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Drukarnia Skleniarz 

Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 3d

Szanowny Czytelniku

W najnowszym numerze dwutygodnika 

zamieściliśmy relację ze 123. Krakowskiej 

Giełdy Domów i Mieszkań, która 9 i 10 

września miała miejsce w Centrum Targowym 

Chemobudowa. O profilu osób szukających 

mieszkania, ich preferencjach i czynnikach 

decydujących o zakupie można było dowiedzieć 

się na konferencji prasowej  — z raportu 

przygotowanego przez Instytut Analiz MRN.

Zachęcam do uważnej lektury aktualności 

z Krakowa, z których dowiesz się m.in. o trwającej 

już korekcie strefy płatnego parkowania. Ile 

miejsc postojowych zostanie zlikwidowanych, 

a także jakie koszty poniesie miasto w związku 

z tymi zmianami i prowadzoną kampanią 

informacyjną?

Jak Naczelny Sąd Administracyjny ustosunkował 

się do skargi kasacyjnej fiskusa, który spierał się 

z podatniczką o zakres zwolnienia przy zbyciu 

udziału w gruncie rolnym? Orzecznictwo w tej 

sprawie przedstawia radca prawny Krzysztof 

Janowski.

Jeśli zostałeś właśnie właścicielem 

mieszkania o niewielkim metrażu, na pewno 

z zaciekawieniem przeczytasz artykuł 

„Mieszkanie kompaktowe — projekt idealny”, 

w którym eksperci podpowiadają, jak optymalnie 

wykorzystać niewielką powierzchnię lokalu.

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński

Numer 18/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 15.09.2017 r. ukazał się 22.09.2017 r. 
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EKSPERT RADZI

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Jeśli nie dysponuję środkami na pokrycie 
wszystkich kosztów związanych z zakupem 
mieszkania, mam jakieś możliwości, które mimo 
tych trudności pozwolą mi podpisać umowę 
kredytową i sfinansować w ten sposób zakup 
mieszkania?

Gdyby podsumować wszystkie koszty, z którymi musimy się li-
czyć, kupując mieszkanie, okazuje się, że aby przystąpić do jego 
zakupu, musimy dysponować całkiem sporą kwotą. Co jeśli nie 
posiadamy odpowiednio wysokich oszczędności? To wbrew 
pozorom bardzo często zadawane pytanie. Możliwości jest kil-
ka. Często kupujący rozważają opcję zaciągnięcia kredytu go-
tówkowego. Warto jednak pamiętać o tym, że wszystkie nasze 
dodatkowe zobowiązania będą wpływać na obniżenie zdolno-
ści kredytowej podczas liczenia jej przez bank, w  którym za-
ciągniemy kredyt. Dlatego takie rozwiązanie trzeba dokładnie 
skalkulować, bo może się okazać, że wybierając tę opcję, bar-
dziej sobie zaszkodzimy. Kolejną opcją, z  której wciąż może-
my skorzystać jest program „Mieszkanie dla Młodych”. Dzięki 
niemu będziemy mogli pokryć najwyższy z  kosztów związa-
nych z  zakupem mieszkania na kredyt, a  mianowicie wkład 
własny. Program ten wygaśnie jednak bardzo szybko — bo już 

Wśród ofert sprzedaży nieruchomości na rynku 
pierwotnym można znaleźć takie, w których 
deweloperzy reklamują swoje inwestycje, 
wskazując na możliwość przeprowadzenia 
transakcji w systemie 10/90. Na czym on polega 
i dla kogo będzie korzystny? Czy to bezpieczne 
rozwiązanie?

Korzystnym dla osób, które nie dysponują odpowiednimi 
środkami na zakup mieszkania, może się okazać system płat-
ności 10/90. Trzeba jednak podkreślić, że dotyczy on tylko 
nieruchomości, których budowa się jeszcze nie zakończy-
ła. To, czy za mieszkanie w  danej inwestycji będziemy mogli 
zapłacić w  systemie 10/90, zależy od dewelopera. Na czym 
polega system 10/90? Jego nazwa oznacza, że 10 proc. ceny 
lokalu należy przekazać w momencie podpisania umowy z de-
weloperem, pozostałe 90 proc. przed odbiorem mieszkania.  
Dlatego już na etapie szukania odpowiedniej nieruchomości 
bądź inwestycji, w której chcemy kupić mieszkanie, warto za-
pytać dewelopera o to, czy w jego ofercie dostępny jest sys-
tem płatności 10/90. 

w  2018  r. Teoretycznie ma obowiązywać do końca roku, jed-
nak możemy być pewni, że jeżeli jego popularność będzie tak 
duża, jak w roku 2017, to środki przeznaczone w budżecie pro-
gramu skończą się zdecydowanie szybciej. Dlatego z zakupem 
mieszkania w  programie „Mieszkanie dla Młodych” trzeba się 
naprawdę spieszyć. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, 
że po „Rodzinie na Swoim” oraz „Mieszkaniu dla Młodych” ko-
lejny rządowy program wspierania osób kupujących mieszka-
nia nie będzie kontynuowany.

Joanna Nielipińska 
Specjalista ds. Nieruchomości

Power INVEST 

Wciąż jeszcze taką opcję oferuje stosunkowo niewielka liczba 
firm. Poza kwestiami ściśle ekonomicznymi, musimy pamię-
tać także o tym, że system 10/90 zapewnia nam dodatkowe 
bezpieczeństwo. Zakup mieszkania w momencie, gdy cała in-
westycja jest jeszcze na etapie realizacji, zawsze jest obcią-
żony większym ryzykiem, choć należy pamiętać o  tym, że 
bezpieczeństwo na tej płaszczyźnie gwarantuje klientom de-
weloperów m.in. tzw. ustawa deweloperska.

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 wydatki należy 
wziąć pod uwagę, gdy szacujemy wszystkie koszty związane z zaciąganiem kredytu 
hipotecznego. Warto także zastanowić się, jaki system wpłat dla dewelopera, będzie 
najkorzystniejszy z perspektywy nabywcy nieruchomości.
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ORZECZNICTWO

Obowiązek podatkowy a sprzedaż 
udziału w nieruchomości rolnej

W
e wniosku o interpretację kobieta wyjaśniła, że w listo-
padzie 2015 r. nabyła 1/4 udziału w  nieruchomości 
rolnej. Następnie zawarła warunkową umowę sprze-

daży tej nieruchomości. Kobieta podkreśliła, że nabywcy prowa-
dzili już gospodarstwo rolne, a zakupione działki zostały do niego 
włączone. W związku z tym zapytała, czy przychody ze sprzeda-
ży udziału w nieruchomości rolnej są objęte zwolnieniem przewi-
dzianym w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT.

Sama uważała, że tak, ponieważ grunty nie utraciły w związku 
ze sprzedażą charakteru rolnego, a nabycie miało na celu prowa-
dzenie gospodarstwa.

Fiskus odmówił jednak prawa do zwolnienia. Urzędnicy pod-
kreślali, że dotyczy ono dochodu uzyskanego jedynie ze zbycia 
całości lub części nieruchomości wchodzących w  skład gospo-
darstwa rolnego. Dlatego prawa, które nie mieszczą się w  tym 
obszarze, np. udziały we własności, nie wiążą się ze zwolnieniem.

Skarga na interpretację podatkową
Podatniczka nie zgadzała się z taką wykładnią przepisów i zaskar-
żyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 
W postępowaniu rozstrzygnięto na jej korzyść. W ocenie sądu li-
teralna wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, wykluczająca 
zastosowanie zwolnienia do sprzedaży udziału w nieruchomości, 
jest nieprawidłowa. Prowadzi bowiem do nielogicznego wnio-
sku, że nawet jednoczesna sprzedaż udziałów przez wszystkich 
współwłaścicieli jednemu nabywcy nie jest zwolniona z opodat-
kowania (przy spełnieniu pozostałych warunków), bo przecież 
każdy współwłaściciel sprzedawałby tylko udział.

Ostatecznie stanowisko korzystne dla podatniczki potwier-
dził NSA. Zwrócił co prawda uwagę na niejednolite orzecznictwo 
NSA, skład orzekający w spornej sprawie opowiedział się jednak 
za wykładnią dopuszczającą zwolnienie.

W ocenie sądu nie sposób dopatrzyć się powodu, który naka-
zywałby tak zasadnicze zróżnicowanie konsekwencji prawnych 
(zwolnienie bądź jego brak), w  zależności od tego, czy przed-
miotem sprzedaży jest własność nieruchomości, czy też przy 
istnieniu współwłasności po stronie zbywców lub nabywców — 
przedmiotem tym są udziały we współwłasności.

Szczegółowy przebieg sprawy
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodaw-
czyni wskazała, że nabyła od A. ¼ udziału w nieruchomości rol-
nej, w  tym samym dniu wnioskodawczyni zawarła warunkową 
umowę sprzedaży opisanej nieruchomości rolnej. Do zawarcia 
umowy sprzedaży z nabywcami doszło w dniu 22 grudnia 2015 r. 
Wnioskodawczyni podkreśliła, że nabywcy prowadzili już gospo-
darstwo rolne, a opisane wyżej działki zostały do niego włączone. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości obejmującej grunty rolne jest objęta 
zwolnieniem w PIT. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną 
fiskusa, który spierał się z podatniczką o zakres zwolnienia przy zbyciu 
udziału w gruncie rolnym.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wniosko-
dawczyni zadała następujące pytanie: czy uzyskane przychody 
ze sprzedaży udziału w  nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem 
przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych, o któ-
rym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (dalej: u.p.d.o.f.)? 
Zdaniem kobiety, przychód uzyskany z tego tytułu, w sytuacji gdy 
grunty te nie utraciły w związku ze sprzedażą charakteru rolne-
go z uwagi na nabycie w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 
1 pkt 28 u.p.d.o.f.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że jej 
stanowisko jest nieprawidłowe, przyjmując, że skoro ustawo-
dawca posłużył się precyzyjnym określeniem: „całości lub czę-
ści nieruchomości”, zamiast szerszym znaczeniowo terminem 
„nieruchomości”, to prawa nie mieszczące się w podanym zakre-
sie — w  tym wypadku udziału we własności — nie wiążą się ze 
zwolnieniem. Zwolnienie przysługuje zatem tylko przy sprzedaży 
całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodar-
stwa rolnego, nie zaś przy sprzedaży udziału w niej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skar-
żąca zarzuciła błędną wykładnię prawa materialnego i  jego nie-
właściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że sprzedaż 
udziału w nieruchomości obejmującej grunty rolne nie jest objęta 
zwolnieniem podmiotowym.

