena: 919.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188  
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PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BELWEDERCZYKóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 43,44 m2, do 
wprowadzenia, 2010 r.
Cena: 340.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek   
 505-110-150 

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

BRONOWICE,
UL. ARMII KRAJOWEJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
wykończone, balkon
Cena: 549.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala      
 510-131-177

NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE
Mieszkanie 1-pokojowe, 
po remoncie, 30 m2,
Cena: 230.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor      
 500-557-819

DĘBNIKI,
UL. KRASOWA
Mieszkanie 4-pokojowe, 105 m2, 
2014 r., apartament
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala  
 510-131-177

PŁASZóW,
UL. PRZEWóZ
Mieszkanie 2-pokojowe, 53,3 m2, 
urządzone
Cena: 330.000 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska       
 505-083-150 

PODGóRZE,
ZŁOCIEŃ    
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 40-60 m2 
Ceny: od 194.784 zł  

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

KONTAKT:  Jarosław Utnik
  688-880-152
 
 

RUCZAJ,
UL. SZWAI
Mieszkanie 4-pokojowe, 86 m2, 
duży balkon, 2007r.
Cena: 589.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio  
 515-234-864 

KROWODRZA,
UL. ŻABINIEC
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2, 
nowoczesne, 2016 r.
Cena: 448.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66,35 m2, 
loggia, 2009 r.
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150 
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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

41 m2, 1 pokojowe, możliwość 
podziału na 2 pokoje.
Funkcjonalne, budynek cegła, 
ogrodzony.

Cena: 219.000 zł

PODgÓrZE, 
Ul. SEWErYNA

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

Nowy, wykończony dom, 
działka 8.7a.
Spokojna, zielona okolica. 
możliwość zamiany na 
mieszkanie 2 pokojowe.

Cena: 560.000 zł

gAJ, 
Ul. ZADZIElE/ŁĄKOWA

2 -pokojowe, 34 m2, 
komfortowe, 
po generalnym remoncie.

Cena: 310.000 zł

KrOWODrZA/ŁObZÓW, 
Ul. ObOŹNA

2-pokojowe, 40 m2, zadbany 
budynek (cegła) z windą.

Cena: 210.000 zł

NOWA hUTA, 
OS. STAlOWE

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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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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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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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: 508.000 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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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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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 stare dębniki, ul. Konfederacka
61 m2, 2 pokoje, II piętro w 2-piętrowej kamienicy+piwnica.  
Mieszkanie pięknie zaaranżowane z wykorzystaniem starych oryginalnych elementów  
Wysoki standard wykończenia, własne kominy. Parkiety, zabudowy, kominek i sejf, TV. Kuchnia 
w zabudowie z nowoczesnym AGD. Duże okna w ekspozycji wschód–zachód. Mieszkanie składa 
się z dużego salonu z aneksem kuchennym (ok. 35 m2), sypialni (20 m2), łazienki (5 m2).  
Gotowe do wynajmu na krótki (bardzo duże obłożenie) i długi termin lub zamieszkania.

    Cena 512.000 zł   Tel. 517-069-565
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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
45,5 m2, dwupokojowe mieszkanie z możliwością 
zakupu miejsca parkingowego pod balkonem 
(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 

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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okolica, w  sąsiedztwie nowych domów. Muro-
wany z  cegły ceramicznej, płyta żelbetonowa, 
dachówka ceramiczna. Wyposażony w: alarm 
z monitoringiem Solid, okna PCV z roletami ze-
wnętrznymi, antywłamaniowe drzwi zewnętrzne 
firmy Gerda. Woda miejska, szambo. Ogrzewanie 
gazowe, grzejniki plus ogrzewanie podłogowe, 
kominek. Garaż w budynku z bramą sterowaną 
pilotem. Istnieje możliwość dodatkowej adaptacji 
poddasza, co powiększy podany metraż o około 
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. Otoczenie 
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, zaawansowana 
technologicznie stolarka PCV. Na parterze znajduje 
się obszerny holl z  klatką schodową, z  którego 
wchodzi się bezpośrednio do kuchni z  jadalnią 
oraz salonu (łącznie 27,5 m2) z wyjściem na taras 
o pow. 10,4 m2. Dodatkowo na tej 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 obej-
mujący grzejniki z  termostatami 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. staffa
40,5 m2, III p., częściowo umeblowane, pełny sprzęt AGD.  
Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza. Ogrzewanie miejskie, niski czynsz. Blisko AGH, UR, PK 
oraz liczne punkty usługowe. Bezpośrednio sprzeda właściciel.

Cena 385.000 zł       Tel. 601-430-945            
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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, rej. Wieliczki
3 sąsiadujące działki bud. 13, 14 i 19 a; płdn. 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 

Kryspinów
123 m2, dom jednorodzinny z 1990 r., częściowo podpiwniczony, ogród o pow. 10 a.  
Dom składa się z 4 pokoi, łazienki, kuchni, garażu i piwnicy z kotłownią.  
Poddasze ocieplone pianką poliuretanową (do wykończenia).

Cena 290.000 zł       Tel. 788-409-102          email: katarzynalabed2888@gmail.com
do negocjacji
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
22 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 

08–21.09.2017  nr 17/2017

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



108 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 17/2017

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