W  ocenie WSA, literalna wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 28 
u.p.d.o.f., wykluczająca zastosowanie wynikającego z tego prze-
pisu zwolnienia od podatku w  odniesieniu do sprzedaży udzia-
łu w  nieruchomości, która prowadzi do wniosku, że nawet 
jednoczesna sprzedaż udziałów przez wszystkich współwła-
ścicieli jednemu nabywcy nie jest zwolniona od opodatkowania 
(przy spełnieniu innych warunków z  powyższego przepisu), bo 
przecież każdy współwłaściciel sprzedawałby tylko udział — jest 
nieprawidłowa. Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł 
Minister Finansów.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna nie 
ma usprawiedliwionych podstaw, dlatego podlega oddaleniu, ar-
gumentując, że nie sposób dopatrzyć się jakiegokolwiek uza-
sadnienia aksjologicznego, które nakazywałoby tak zasadnicze 
zróżnicowanie konsekwencji prawnych (zwolnienie od opodat-
kowania bądź jego brak), w zależności od tego, czy przedmiotem 
sprzedaży jest własność nieruchomości, czy też przy istnieniu 
współwłasności po stronie zbywców lub nabywców — przedmio-
tem tym są udziały we współwłasności nieruchomości.
Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2017 r., sygnatura akt: II FSK 469/17

Krzysztof Janowski
radca prawny
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ANALIZY RYNKU

Lokalizacja kluczem do analizy rynku 
nieruchomości

P
ołożenie inwestycji względem centrum miasta stanowi 
czynnik decydujący o cenie metra kwadratowego nierucho-
mości. Od lat najdroższą dzielnicą Krakowa jest Stare Mia-

sto. W  czołówce mieszczą się także Zwierzyniec, Krowodrza, 
Stare Podgórze czy Grzegórzki. Na końcu listy znajdują się naj-
bardziej odległe rejony, takie jak Wzgórza Krzesławickie, Swo-
szowice, Mistrzejowice czy Bieńczyce. Lokalizacja nie decyduje 
jednak tylko o cenie nieruchomości. Charakterystyka najbliższe-
go otoczenia inwestycji pozwala określić, jakie perspektywy mają 
inwestorzy wybierający mieszkania w poszczególnych częściach 
miasta. Gdzie najlepiej zainwestować w  nieruchomości pod na-
jem krótko- i długoterminowy, gdzie szukać inwestycji dla rodziny, 
gdzie nabyć lokal, by zwiększyć swoje szanse na jego korzyst-
ną sprzedaż w  przyszłości? Odpowiedzi na te pytania przynosi 
analiza krakowskiego rynku, uwzględniająca potencjał związany 
z usytuowaniem inwestycji.

Historyczne centrum
Wybór lokalizacji w  historycznej części miasta niemal automa-
tycznie oznacza, że deweloper kieruje swoją inwestycję do wy-
magającego klienta. Oryginalne, zabytkowe sąsiedztwo stanowi 
o prestiżu projektu i wyróżnia go na tle innych ofert. Poszukując 
nieruchomości w Starym Mieście lub na obszarach z nim sąsiadu-
jących, potencjalni nabywcy oczekują od dewelopera podkreśle-
nia wyjątkowego charakteru miejsca. Nie dziwi zatem, że częstym 
wyróżnikiem takich inwestycji jest ich kameralność. Ograniczo-
na liczba mieszkań świadczy o tym, że ofertę skierowano do wą-
skiego grona odbiorców. Decydując się na zakup nieruchomości 
blisko ścisłego centrum, warto wziąć pod uwagę, jakie możliwo-
ści inwestycyjne daje taka transakcja. Po pierwsze Stare Miasto, 
Kazimierz i ich bezpośrednie sąsiedztwo w kolejnych latach nadal 
będą postrzegane jako obszar, w  którym koncentruje się rynek 
inwestycji „premium”. W związku z tym wartość znajdujących się 
tu mieszkań pozostanie wysoka. W długoletniej perspektywie lo-
kal w centrum może przynosić właścicielowi stałe dochody z naj-
mu, przy czym już na początku należy określić grupę najemców. 

Osoby zainteresowane studenckim najmem powinny rozważyć 
inne lokalizacje. Studenci poszukują bowiem mieszkań w stosun-
kowo niedalekiej odległości od uczelni, ale w jak najniższych ce-
nach. Grupą najemców zainteresowanych lokalami w  ścisłym 
centrum będą natomiast turyści i  pracownicy korporacji. Dane 
statystyczne o  ruchu turystycznym w  Krakowie dobrze pro-
gnozują dla osób decydujących się na najem krótkoterminowy. 
Z raportu „Ruch turystyczny w Krakowie” opracowanego przez 
Małopolską Organizację Turystyczną, na zlecenie Urzędu Miasta 
Krakowa, wynika, że w ubiegłym roku stolicę Małopolski odwie-
dziło ok. 12,15 mln turystów. Dla porównania, w 2011 r. ich liczba 
sięgnęła 8,6 mln — mamy zatem do czynienia z wyraźną tenden-
cją wzrostową.

Ponadto na podstawie raportu można stwierdzić, że co dzie-
siąty odwiedzający Kraków, na czas swojego pobytu wynajmuje 
apartament turystyczny lub prywatne mieszkanie. Wzrost zna-
czenia Krakowa na arenie międzynarodowej, m.in. ze względu na 
wydarzenia tej rangi co sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO czy Światowe Dni Młodzieży, będzie przekładał się na 
zwiększenie potencjału inwestycyjnego centrum miasta.

Przykładem inwestycji wpisującej się w  segment nierucho-
mości realizowanych w  granicach historycznego centrum jest 
budynek położony przy ul. Skawińskiej 18. Za jego realizację od-
powiada Towarzystwo Budownictwa Społecznego Krak-System 
SA.

W  ramach tej inwestycji do sprzedaży wprowadzono 15 
apartamentów o powierzchniach od 42 do 110 mkw. W budyn-
ku przewidziano także wielostanowiskowy garaż podziemny 
oraz lokal usługowy. Niezbędnym elementem inwestycji po-
wstających w centrum są odpowiednio wyeksponowane, często 
o  ponadprzeciętnej powierzchni — tarasy widokowe i  balkony. 
W przypadku inwestycji przy ul. Skawińskiej do dyspozycji miesz-
kańców oddano zielony taras (przylegający do mieszkania na par-
terze) oraz balkony lub ogrody zimowe usytuowane na wyższych 
kondygnacjach. Lokalizację budynku wyróżnia przede wszystkim 
położenie nad brzegiem Wisły, w pobliżu Bulwaru Inflanckiego, 
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w  odległości 800 m od Wawelu i  1,4 km od Rynku Głównego, 
obok Kazimierza.

Za bezpieczną lokatę kapitału należy uznać także zainwesto-
wanie w mieszkania przy ul. Kościuszki 19, położonej na terenie 
malowniczego Salwatora, bezpośrednio sąsiadującego ze Starym 
Miastem. Inwestycję prowadzi firma Estate Development. Ofer-
ta jest skierowana do osób, które poszukują gwarancji prestiżu 
(a tę daje im bliskość Starego Miasta) i komfortu. To również in-
westycja dla osób ceniących nowoczesne udogodnienia. Budynek 
został wyposażony m.in. w  windę i  wideodomofon. Mieszkania 
zaprojektowano w  eleganckim budynku, z  charakterystyczną, 
dekoracyjną klatką schodową oraz drewnianą stolarką okien-
ną i drzwiową. Inwestycję wyróżniają walory widokowe. Z okien 
budynku można podziwiać panoramę Dębnik i  Starego Miasta. 
Z punktu widzenia osób myślących o wynajmowaniu lokali tury-
stom, cenną informacją jest niewielka odległość od terenów re-
kreacyjnych: lasu Wolskiego, rzeki Rudawy i Błoń Krakowskich.

Im bliżej Starego Miasta, tym wyższe ceny metra kwadratowe-
go, a  co za tym idzie wyższy standard nieruchomości. U  zbiegu 
ul. Retoryka i Placu Kossaka znajduje się inwestycja Kossak Re-
sidence, którą firma Polskie Domy przygotowała z myślą o wy-
magających klientach. Szeroki wybór metraży apartamentów (od 
25 do 200 mkw.) pozwala dostosować ofertę do zróżnicowanych 
potrzeb i  planów inwestycyjnych. Pod względem architekto-
nicznym inwestycja wpisuje się w  zabytkowy charakter Stare-
go Miasta, będąc współczesną realizacją tradycyjnej krakowskiej 
kamienicy. Projekt budynku przygotowali architekci z Biura Pro-
jektów Lewicki Łatak. Warto w  tym miejscu podkreślić, że ba-
dania preferencji klientów krakowskiego rynku nieruchomości 
pokazują, że rośnie odsetek osób, które poszukując inwestycji 

mieszkaniowych, kierują się kryterium architektury i renomy de-
welopera. Twórcy koncepcji Kossak Residence zaproponowali 
jasne, nowoczesne wnętrza oraz funkcjonalne rozwiązania umoż-
liwiające elastyczną aranżację wnętrz. Elegancka bryła budynku 
odzwierciedla szczególny charakter zabudowy Starego Miasta. 
W  obiekcie zaplanowano 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, a  nawet 6-pokojowe 
mieszkania.

Krowodrza — dzielnica dla rodzin i studentów
Dzielnica Krowodrza to dobry wybór dla osób inwestujących 
w  mieszkania pod wynajem. Bliskość uczelni (m.in. Uniwersy-
tetu Pedagogicznego, Politechniki Krakowskiej) oraz placówek 
użyteczności publicznej sprawia, że lokalizacja ta jest jedną z naj-
częściej poszukiwanych przez studentów. Grono najemców po-
szerza się także dzięki sieci połączeń komunikacji publicznej. 
Przejazd do ścisłego centrum miasta zajmuje kilka minut. Bo-
gata infrastruktura, dostęp do szkół i  linii tramwajowych to 
również zalety doceniane przez rodziny wychowujące dzieci. 
Inwestycje w  Krowodrzy to alternatywa dla osób, którym zale-
ży na bliskości atrakcji turystycznych i  kulturalnych, jednak nie 
mają dość środków na zakup mieszkania w  granicach Starego 
Miasta. Ceny w  dzielnicy utrzymują się na stabilnym poziomie. 
W tym przypadku nabywcy zwracają uwagę na dodatkową infra-
strukturę osiedlową: miejsca parkingowe, place zabaw dla dzie-
ci czy przedszkola. Warunki te spełnia m.in. inwestycja Nowa 5 
Dzielnica, zaprojektowana u zbiegu ulic Racławickiej i Wrocław-
skiej. Za realizację projektu odpowiada Centrum Nowoczesnych 
Technologii. Nowa 5 Dzielnica oferuje mieszkania 1-, 2-, 3- oraz 
4-pokojowe. Na terenie inwestycji przewidziano garaże i  miej-
sca parkingowe, pomieszczenia do przechowywania wózków 
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i rowerów, ogrodzony wybieg dla zwierząt, przydomowe ogród-
ki, 2 place zabaw dla dzieci, przedszkole oraz lokale usługowe na 
parterze budynków.

Centrum biznesowe
Kraków jest jednym z największych w Europie rynków dla branży 
BPO/SSC. Wzrost wskaźnika podaży nowoczesnej powierzchni 
biurowej (aktualnie przekracza 1 mln mkw. biur) spowodował, że 
miasto przekształciło się z regionalnego ośrodka w międzynaro-
dowe centrum usług dla biznesu. Stolica Małopolski jest obecnie 
miastem, w którym największa liczba osób pracuje w sektorach  
BPO/SSC,  IT, SSC, R&D. Prognozuje się, że do 2020 r. zatrud-
nienie w  tych branżach zwiększy się w  Krakowie do 70 tys. 
pracowników.

Osoby, które poszukują nieruchomości z  myślą o  własnych 
potrzebach, a  także zamierzające sprzedać mieszkanie z  zy-
skiem w przyszłości, zwracają uwagę przede wszystkim na infra-
strukturę komunikacyjną i  odległość od miejsc pracy. Nabywcy 
mają coraz większą świadomość, że na wartość nieruchomości 
wpływa najbliższe otoczenie inwestycji. Przed podjęciem decy-
zji o  zakupie należy sprawdzić dostępność linii autobusowych 
i  tramwajowych oraz ich liczbę. Im więcej możliwości dojaz-
du do różnych części miasta, tym lepiej — także z perspektywy 
osób, które już teraz myślą o  późniejszej sprzedaży mieszkania. 
Poza komunikacją, niemal równie ważna dla kupujących stała się 
rozbudowana infrastruktura handlowo-usługowa. Wielkopo-
wierzchniowe sklepy nie tylko ułatwiają codzienne funkcjonowa-
nie w mieście, ale zapewniają miejsca pracy. Na jeszcze większą 
skalę zależność między rynkiem mieszkaniowym a komercyjnym 
rozwija się w  przypadku biurowców. Inwestycje deweloperskie 

coraz częściej sąsiadują z  siedzibami dużych korporacji, stano-
wiąc dla nich swego rodzaju zaplecze. Oferta sprzedaży i wynaj-
mu lokali w  dużej mierze skierowana jest do pracowników tych 
firm. W tym kontekście na znaczeniu zyskują dzielnice położone 
poza historycznym centrum. Zwłaszcza Prądnik Czerwony, któ-
rego wizytówką już są wysokie kompleksy biurowe, takie jak np. 
Quattro Business Park czy Rondo Business Park.

Jedną z  inwestycji mieszkaniowych znajdujących się w  dziel-
nicy stanowi osiedle przy ul. Reduta, realizowane przez Grupę 
KRAKOIN. Kompleks 6 budynków usytuowany jest w  niedale-
kiej odległości zarówno od przystanków komunikacji miejskiej, 
jak i   centrów biznesowych i handlowych. Od pętli autobusowej 
(obsługującej 10 linii dziennych oraz jedną nocną) mieszkańców 
osiedla dzieli 200 m. W okolicy przebiegają ważne ciągi komuni-
kacyjne: ulice Bora-Komorowskiego, Opolska i  al. 29 listopada. 
Warto zwrócić uwagę, że w odległości ok. 1 km od osiedla znaj-
dują się wspomniane już centra biurowe Quattro Business Park 
i Rondo Business Park a także nowy biurowiec Astris,  Centrum 
Handlowe Krokus, market budowlany OBI oraz Multikino. Nale-
ży podkreślić, że po otwarciu Centrum Handlowego Serenada 
w  dzielnicy przybędzie nowych miejsc pracy. Aktualnie w  ofer-
cie dewelopera znajduje się ostatni budynek: „B1/C”, wchodzący 
w skład osiedla przy ul. Reduta. W sprzedaży są popularne miesz-
kania 2-pokojowe oraz kawalerki — często wybierane pod zaku-
py inwestycyjne.

Aktualnie w ofercie dewelopera znajduje się ostatni budynek: 
„B1/C”, wchodzący w skład osiedla przy ul. Reduta. W sprzeda-
ży są popularne mieszkania 2-pokojowe oraz kawalerki — często 
wybierane pod zakupy inwestycyjne.

Joanna Kus
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W
 dniach 9 i 10 września w Centrum Targowym Chemo-
budowa odbyła się 123. Krakowska Giełda Domów 
i Mieszkań. Sądząc po liczbie odwiedzających i dużym 

zainteresowaniu prelekcjami ekspertów, wiele osób właśnie te-
raz rozważa decyzję o  zakupie nieruchomości i  zastanawia się, 
jak najlepiej przygotować się do takiej transakcji. Wśród uczest-
ników targów najliczniejszą grupę stanowili młodzi ludzie, którzy 
stoją przed wyborem swojego pierwszego mieszkania i są o krok 
od zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

 Spostrzeżenie to nie przynosi dużego zaskoczenia. Już 
w ubiegłym roku analitycy wskazywali na fakt, że największą gru-
pę uczestników targów stanowią osoby między 26 a 30 rokiem 
życia (dane Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości). Dla 
przypomnienia, niemal równie liczne były wówczas „gospodar-
stwa domowe, w których głowa rodziny miała od 31 do 35 lat”. 
Obie grupy obejmowały łącznie 70 proc. wszystkich potencjal-
nych nabywców mieszkań. Warto zwrócić uwagę, że pod koniec 
2016 r. wyodrębniła się również najmłodsza grupa — kupujących 
mających nie więcej niż 25 lat (15 proc. uczestników targów). 

Podczas konferencji prasowej otwierającej wrześniową giełdę, 
Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości 
przedstawił najnowsze dane statystyczne na temat preferencji 
nabywców nieruchomości. Biorąc pod uwagę strukturę wieko-
wą uczestników targów, nie stwierdzono dużych zmian w stosun-
ku do ubiegłorocznych tendencji. Nadal najwięcej potencjalnych 
nabywców mieści się w przedziale wieku od 26 do 30 lat. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w większości europejskich miast, co 
świadczy o tym, że niezależnie od lokalizacji, zakup nieruchomo-
ści wciąż postrzegany jest jako moment symbolicznego wchodze-
nia w dorosłość i osiągania niezależności finansowej. 

Ponad połowę zwiedzających krakowskie targi stanowiły 
pary. Na podstawie ich wypowiedzi, można wysunąć wniosek, że 
program „500 plus”, o zdecydowanie prorodzinnym charakterze, 
na razie nie ma istotnego znaczenia w przypadku podejmowania 
decyzji o zakupie mieszkania. Z rządowego wsparcia korzysta bo-
wiem tylko 15 proc. wszystkich osób uczestniczących w targach. 

Aż 90 proc. potencjalnych nabywców nieruchomości już mieszka 
w Krakowie, a 9 proc. — w podkrakowskich miejscowościach. Pozo-
stały 1 proc. dotyczy osób, które są zdecydowane na przeprowadz-
kę do Małopolski lub poszukują mieszkania w celach inwestycyjnych. 
Warto podkreślić, że poszukujący nieruchomości pod inwestycję 
wybierają przeważnie mniejsze metraże. Z  danych Monitora Ryn-
ku Nieruchomości wynika, że w ostatnim czasie odnotowano wzrost 
liczby osób poszukujących mieszkań o powierzchni ok. 40 mkw. 

Zdecydowani na zakup nieruchomości na własne potrzeby 
są z  pewnością ci zwiedzający, którzy obecnie wynajmują loka-
le. Najemcy stanowią ponad 50 proc. wszystkich potencjalnych 
nabywców. Spadła liczba właścicieli nieruchomości, planujacych 
zmianę mieszkania (ok. 20 proc.). Podobny odsetek kupujących 
stanowią osoby mieszkające u rodziców. 

Najważniejsze kryteria decydujące o zakupie 
mieszkania
Kolejnym wnioskiem z  analizy danych statystycznych przedsta-
wionych podczas konferencji jest poprawa sytuacji ekonomicz-
nej odbiorców inwestycji mieszkaniowych. Z roku na rok, wśród 
kupujących zmniejsza się grupa osób zarabiających w granicach 
3 tys. zł netto. Dla wszystkich ankietowanych, nadal podstawo-
wym kryterium branym pod uwagę przy zakupie mieszkania jest 
jego cena. Na pytanie o  maksymalną kwotę, którą zwiedzający 
byliby w stanie przeznaczyć na ten cel, coraz więcej osób odpo-
wiada: „między 300 a 350 tys. zł”. Do podstawowych kryteriów 
decydujących o zakupie należy także układ mieszkania i jego me-
traż. W  tym przypadku największym zainteresowaniem cieszą 
się mieszkania 3- i 2-pokojowe. Do 6 proc. spadł natomiast odse-
tek osób poszukujących kawalerek. Chętnie wybierane są lokale 
o stosunkowo niedużym metrażu, ale z wyodrębnionymi osobny-
mi pokojami. 

O  preferencjach zakupowych klientów deweloperów decy-
dują ponadto takie czynniki, jak dostęp do komunikacji miejskiej 
i bliskość miejsca pracy oraz w większym stopniu niż dotychczas 
— architektura inwestycji i renoma firmy deweloperskiej.

Dużym ułatwieniem dla osób, które dopiero uczą się, jak funk-
cjonuje rynek nieruchomości w Krakowie, okazały się mapy inwe-
stycji mieszkaniowych oraz wykłady zaproszonych ekspertów. 
Przede wszystkim z myślą o młodych klientach, na targach przy-
gotowano m.in. punkty bezpłatnego doradztwa kredytowego. 

W ciągu dwóch dni targowych, na giełdzie organizowanej po 
raz 123 przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i  Miesz-
kań, zaprezentowało się 76 wystawców. 

Joanna Kus

Z KRAKOWA

Nowy sezon na krakowskim rynku – 
123. Giełda Domów i Mieszkań
Wraz z początkiem jesieni rozpoczął się okres wyraźnego ożywienia na rynku 
nieruchomości. Pierwsze targi mieszkaniowe w nowym sezonie już za nami. 

fot. Krzysztof Maksiński



 n12 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 18/2017

Jubileusz, jaki w tym roku obchodzi Wawel Service, 
świadczy o pozycji spółki na rynku nieruchomości. 
Czemu zawdzięczają Państwo ten sukces?

Wawel Service to firma z  tradycjami, znana z  budowy rodzin-
nych i funkcjonalnych osiedli. Mimo upływu lat, kryzysu i zmien-
nej sytuacji społeczno-gospodarczej, nasze inwestycje wciąż 
cieszą się zaufaniem wśród nabywców. Jesteśmy pewni, że to 
dzięki niemu staliśmy się liderem wśród polskicah dewelope-
rów. Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, nie istniał kredyt 
hipoteczny. Ludzie budowali przyszłe mieszkania za zaoszczę-
dzone pieniądze — można powiedzieć, że właściwie oddawali je 
nam. Musieli zaufać. W każdym projekcie dokładnie definiowali-
śmy, co i za jaką cenę będziemy budować. Zawsze dotrzymywa-
liśmy umów. To dało naszym klientom poczucie bezpieczeństwa 
i zbudowało renomę firmy. Śmiało możemy powiedzieć, że dzi-
siejszy sukces zawdzięczamy zaufaniu.

Zaufanie, komfort i zadowolenie to hasła, którym Wawel 
Service stara się być wierne. Co kryje się pod każdym 
z tych pojęć i jak przekłada się to na inwestycje? 
Głównym celem Wawel Service jest budowanie solidnych 
mieszkań, które są dostosowane do potrzeb osób ceniących 
funkcjonalność i  komfort. Na rynku nieruchomości działamy 
już 25 lat. Wyniki sprzedaży i liczba oddanych do użytku miesz-
kań, a  także nagrody przyznawane przez środowisko branżo-
we świadczą o tym, że można nam zaufać. Z roku na rok Wawel 
Service ma coraz więcej zadowolonych klientów.

Spośród wszystkich projektów oddanych do 
użytkowania przez Wawel Service, zapewne są takie, 
z których są Państwo szczególnie zadowoleni. Co je 
charakteryzuje?
Każda inwestycja daje nam satysfakcję i  z  każdej jesteśmy tak 
samo zadowoleni. Najbliższa mojemu sercu jest jednak pierw-
sza z  nich, czyli Osiedle Millenia w  Kurdwanowie. Założenie 
firmy deweloperskiej w  Polsce, w  czasach kiedy zaczynaliśmy, 
było skokiem na głęboką wodę. Wszystko było nowe, musieli-
śmy prowadzić biznes intuicyjnie. Ale udało się. Dalej budujemy, 
a radość z nowych inwestycji, która towarzyszyła nam wtedy — 
jest cały czas.

ROZMOWY

Budownictwo 
mieszkaniowe wciąż 
się zmienia
O tym, jak zmieniał się rynek 
nieruchomości na przestrzeni ostatnich 
25 lat, z Adrianem Potoczkiem, dyrektorem 
sprzedaży Grupy Wawel Service, która 
w tym roku obchodzi 25-lecie swojej 
działalności, rozmawia Magdalena Hojniak.

Jakie lokalizacje na swoje inwestycje wybiera 
Wawel Service? Czym kierują się Państwo przy ich 
wyborze?

Wybór odpowiedniego gruntu pod inwestycję to proces dłu-
gofalowy. Zanim zdecydujemy się na zakup ziemi, analizujemy 
potencjał danego miejsca. Kierujemy się głównie położeniem 
i atrakcyjnością dzielnicy, w której nieruchomość ma się zna-
leźć. Ważna jest również infrastruktura, komunikacja oraz 
bliskość terenów zielonych i  rekreacyjnych. Chcemy zapew-
nić przyszłym mieszkańcom jak największy komfort życia.

Przez 25 lat działalności Wawel Service oddał do 
użytkowania 3500 mieszkań w Krakowie, Warszawie 
oraz Katowicach. Czym te rynki różnią się od siebie? 
Jakie są oczekiwania klientów na każdym z tych 
rynków?
Oczekiwania klientów w większości dużych polskich miast są 
zbliżone. Każdy chce kupić komfortowe mieszkanie w atrak-
cyjnej lokalizacji z rozwiniętą infrastrukturą osiedla. Dla nas 
jako dewelopera ważny jest stały kontakt z klientem. Dziś już 
nie wystarczy sama informacja o  produkcie, tak jak to było 
kiedyś. Teraz liczy się komunikacja i  odpowiadanie na indy-
widualne potrzeby, dlatego staramy się na bieżąco monito-
rować potrzeby nabywców i  budować osiedla zgodnie z  ich 
preferencjami.

Oprócz tradycyjnych inwestycji mieszkaniowych Wawel 
Service realizuje również projekty dla wymagających, 
zlokalizowane m.in. w Zakopanem, Czorsztynie czy 
Michałowicach. Czym się wyróżniają?
Dla najbardziej wymagających klientów zaprojektowaliśmy 
Apartamenty Sowiniec w Krakowie. To przestronne mieszka-
nia z pięknymi ogrodami japońskimi, obszernymi przeszklenia-
mi i widokiem na wzgórze Decjusza. Klientom, którzy szukają 
domu z  dala od miejskiego zgiełku, polecamy Osadę Czorsz-
tyn, Biathlon Park w  Zakopanem i  osiedle domów jednoro-
dzinnych w  Michałowicach. Wszystkie z  nich mogą zostać 
stworzone na indywidualne zamówienie klienta i  wyposażo-
ne w  nowoczesne technologie energooszczędne oraz system 
typu smart home.
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Jeśli wrócimy pamięcią do pierwszej realizacji Wawel 
Service, czyli inwestycji Millenia w Kurdwanowie, 
to zapewne znacząco różni się ona od Państwa 
dzisiejszych projektów. Na co dawniej kładło się nacisk, 
a co jest istotne współcześnie?
Osoby poszukujące mieszkania marzeń szukają od lat tego sa-
mego: komfortowej przestrzeni, atrakcyjnej lokalizacji oraz 
szerokiego zaplecza handlowo-usługowego. Zmienił się zakres 
możliwości. Dziś w  ramach jednej firmy klienci oprócz kupna 
mieszkania z  rynku pierwotnego, mogą sprzedać dotychcza-
sowe lokum, zamienić stare mieszkanie na nowe, skorzystać 
z  usług doradcy kredytowego i  liczyć na pomoc architekta 
w projektowaniu i aranżacji wnętrza.

Obserwując rynek nieruchomości przez 25 lat, 
z pewnością mają Państwo spostrzeżenia na temat 
samych klientów. Jak zmieniają się ich preferencje 
zakupowe? Skoro ludzie się zmienią, zapewne inaczej 
wyglądają również ich mieszkania.
Trudno generalizować. W zależności od etapu życia, w którym 
znajduje się dana osoba — chce ona czegoś trochę innego. Dla-
tego oferta Wawel Service jest tak szeroka. Znajdują się w niej 
zarówno mieszkania dla singla jak i pary, czy młodego małżeń-
stwa z  dziećmi. Wymagającym klientom proponujemy kame-
ralne budynki w modnych dzielnicach miast z apartamentami 
zaaranżowanymi przez architektów wnętrz i zieleni.

Coraz popularniejsze staje się zielone budownictwo. Jako 
pierwszy deweloper w  Polsce zaproponowaliśmy klientom 
energooszczędne mieszkania, które spełniają wymogi Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej (Borkowska B1 i B2, Halszki 28 A, Wężyka 10 w Krakowie). 
Mają one doskonały mikroklimat dzięki rekuperacji (wentyla-
cja mechaniczna z odzyskiem energii), są wolne od alergenów 
i  przyjazne dla środowiska. Wawel Service wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom klienta przez zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań energooszczędnych. W  swojej ofercie mamy m.in. 
osiedle domów pasywnych jednorodzinnych w  Michałowi-
cach. Każdy z  nich może być stworzony i  wyposażony m.in. 
w kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, 
wykorzystujące otoczenie — powietrze jako źródło ciepła.

Drugim szybko rozwijającym się segmentem budownictwa 
jest smart home. Nowoczesne technologie pozwalają za po-
mocą kamer monitorować mieszkanie, stan czujników dymu 

czy gazu. Możemy też sterować działaniem urządzeń elek-
trycznych. Budownictwo typu smart home poprawia bezpie-
czeństwo i  komfort domowników, dając możliwość kontroli 
i  zdalnego sterowania. Redukuje również koszty eksploatacji 
domu, ponieważ dzięki niemu można śledzić zużycie mediów 
i regulować ogrzewanie zdalnie. Na ogrzewaniu można zaosz-
czędzić do 40  proc., a  na elektryczności ok. 15 proc. Inteli-
gentne urządzenia wymagają minimum obsługi, co kusi coraz 
większą liczbę osób. Jednocześnie technologie typu smart 
home i odnawialne źródła energii to przyszłość budownictwa 
oraz wysoki komfort życia domowników.

Co otwiera hierarchię priorytetów w wyborze 
inwestycji oraz mieszkań? Zaszły w tym aspekcie jakieś 
zmiany?
Obserwujemy tendencję do zwiększania się metrażu sprze-
dawanych lokali. Na przestrzeni ostatnich lat średnio jest to 
powierzchnia większa o 2 lub 3 mkw. Klienci z roku na rok de-
cydują się na kupno większego lokum. Poza metrażem cały 
czas liczy się atrakcyjna lokalizacja, rozwinięta infrastruktura 
i szerokie zaplecze handlowo-usługowe osiedla.

Inwestycja mieszkaniowa to nie tylko nasze mieszkanie, 
ale także części wspólne. Czego oczekują klienci od 
najbliższego otoczenia inwestycji?
Najbliższe otoczenie inwestycji wpływa na komfort mieszka-
nia. Dlatego większość osób chce, aby znalazły się w nim punk-
ty usługowe, sklepy, ośrodki medyczne oraz szkolne. Coraz 
większa liczba nabywców zwraca uwagę na tereny zielone i re-
kreacyjne, położone w sąsiedztwie inwestycji.

Jaka zasada współcześnie warunkuje takie kwestie, jak 
rozmieszczenie pomieszczeń czy ich wielkość? Jak to 
wyglądało, kiedy Wawel Service rozpoczynało swoją 
działalność?
Dziś najchętniej kupowane są mieszkania o powierzchni 
ok. 50 mkw., posiadające 2 pokoje. Klienci doceniają ich funk-
cjonalność. Można powiedzieć, że „dwójka” to kompromis 
między potrzebami mieszkaniowymi a możliwościami finanso-
wymi młodych ludzi. Takie mieszkania są także świetną loka-
tą kapitału, zwłaszcza jeśli porównamy liczne oferty bankowe.

Dziękuję za rozmowę!
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P
rzed podjęciem decyzji o  zakupie mieszkania z  rynku pier-
wotnego, z  którym związany będzie kredyt, warto dowie-
dzieć się więcej o konstrukcji tego produktu oraz kosztach 

z  nim związanych. Informacje te są szczególnie cenne dla tych 
osób, które wynajmują mieszkanie, a  inwestycja, którą wybrali, 
gotowa będzie dopiero za kilka miesięcy.

Koszt kredytu budowlano-hipotecznego zależy nie tylko od 
marży i prowizji zaproponowanej przez bank, ale również od tego, 
jakie parametry zawiera umowa deweloperska. Przed podpisaniem 
umowy na zakup przyszłego mieszkania warto poprosić o udostęp-
nienie jej wzoru i dokładnie przeanalizować poszczególne zapisy.

Pierwsza ważna informacja, to data planowanego oddania in-
westycji do użytkowania, czyli data planowanego zakończenia 
budowy. Druga — sposób, w jaki deweloper życzy sobie otrzymy-
wać zapłatę za budowany lokal. Dlaczego te dwa parametry są ta-
kie ważne? - 

Kredyt na zakup mieszkania z  rynku pierwotnego składa się 
z dwóch etapów: części budowlanej i docelowej-hipotecznej.

Część budowlana obejmuje czas od chwili wypłaty pierwszej 
transzy do dnia zakończenia budowy. W tym okresie kredytobior-
ca płaci bankowi jedynie odsetki od wypłaconych deweloperowi 
środków. Co miesiąc ponosi więc czysty koszt, ponieważ rata po-
bierana przez bank nie zawiera kapitału. Im dłużej deweloper bę-
dzie budował kredytowane mieszkanie i im więcej zażyczy sobie 
transz, tym więcej odsetek trzeba będzie zapłacić bankowi.

Okres ten jest dodatkowo objęty tzw. ubezpieczeniem pomo-
stowym, które skutkuje wyższym oprocentowaniem niż część 
hipoteczna. Bank stosuje takie ubezpieczenie od dnia wypłaty 
pierwszej transzy kredytu aż do chwili ustanowienia przez sąd hi-
poteki, która jest docelowym zabezpieczeniem kredytu.

Jak to wygląda w liczbach?
Załóżmy, że mieszkanie kosztuje 300 tys. zł. Środki własne to 
20 proc. ceny mieszkania. Deweloper planuje zakończyć budowę 
za 15 miesięcy. Umowa zakupu przewiduje następujący sposób 
płatności:

10 proc. ceny (30 tys. zł) w dniu podpisania umowy (załóżmy, 
że jest to 31 grudnia). Reszta ceny ma być podzielona na 3 raty: 
60 tys. PLN do 28 lutego, 90 tys. PLN do 31 maja, 90 tys. PLN do 
31 sierpnia.

Przyjmijmy, że kredyt zaproponowany przez bank oprocen-
towany jest 3,52 proc., a  ubezpieczenie pomostowe kosztuje 
1,2 p.p. Raty kredytu w okresie budowlanym będą wyglądały jak 
na tabeli poniżej. 

Jeżeli deweloper zakończy budowę zgodnie z planem — po 15 
miesiącach od podpisania umowy przedwstępnej, dopiero od ko-
lejnej raty kredytobiorca zacznie spłacać kapitał.

Okres budowlany kosztuje w  tym przypadku 9 083,00 PLN 
(przy założeniu, że WIBOR nie ulegnie zmianie).

Jeżeli kredytobiorca do czasu przeprowadzki musi wynajmo-
wać mieszkanie, taki harmonogram spłaty może być uciążliwy 
— warto wcześniej przeliczyć, czy budżet domowy wytrzyma jed-
nocześnie opłatę najmu, raty odsetkowej i bieżących wydatków. 
Na dodatek kupione mieszkanie trzeba będzie jeszcze wykończyć.

Kredyt na wykończenie mieszkania
Składając wniosek o  kredytowanie zakupu mieszkania, moż-
na ubiegać się jednocześnie o  przyznanie środków na jego 
wykończenie.

Jeśli na zakup mieszkania potrzebujemy 300 tys. zł, a na wy-
kończenie 80 tys. zł — ubiegamy się od razu o jeden kredyt na łą-
czony cel (zakup + wykończenie mieszkania) na kwotę 380 tys. zł.

Dlaczego warto ubiegać się o łączony cel?
— mimo że cele są dwa, składamy jedne dokumenty, podpisuje-

my jedną umowę kredytową (a więc minimum formalności);
— zapewniamy sobie finansowanie prac wykończeniowych 

wcześniej, więc nawet jeśli deweloper odda nam mieszkanie 
przed terminem, nic nas nie zaskoczy;

— kredyt na wykończenie mieszkania jest oprocentowany tak 
samo nisko jak kredyt na zakup mieszkania (pożyczka gotów-
kowa jest zdecydowanie droższa, na dodatek nie rozłożymy 
jej na długi termin, np. 25 lat);

— ponieważ podpisaliśmy jedną umowę kredytową, spłacamy 
jedną ratę kredytu, nie musimy martwić się o to, czy będzie-
my w stanie spłacać inne raty.

Dodatkowe cele kredytu
Dodatkowym celem kredytowania może być również zakup miej-
sca postojowego, garażu czy komórki lokatorskiej. Tu jednak ko-
niecznie należy zwrócić uwagę, jaką formę własności proponuje 
nam deweloper, czyli co tak naprawdę nam sprzedaje — oddzielną 
własność? Udział? Prawo do korzystania z miejsca postojowego/
garażu/komórki lokatorskiej?

Jest to szalenie istotne, ponieważ może się okazać, że nasz 
bank nie skredytuje np. miejsca postojowego ze względu właśnie 
na formę własności, wówczas zakup musimy pokryć z własnych 
środków, na dodatek w takim przypadku nie będą one traktowa-
ne jako wkład własny.

Warto więc przed podpisaniem umowy z deweloperem skon-
sultować jej treść z ekspertem kredytowym.

Justyna Chrobot

FINANSE

Kredyt hipoteczny na mieszkanie 
z rynku pierwotnego

kapitał odsetki rata kapitałowo-odsetkowa
0,00 236,00  236,00

0,00 236,00  236,00

0,00 236,00  236,00

0,00 589,00  589,00

0,00 589,00  589,00

0,00 589,00  589,00

0,00 944,00  944,00

0,00 944,00  944,00

0,00 944,00  944,00

0,00 944,00  944,00

0,00 944,00  944,00

0,00 944,00  944,00

0,00 944,00  944,00

suma 0,00 9 083,00 9 083,00
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O
d pewnego czasu można zauważyć 
wzrost świadomości ekologicznej wśród 
władz samorządowych i  mieszkańców 

miast. Pojawiają się inicjatywy, które mają na celu 
zazielenienie zabetonowanych przestrzeni. Przy-
kładem jest zakładanie ogrodów czy pasiek na 
dachach budynków. Inne działania polegają na 
kreatywnym zagospodarowywaniu choćby nie-
wielkich przestrzeni zielonych w miejscach, które 
nie zostały jeszcze zabudowane.

Ideę otwarcia w  stolicy Małopolski ogro-
du przyjaznego motylom stworzyli studenci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w  ramach zajęć 
dotyczących mediów społecznościowych w  za-
rządzaniu. Zauważyli, że na terenie Zabłocia 
brakuje obszarów zielonych oraz miejsc sprzyja-
jących integracji. Swoim działaniem chcieli rów-
nież pokazać wartość inicjatyw społecznych. 
U podstaw inicjatywy #naroguDekerta leży przeko-
nanie o  kluczowym znaczeniu zaangażowania spo-
łeczności lokalnej i chęć zainspirowania jej do zmiany 
swojego otoczenia — piszą twórcy projektu.

Park został otwarty 2 września, jednak prace nad jego utwo-
rzeniem rozpoczęły się już w  październiku zeszłego roku. 
W celu pozyskania niezbędnych funduszy, studenci zorganizo-
wali zbiórkę za pośrednictwem platformy crowdfundingowej 
PolakPotrafi. Do włączenia się w akcję zachęcali poprzez stro-
nę internetową i media społecznościowe. W ten sposób udało 
im się zebrać ponad 20 tys. zł. Pozostałe koszty pokrył Zarząd 
Zieleni Miejskiej.

Nowy park kieszonkowy powstał u zbiegu ulic Dekerta, Wało-
wej i Kiełkowskiego. Na terenie o powierzchni 554 mkw. znajdują 

się specjalne rośliny, takie jak jeżówki czy budleje Dawida, któ-
re szczególnie przyciągają motyle. Przygotowano także domki, 
w których owady mogą się schronić. Wkrótce okaże się, czy mo-
tyle zdołają się zadomowić w tym miejscu, mimo bliskości ulic.

Osoby odwiedzające park mogą odpocząć na umieszczonych 
tu ławkach lub pospacerować po alejkach. Funkcję ozdobną peł-
ni drewniana instalacja ze słowem „motyl” w  różnych językach. 
Z myślą o dzieciach powstały miejsca do gier podwórkowych.

Ogród będzie służył mieszkańcom Zabłocia oraz pracowni-
kom okolicznych biur, studentom, a także odwiedzającym. W po-
bliżu znajduje się również przedszkole.

Choć park na rogu Dekerta jest niewielki, dobrze wpisuje się 
w  projekt rewitalizacji Zabłocia. Ta postindustrialna dzielnica 
w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu dzięki kolejnym inwesty-
cjom, takim jak Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, 
muzea, ośrodki kultury i sztuki czy biurowce przyciągające w to 
miejsce pracowników i  inwestorów. Wciąż brakuje jednak prze-
strzeni zielonych. Nowy park kieszonkowy to krok w  kierunku 
zmiany tego stanu rzeczy.

Krakowski projekt nie jest jedyną inicjatywą dotyczącą two-
rzenia miejsc przyjaznych motylom. W Gdańsku znajduje się 21 
placówek, w których owady mogą znaleźć pokarm i schronienie. 
W  tym mieście taka idea zyskuje dodatkowe znaczenie. Rozło-
żone skrzydła motyla uważane są za symbol płuc osób chorych 
na mukowiscydozę. Troszcząc się o owady, twórcy projektu chcą 
jednocześnie zwrócić uwagę na problemy osób cierpiących na 
nieuleczalną chorobę genetyczną.

Anna Kapłańska

Z KRAKOWA

Ogród motyli w Krakowie
Kraków zyskał nowy park kieszonkowy. Zaniedbany skwer na Zabłociu 
przemienił się w ogród dla motyli dzięki działaniom studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej oraz zaangażowaniu 
mieszkańców miasta.
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Kupujący stawiają na standard
ZAPROSZONO NAS

P
rzykładem inwestycji, która dużą wagę przykłada do 
standardu, jest Osiedle Bunscha Park, powstające w jed-
nym z najnowocześniejszych i najdynamiczniej rozwijają-

cych się rejonów Krakowa — Dębnikach. Dzielnica ta należy 
do najczęściej wybieranych lokalizacji pod inwestycje miesz-
kaniowe. Duży potencjał inwestycyjny Dębnik wiąże się z roz-
budowaną infrastrukturą handlowo-usługową i  dobrymi 
połączeniami komunikacyjnymi. Nie bez znaczenia są również 
walory przyrodnicze, wyróżniające ten rejon na tle pozosta-
łych części miasta. Liczne tereny zielone znajdujące się w naj-
bliższej okolicy inwestycji sprzyjają wypoczynkowi, rekreacji 

i  uprawianiu sportu. W  sąsiedztwie nie brakuje ścieżek spa-
cerowych i rowerowych. Dębniki to również dobry wybór dla 
miłośników różnego rodzaju wycieczek i  aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Na atrakcyjność dzielnicy wpływa bliskość 
tak popularnych wśród krakowian i  turystów miejsc, jak Las 
Borkowski, potok Młynny Kobierzyński, Polana Żywiecka czy 
Skałki Twardowskiego.

Zainteresowanie dzielnicą i dynamika jej rozwoju są ponadto 
powiązane m.in. z działalnością Krakowskiego Parku Technolo-
gicznego, zapewniającego dostęp do miejsc pracy, a także pręż-
nego ośrodka akademickiego w ramach Kampusu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Zalety lokalizacji sprawiają, że realizowane tu projekty dewe-
loperskie mogą być skierowane do odbiorców o różnych potrze-
bach i oczekiwaniach. Ofertę dla siebie znajdą zarówno młodzi, 
rozpoczynający karierę zawodową ludzie, jak i rodziny wycho-
wujące dzieci czy też kupujący nieruchomości pod wynajem. Co 
więcej, wysoki standard inwestycji Osiedle Bunscha Park spełni 
oczekiwania wymagających klientów, poszukujących nowator-
skich rozwiązań. 

Przemyślana koncepcja architektoniczna
Pod koniec maja zaprezentowano pierwszy, reprezentacyjny 
etap osiedla, składający się ze 164 mieszkań, parkingu podziem-
nego oraz przestrzeni wspólnej. Walory estetyczne dostrze-
gane z  zewnątrz to przede wszystkim przemyślana koncepcja 
architektoniczna — harmonijny i zwarty układ pięciu 4- i 5-kon-
dygnacyjnych budynków, z  otwarciami atrialnego wnętrza na 
osiach północ-południe, wschód-zachód. Taki układ osiedla za-
pewnia poczucie otwartości i  szerokiej perspektywy. Całość 
będzie prezentować się efektownie, co widać już po oddaniu 
dwóch pierwszych budynków i  zarysie budowlanym każdego 
z pozostałych.

Na osiedlach wielorodzinnych ogromne znaczenie ma bo-
wiem zwarta struktura oraz przestrzeń pomiędzy budynkami 
— im ciekawiej zagospodarowana, tym większa popularność 
danego osiedla. Istotne jest nie tylko zachowanie takiej odle-
głości, która umożliwi mieszkańcom swobodne użytkowanie 
balkonów czy tarasów. Ważne są również wartości dodane, 
z  których możemy korzystać już poza swoim mieszkaniem. 
Deweloper zadbał o  zastosowanie innowacyjnej technologii, 
instalując w przestrzeni wspólnej tężnię solankową, której do-
pełnieniem są nadmorskie gatunki roślin. Zastosowanie takie-
go rozwiązania sprawia, że można tutaj oddychać czystszym 
powietrzem, ciesząc się ciszą i  spokojem w  otoczeniu bujnej 
roślinności. Innowacyjne technologie służą minimalizowa-
niu ewentualnego dyskomfortu spowodowanego czynnikami 

W związku z dynamiczną sprzedażą mieszkań na rynku pierwotnym 
krakowscy deweloperzy zauważają, że coraz częściej przyszli nabywcy 
poszukują mieszkań w wysokim standardzie. Co więc zrobić, aby przykuć 
uwagę kupujących właśnie swoją inwestycją? Jaki stan deweloperski osiedli 
wielorodzinnych jest zadowalający dla ich mieszkańców? 
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zewnętrznymi. Gradiernie hydro-jonizujące wytwarzają na 
terenie inwestycji naturalny mikroklimat. Dzięki temu miesz-
kańcy będą mogli oddychać zdrowym powietrzem, bogatym 
w jod, brom, wapń, magnez, sód, potas i inne mikroelementy.

Deweloper zadbał również o bezpieczeństwo i warunki aku-
styczne inwestycji. Osiedle zostało oddzielone od ulicznego ru-
chu i  towarzyszącego mu hałasu komunikacyjnego. Kompleks 
jest ogrodzony i  na bieżąco monitorowany, dzięki czemu po-
wstała przestrzeń całkowicie bezpieczna i  dostępna tylko dla 
mieszkańców, zamknięta na ruch samochodowy, który będzie 
odbywał się na parkingach podziemnych oraz wokół osiedla. 
Taka koncepcja architektoniczna stanowi alternatywę dla ist-
niejących osiedli tworzących blokowiska o  równoległym ukła-
dzie budynków.

Kolejne etapy inwestycji uzupełniają część wspólną dodatko-
wymi trzema tężniami solankowymi, licznymi ciągami spacero-
wymi, strefą chillout oraz placem zabaw dla dzieci. 

Wysoki standard 
Zewnętrzne aspekty wizualne i praktyczne są ważne przy pro-
jektowaniu tego typu osiedli, lecz najważniejszy jest środek, 
a  więc każde samodzielnie funkcjonujące mieszkanie. Układy 
mieszkań spełniające oczekiwania lokatorów, to takie, w  któ-
rych wykorzystano jak najwięcej naturalnego światła. Dzięki 
temu w pomieszczeniach panuje odprężająca i ciepła atmosfe-
ra. Usytuowanie mieszkań względem stron świata jest kwestią 
indywidualną, za to standard budynków oraz lokali mieszkal-
nych to kluczowy argument przemawiający za konkretną inwe-
stycją, dlatego też deweloperzy chcą również wyróżniać się na 
tym tle. 

Architektura budynków mieszkalnych Osiedla Bunscha Park 
została zainspirowana najnowszymi trendami. W  projekcie za-
stosowano naturalne materiały, takie jak: kamień, stal nie-
rdzewna, szkło i aluminium, które zapewniają zarówno wysokie 
walory estetyczne elewacji, jak i jej trwałość. Już teraz przycią-
ga uwagę wygląd klatek schodowych uzupełnionych elementa-
mi drewnianymi. W każdej z nich jest 13-osobowa, cichobieżna 
i  energooszczędna winda. Z  zewnątrz natomiast zastosowano 
eleganckie oświetlenie numeracji klatek. Dodatkowo oświetlo-
ne zostały tarasy. Pierwsze i  ostatnie kondygnacje posiadają 
elewację drewnopodobną, co sprawia, że budynki nie wyglądają 
surowo, lecz przytulnie. Stan deweloperski mieszkań natomiast 
został podwyższony poprzez okna trzyszybowe dwukomorowe, 
ogrzewanie podłogowe w łazience, ściany gotowe do malowa-
nia, grzejniki niemieckiej jakości, drzwi zewnętrzne antywłama-
niowe klasy C, parapety z konglomeratu marmurowego, osprzęt 
elektryczny oraz wykończenie tarasów deską.



Z kraju
Krajowy Zasób Nieruchomości już 
funkcjonuje 
Ustawa o KZN weszła w życie. Nowa instytucja ma za-
rządzać nieruchomościami Skarbu Państwa. Do zadań 
KZN będzie należało m.in. nadzorowanie najmu oraz 
ustalanie stawek czynszowych. Kwoty będą regulowa-
ne rozporządzeniem Rady Ministrów. Za niespełnianie 
wymogów odnoszących się do czynszu zostały prze-
widziane kary administracyjne, a ich wysokość będzie 
uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie 
oraz od czasu jego trwania.
Oprócz nadzorowania spełnienia warunków dotyczących 
powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem, KZN 
ma również dbać o wysokość opłat eksploatacyjnych czy 
warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Prezes 
KZN będzie pośredniczył w procesie naboru najemców, 
co określa katalog oraz kryteria wskazane w ustawie.

Wycena nieruchomości według 
jednolitych standardów 
Rzeczoznawcy majątkowi będą pracować według 
standardów określonych przez MIB. Od 1 wrze-
śnia br. wycena nieruchomości jest przeprowadzana 
zgodnie ze standardami zatwierdzonymi przez mini-
stra infrastruktury i budownictwa. Wprowadzenie 
jednolitych zasad ustalania wartości nieruchomości 
ma na celu standaryzację praktyk zawodowych rze-
czoznawców majątkowych. 
Przyjęte zmiany mają na celu przede wszystkim 
wyeliminowanie prawdopodobieństwa popełnia-
nia błędów w czasie przeprowadzania wyceny nie-
ruchomości. Dokument opracowywano m.in. z my-
ślą o nieruchomościach będących zabezpieczeniem 
wierzytelności, np. podczas zaciągania kredytu 
hipotecznego.

Zmiany w zawodach z branży budowlanej 
Dwa projekty ustaw towarzyszących Kodeksowi urbani-
styczno-budowlanemu skierowano do konsultacji publicz-
nych. Jedna z nich to ustawa o organach administracji inwe-
stycyjnej i nadzoru budowlanego. Ma ona na celu uporząd-
kowanie struktury i sposobu funkcjonowania organów od-
powiedzialnych obecnie m.in. za wydawanie pozwoleń na 
budowę oraz interwencje w przypadku wykrycia samowoli 
budowlanych. 
Drugi projekt poddany konsultacjom to ustawa o architek-
tach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, która ma 
uporządkować status prawny tych zawodów w procesie go-
spodarowania przestrzenią i realizacji inwestycji. Założeniem 
projektowanego dokumentu jest m.in. wprowadzenie jednej 
odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów za-
wodowych architektów i inżynierów budownictwa, wykonu-
jących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa. 
Kolejnym celem określonym w ustawie jest przywrócenie re-
gulowanego charakteru zawodu urbanisty. Wykonywanie te-
go zawodu będzie wiązać się z obowiązkiem stałego podno-
szenia kwalifikacji oraz etycznego postępowania.
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Z Krakowa
Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczyna 
swoją działalność  
Nowa jednostka miejska zastąpiła dawny Wydział In-
westycji. Do jej zadań będzie należała realizacja naj-
ważniejszych projektów na terenie Krakowa. Do tej 
pory ogłoszono 49 zadań, w tym m.in. przebudowę 
ul. Kocmyrzowskiej i budowę kładki na Wiśle Kazi-
mierz-Ludwinów. Dyrektorem nowej jednostki jest Ja-
nina Pokrywa, dawna dyrektorka Wydziału Inwestycji. 
Obecnie pracuje w nim 30 osób, ale liczba ta ma wzro-
snąć do 70. Tymczasowa siedziba Zarządu Inwestycji 
Miejskich znajduje się w kamienicy przy ul. Wielopole 
17a, jednak jednostka ma zostać przeniesiona w okoli-
ce stadionu Wisły przy ul. Reymonta. Wydatki związa-
ne z adaptacją nowych biur szacuje się na ok. 1,8 mln zł. 
Działalność Zarządu Inwestycji Miejskich do końca roku 
będzie kosztować 2,5 mln zł.

Miasto szuka wykonawcy dla parkingu 
w Małym Płaszowie 
Spółka Miejska Infrastruktura ogłosiła przetarg na zapro-
jektowanie i budowę parkingu „Mały Płaszów”. Wykonaw-
ca w ciągu 330 dni, licząc od daty podpisania umowy, będzie 
musiał zaprojektować obiekt, uzyskać wymagane pozwo-
lenia oraz go wybudować. Parking typu park&ride na 171 
miejsc powstanie przy ul. Lipskiej, obok pętli tramwajowej. 
Inwestycja zakłada również miejsca postojowe dla rowerów 
i punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Termin składania 
ofert potrwa do 22 września.
Rusza remont al. Pokoju 
W poniedziałek, 11 września  rozpoczęła się wymiana na-
wierzchni na al. Pokoju, na odcinku od ronda Czyżyńskie-
go do ronda Dywizjonu 308. Nowa nawierzchnia zostanie 
wymieniona w obu kierunkach. W czasie prac obowiązywać 
będzie zwężenie ulicy do jednego pasa w każdym kierunku. 
Prace, w zależności od warunków atmosferycznych, mają 
potrwać ok. dwóch miesięcy.

Pierwsze zmiany w strefie płatnego 
parkowania
Rozpoczęła się korekta strefy płatnego parko-
wania w Krakowie. W ramach zmian zlikwido-
wanych zostanie ok. 3 tys. miejsc parkingowych, 
część ulic zmieni organizację na ruch jednokie-
runkowy. Wiele miejsc należy poprawnie ozna-
czyć. Pierwsze zmiany wprowadzono na Alejach 
Trzech Wieszczów oraz w strefie P8, na ulicach: 
Friedleina, Odrowąża, Oboźnej, Łokietka, Kijow-
skiej i Wrocławskiej. Prace mają potrwać do koń-
ca października i będą kosztować 6 mln zł. Ko-
lejne miejsca do korekty mają być ogłaszane na 
bieżąco. Mieszkańcy o zmianach zostaną infor-
mowani z wyprzedzeniem. Jeśli nie usuną swo-
ich pojazdów w określonym czasie, te mogą zo-
stać odholowane.

 fot. na lic. Wikimedia Commons
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147,00

niezbędnik

 ŚREDNIE KURSY WALUT

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 ŚREDNIA CENA MKW. NA RYNKU  
 PIERWOTNYM W KRAKOWIE

 WYBRANE STAWKI PODATKU  
 OD NIERUCHOMOŚCI

 MIESZKANIA ODDANE 
 DO UŻYTKOWANIA W POLSCE

 ŚREDNIE OPROCENTOWANIE  
 KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3 MIES.)

 WYSOKOŚĆ STAWKI ZUS  
 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
 GOSPODARCZĄ CENA ZŁOTA

 ODSETKI (W SKALI ROKU)

 INFLACJA MIESIĘCZNA

EUR 4,2677

CHF 3,7119

PLN 3,78%

II kw. 2017 6620 zł

II kw. 2017 14 373

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 1,8% (sierpień 2017)

EUR 1,5% (sierpień 2017)

WIBOR * 1,7300

EURIBOR ** –0,3300

LIBOR CHF –0,7262

LIBOR EUR *** –0,3733

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)                          152,06

tabela nr 177/A/NBP/2017 z dnia 13.09.2017

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

(dane na dzień 13.09.2017 [Euribor], 
6.09.2017 [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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Muzeum Salvadora Dali
Surrealistyczne Muzeum Salvadora Dali znajduje się w hiszpańskiej 
miejscowości Figueres, położonej ok. 140 km od Barcelony. Jest 
to również miejsce narodzin i pochówku hiszpańskiego artysty. 
Budynek stanowi hołd dla jego twórczości i jest drugim najchętniej 
odwiedzanym muzeum w Hiszpanii. Obiekt został zbudowany na 
gruzach dawnego teatru miejskiego i przekształcony w obecną 
formę, która podobnie jak postać artysty, jest dość ekscentryczna. 
Cały obiekt został zaprojektowany przez Salvadora Dali 
w ostatnich latach jego życia. Pod względem architektonicznym 
muzeum idealnie komponuje się z surrealistycznymi dziełami 
artysty. Zewnętrzną elewację stanowi czerwony mur ozdobiony 
ogromnej wielkości jajkami oraz błękitna szklana kopuła. Na 
dziedzińcu stoi czarny Cadillac, nad którym góruje rzeźba królowej 
Ester. Budynek został podzielony na 5 części. Każda z nich 
wypełniona jest dziełami Dalego. Ekspozycja muzealna licząca ok. 
4 tys. dzieł sztuki, prezentuje obrazy, rzeźby, biżuterię oraz inne 
przedmioty, będące efektem twórczości artysty.

Kazachska Filharmonia Narodowa
Filharmonia Narodowa Kazachstanu znajduje się w stolicy 
tego państwa, Astanie. Jej otwarcie miało miejsce 
15 grudnia 2009 r. Za projekt budynku odpowiada włoski 
architekt Manfredi Nicoletti. Według założeń projektowych 
kształt budynku ma przypominać dynamikę płatków 
kwiatu jako metaforę dynamiki w muzyce. W zewnętrznej 
konstrukcji budynku zastosowano szereg nachylonych 
i zakrzywionych betonowych ścian, które zostały 
pokryte szklanymi panelami w różnych odcieniach koloru 
niebieskiego i zielonego. Struktury te, prócz tworzenia 
efektu wizualnego, mają za zadanie chronić wnętrze 
budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Wewnątrz 
obiektu znajduje się główna sala koncertowa, mogąca 
pomieścić 3500 osób, dwie mniejsze sale na 400 i 200 
miejsc, a także restauracje, sklepy i puby. Foyer rozciąga 
się na powierzchni 3 tys. mkw. i ma 30 m wysokości. 
Powierzchnia całkowita obiektu liczy 55 tys. mkw. Koszt 
budowy wyniósł 120 mln euro.

Kubuswoningen
Kubiczne mieszkania w Rotterdamie stanowią nietypowy 
przykład architektury współczesnej. Kompleks będący częścią 
większego założenia mieszkaniowo-usługowego wokół 
Oude Haven — najstarszej części portu w Rotterdamie już 
w momencie powstania w 1984 r. wzbudzał dużo sensacji. 
Projekt Pieta Bloma zakładał stworzenie 38 domów. Każdy 
z nich ma kształt odwróconego sześcianu i jest postanowiony 
na żelbetowym słupie. Ściany budynków zostały nachylone 
pod kątem 55 stopni. Powierzchnia 3-piętrowego domu 
wynosi 100 mkw., ale ze względu na nietypowy kąt nachylenia, 
ok. 1/4 mieszkania nie może zostać zagospodarowana. 
W kompleksie mieściły się również sklepy i szkoła, a w latach 
1985-1998 miała tam swoją siedzibę Akademia Architektury. 
Obecnie jeden z budynków pełni funkcję muzeum, a pozostałe 
zostały przekształcone w hostel sieci Stayokay. Goście mają 
do dyspozycji 49 pokoi, restaurację oraz salę konferencyjną na 
250 osób. Ceny za pobyt zaczynają się od 24 euro.

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Jean-Pierre Dalbéra, flickr.com

fot. Rick Ligthelm, flickr.com
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kuchnia z jadalnią
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ARANŻACJE WNĘTRZ

Metamorfoza mieszkania na wynajem

O
becnie wiele osób decyduje się na ulokowanie swoich 
oszczędności na rynku nieruchomości. Często wybiera-
my szybkie kupno i  sprzedaż mieszkania bądź jego wy-

najem długo- lub krótkoterminowy. Oba warianty związane są 
z wykonaniem remontu lub ostatecznego wykończenia takiej nie-
ruchomości, tym bardziej jeśli jest to inwestycja z rynku wtórne-
go. Wielu inwestorów nie może jednak poświęcić swojego czasu 
na całkowity nadzór nad remontem, gdyż jego życie zawodowe 
związane jest z  całkowicie inną dziedziną, a  nieruchomości sta-
nowią jedynie dodatkowe źródło zarobkowania.

Czy warto zlecić wykonanie projektu architektowi 
wnętrz?
Trwający boom na rynku nieruchomości spowodował ogrom-
ną konkurencję w doborze mieszkań. Przy zakupie kierujemy się 
zwykle odpowiednią dla nas lokalizacją, metrażem i ceną. Jednak 
rzadziej na tym etapie myślimy o  końcowym wyglądzie samego 
wnętrza, a  ma to kluczowe znaczenie przy ostatecznej decyzji 
dla przyszłego najemcy lub kupującego. Pomysłowe zaaranżowa-
nie przestrzeni znacznie podnosi wartość nieruchomości. W tej 
sytuacji zwrócenie się do projektanta może okazać się strzałem 
w  dziesiątkę, ponieważ nasze mieszkanie wyróżni się w  tłumie 
niezliczonych konkurencyjnych ogłoszeń. Początkowo inwe-
stycja ta może wydawać się duża na tle pozostałych wydatków, 
jednak profesjonalne podejście specjalisty pozwoli nam na kom-
pleksowe wyposażenie, zaplanowanie całkowitych wydatków, co 
wiąże się z  oszczędnościami finansowymi oraz zaplanowaniem 
terminarza prac. Funkcjonalna i  pomysłowa aranżacja zapewni 
bardzo dobry efekt końcowy, co zwiększy liczbę przyszłych inte-
resantów oraz oczywiście podniesie wartość mieszkania. Dobór 
stylu, orientacja w obowiązujących trendach to chleb powszedni 
projektanta, a dostosowanie się do panującej mody zwiększy po-
zytywny odbiór nieruchomości. 

Metamorfoza mieszkania na wynajem
Aktualnie numerem jeden w  trendach wnętrzarskich jest styl 
skandynawski. Wykonanie projektu w zgodzie z tym kierunkiem 
może okazać się strzałem w  dziesiątkę. Przytulne, jasne wnę-
trze nadaje domowy i  rodzinny charakter, dzięki czemu już na 
pierwszej wizycie kupujący mogą poczuć się jak u siebie i utożsa-
mić się z danym miejscem. Przykładem takiego rozwiązania jest 
metamorfoza mieszkania pod wynajem, zlokalizowanego przy 
ul. Ojcowskiej. 

Powierzchnia całego mieszkania wynosi ok. 60 mkw. Wypo-
sażone jest w  niewielki hol, kuchnię z  jadalnią, salon, sypialnię, 
łazienkę oraz wygodny balkon. Intensywne barwy na ścianach, 
brak odpowiedniej ilości światła oraz deficyt w miejsca do prze-
chowywania, to były główne mankamenty przestrzeni.

Inwestorzy oczekiwali całkowitej metamorfozy łazienki i  na-
dania nowego wyrazu reszcie pomieszczeń oraz podniesienia 
standardu nieruchomości.

Użycie jasnej kolorystyki na ścianach oraz wymiana listew 
przypodłogowych nadały lekkość i optycznie powiększyły prze-
strzeń całego mieszkania. Wykorzystanie takiej palety barw bez-
pośrednio nawiązuje do naszego głównego założenia, jakim było 
uzyskanie wnętrza w stylu scandi. W całym mieszkaniu zostały 
zbudowane nowe sceny oświetleniowe. Stworzono również do-
datkowe strefy funkcjonalne.

Sercem domu jest kuchnia — to tutaj zbiera się zawsze cała ro-
dzina, dlatego elementem dość istotnym było wyposażenie tego 
pomieszczenia w wygodny stół do celebrowania codziennych po-
siłków. Punktem charakterystycznym jest ściana wykonana z białej 
cegły, zwieńczona ramą oraz w dolnej części panelami w delikatnej 
kolorystyce szarości. Meble kuchenne pozostały bez zmian. Wy-
mienione zostały jedynie blat, armatura oraz część AGD.

W  całości mieszkania wygospodarowano sypialnię. Główna 
ściana akcentowa została wyposażona w szereg szafek wiszących 
nad pełnowymiarowym łóżkiem. Tapeta wypełniła przestrzeń 

Czy opłaca się zatrudnić architekta wnętrz, gdy planujemy 
remont mieszkania do wynajęcia?
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narożną, co dało dodatkową przestrzeń na przechowywanie pry-
watnych przyborów łazienkowych. Wprowadzono nową, nabla-
tową umywalkę. Zabudowa pod nią stanowi estetyczne miejsce 
na kosz na pranie oraz dodatkowe półki na chemię gospodarczą. 
Część przestrzeni została wykończona w jasnej, imitującej beton 
płytce gresowej, co optycznie powiększyło powierzchnię pozio-
mą, natomiast ciekawy ciemnozielony dekor zaakcentował głów-
ny narożnik pomieszczenia. Okrągłe lustro i lustrzany front szafki 
optycznie powiększają całą przestrzeń. Dość istotne jest tutaj 
także oświetlenie.

Ostatnim etapem metamorfozy był balkon. Łatwe i  spraw-
ne odświeżenie posadzki za pomocą płytek kompozytowych 
nadało nowy wyraz całości. Natomiast zabezpieczenie balu-
strady oraz przepierzenia w  centralnej części stworzyło bar-
dziej intymny charakter. Wprowadzenie roślin na taras jest 
pozytywnym akcentem, który umili codzienne poranki z  kawą 
na świeżym powietrzu.

Podsumowanie
Dostosowanie się do panujących standardów na rynku nierucho-
mości jest ważnym elementem przy doborze odpowiedniej in-
westycji. Warto jednak pamiętać, że konkurencja nie śpi i to, czy 
nasza oferta będzie atrakcyjna, może być uzależnione od tego 
ostatniego elementu, jakim jest zainteresowanie klienta i  wpro-
wadzenie go w stan miłego zaskoczenia. Może okazać się, że to 
właśnie nasze mieszkanie przykuło uwagę inwestora po niezli-
czonych spacerach, jakie przeszedł po wielu inwestycjach. Ale 
żeby tak się stało, to do nas należy podjęcie pierwszej decyzji — 
czy zwrócimy się o pomoc do specjalisty, czy jednak sami podej-
miemy to nie lada wyzwanie.

Klaudia Siudak buKadesign pracownia projektowa, 
Małgorzata Musiał 

zdjęcia: Łukasz Krajewski
realizacja: PNB Piotr Ciuśniak

pomiędzy łóżkiem a  zabudową i  nadała lekkość. Łóżko delikat-
nie odświeżono, wymienione zostało wezgłowie. Przytulny cha-
rakter nadały zwiewna firanka i zasłona na całej długości ściany 
okiennej.

W  salonie pozostawiono część przestrzeni dla dostosowania 
przez przyszłych mieszkańców.

W  części frontowej salonu zaproponowano zaakcentowanie 
ściany nad sofą za pomocą deski nawiązującej do orzechowej 
podłogi. Nad wypoczynkiem zawisła zabudowa pełniąca funk-
cję dodatkowego miejsca do przechowywania. Nowe meble tapi-
cerowane i oświetlenie tworzą spójny, przytulny charakter całej 
przestrzeni. 

Największy problem stanowiła łazienka. To właśnie ona prze-
szła największą przemianę. Niefunkcjonalny rozkład wyposażenia 
został delikatnie zmieniony, co poprawiło układ reszty pomiesz-
czenia. Mniejsza i  prostokątna wanna zastąpiła wcześniejszą 
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Mieszkanie kompaktowe — projekt idealny

M
ałe mieszkania, czyli te o powierzchni 22-38 mkw., cieszą 
się ogromną popularnością. Powodów jest kilka — nie-
wielkie lokale łatwiej się wynajmuje, a  relatywnie niska 

cena zakupu pozwala młodym ludziom na szybsze zamieszkanie 
„na swoim”.

Wydawać by się mogło, że małe mieszkanie łatwo się urządza, 
a  koszt wykończenia, ze względu na niewielką powierzchnię, jest 
proporcjonalnie niższy. Jednak aranżacja małego wnętrza, tak by 
było funkcjonalne, a jednocześnie nie przytłaczało brakiem wolnej 
przestrzeni, stanowi nie lada wyzwanie dla architektów i właścicie-
li mieszkań.

Pomysłów na urządzenie niewielkich wnętrz można szukać 
w  dużych salonach meblowych, gdzie pokazane są propozycje 
aranżacji wnętrz o różnej powierzchni. Znaleźć tu można przykła-
dy dobrze rozplanowanej przestrzeni, funkcjonalny rozkład i  po-
dział mebli oraz inne ciekawe rozwiązania dla małych mieszkań. 
Inspirację można czerpać także z wnętrz japońskich domów. W Ja-
ponii, ze względu na dużą gęstość zaludnienia, musiano organizo-
wać niewielką przestrzeń mieszkaniową dostosowaną do potrzeb 
rodzin, często wielopokoleniowych.

W sytuacji, w której każdy metr kwadratowy jest na wagę zło-
ta, warto zasięgnąć porady ekspertów — architektów, którzy, słu-
żąc swoją wiedzą i  doświadczeniem, są w  stanie zaproponować 

rozwiązania nie tylko estetyczne i stylowe, ale też praktyczne i do-
stosowane do potrzeb właścicieli.

Wnętrze powinno być przede wszystkim funkcjonalne. Ważne 
jest podzielenie mieszkania na strefy — odgrodzenie części dzien-
nej od nocnej, bardziej prywatnej.

Często nie ma miejsca na osobną sypialnię, ale efekt prywat-
ności można uzyskać, wykorzystując pewne triki. Zawieszenie 
kotar, które, odsłonięte w ciągu dnia, nie ograniczają przestrze-
ni, a zasłonięte w nocy, dają poczucie intymności, wydaje się być 
dobrym i niedrogim pomysłem. Kolejnym sposobem na wyzna-
czenie stref jest zamontowanie ścianki działowej — wykona-
nej częściowo na przykład ze szkła, aby optycznie powiększyć 
przestrzeń. Dobrym rozwiązaniem może też być postawienie 
części ściany, symbolicznie zaznaczającej granice strefy prywat-
nej. Warto rozważyć również zastosowanie drzwi przesuwnych, 
które nie zajmują dużo miejsca, a można nimi otwierać lub dzie-
lić przestrzeń na strefy.

Dobrym rozwiązaniem jest oddzielenie części kuchennej od sa-
lonu za pomocą regału na książki, wyspy czy lady, która świetnie 
sprawdzi się także w  roli stołu. Poszczególne strefy mieszkania 
można wyodrębnić także odpowiednim rozmieszczeniem oświe-
tlenia, zastosowaniem różnych kolorów albo doborem materiału, 
z którego zrobiona jest podłoga — umowną granicę między kuch-
nią i salonem może stanowić styk płytek i paneli podłogowych lub 
desek.

Małe mieszkania wymagają przemyślanego rozplanowania 
przestrzeni. Warto pomyśleć o  wykorzystaniu ich potencjalnych 
atutów — przykładowo w wysokich obiektach usytuowanych w ka-
mienicach można wydzielić antresolę z  miejscem do spania lub 
ukryć wysuwane łóżko w podeście, na którym może znajdować się 
część wypoczynkowa.

Ważne jest, żeby wykorzystać każdy kąt, ale nie przytłoczyć tym 
samym wnętrza. W mieszkaniach o niewielkim metrażu trzeba zna-
leźć miejsce na wszystkie niezbędne przedmioty. Na rynku dostęp-
nych jest wiele rozwiązań ułatwiających przechowywanie rzeczy. 
Niezbędnym elementem umeblowania jest więc pojemna szafa, 
która, o ile wykonana jest z odpowiednich materiałów i wykończo-
na np. lustrami lub szkłem, nie tylko nie przytłacza wnętrza, ale też 
może pomóc je optycznie powiększyć. Wykonywane na zamówie-
nie meble, często wysokie do sufitu, pozwalają z kolei na schowanie 
rzeczy niezbędnych, ale nie używanych na co dzień. W  mieszka-
niach, gdzie pojawiają się skosy, warto je także odpowiednio zabu-
dować, aby móc w nich przechowywać dodatkowe przedmioty.

Aby zaoszczędzić przestrzeń, meble powinny być wielofunkcyj-
ne — rozkładana sofa lub rozkładany fotel w  salonie pozwolą na 
przenocowanie gości, stolik kawowy może przekształcić się w biur-
ko czy stół jadalniany, a miejsce pod piętrowym łóżkiem uda się za-
aranżować na kącik do pracy czy do czytania.

Małe mieszkania powinny być urządzone z  pomysłem. Odpo-
wiednio zaprojektowane — potwierdzają, że małe jest nie tylko 
piękne, ale też funkcjonalne.

UNQO
www.unqo.pl

projekt i realizacja: UNQO

projekt i realizacja: UNQO
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Idealny ogród zimowy

O
gród zimowy może stać się doskonałym zaciszem dla każde-
go z nas, kiedy temperatura na zewnątrz będzie bardzo ni-
ska. Projektując taki zakątek, warto zwrócić uwagę na kilka 

czynników, które znacząco wpływają na komfort jego użytkowania.

Dokumentacja
Pierwszym krokiem, który należy wykonać podczas projektowa-
nia ogrodu zimowego, jest zdobycie wszelkich pozwoleń niezbęd-
nych do jego budowy. Jeżeli planujemy dobudowę do istniejącego 
już budynku, zostanie to uznane za ingerencję w konstrukcję obiek-
tu. Zgodę na utworzenie ogrodu wolnostojącego o powierzchni do 
25 mkw można zdobyć w starostwie lub urzędzie gminy, większe 
zmiany wymagają uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Położenie 
Jeżeli możemy sobie pozwolić na wybór miejsca, w  którym bę-
dziemy mogli dobudować oranżerię lub dopiero przygotowujemy 
projekt naszego przyszłego domu — jesteśmy w najbardziej kom-
fortowej sytuacji. Mamy wówczas możliwość wyboru najlepszej 
lokalizacji dla naszego ogrodu. Określenie jego położenia powin-
no być uzależnione od funkcji, jaką będzie pełnił w  przyszłości. 
W ten sposób ustalimy, jakiego stopnia nasłonecznienia pomiesz-
czenia potrzebujemy.
• Ekspozycja wschodnia — największe naświetlenie występuje 
w godzinach porannych, jest ograniczone po południu. Dzięki temu 
pomieszczenie znajdujące się po wschodniej stronie budynku naj-
lepiej nadaje się do wykorzystania jako jadalnia lub pracownia, po-
nieważ nie będzie narażone na nadmierne naświetlenie.
• Ekspozycja zachodnia — największe nasłonecznienie występu-
je latem. Wybierając tę lokalizację, należy wziąć pod uwagę wyso-
kie temperatury. Ogród zimowy będzie wystawiony na działanie 
promieni słonecznych do późnych godzin wieczornych. W przy-
padku wyboru tej ekspozycji warto pamiętać, aby okiennice za-
wierały ochronę przeciwsłoneczną i właściwą wentylację.
• Ekspozycja północna — oświetlenie występuje równomier-
nie, jednak jest stosunkowo niewielkie. Lokalizacja ta doskonale 
sprawdzi się w  przypadku różnego rodzaju pracowni. Wymaga 
także dogrzewania oranżerii ze względu na panujący tu chłód. 
Decyzja o  umiejscowieniu ogrodu w  tej lokalizacji może okazać 
się trafna w  przypadku, gdy chcemy wykorzystać go jako bufor 
chroniący dom przed wnikaniem do środka zimnego powietrza.
• Ekspozycja południowa — nasłonecznienie jest największe, 
również zimą, dlatego konieczne będzie zaopatrzenie się w odpo-
wiednią ochronę przeciwsłoneczną i najbardziej potrzebną w tym 
przypadku wentylację. Atutem tej lokalizacji jest możliwość prze-
chowywania roślin zimą, także odmian egzotycznych, które wy-
magają całorocznego dostępu do światła. Ogród zimowy daje 
bowiem szansę na ich uprawę. Ekspozycja południowa będzie 
również idealna dla salonu wypoczynkowego.

Ogrzewanie i wentylacja
Możemy zdecydować się na typ ogrodu zimowego, który jest nie-
ogrzewany. Zwykle to dobudowane do budynku pomieszczenie, 
oddzielone od strefy mieszkalnej. Zazwyczaj stanowi bufor cieplny, 
wpływający korzystnie na energetyczny bilans całego domu, ponie-
waż dzięki niemu zużycie energii ulega zmniejszeniu.

 Jeśli jednak zdecydujemy się na ogrzewanie naszego ogro-
du zimowego, mamy do wyboru kilka możliwości. Jedną z  nich 
jest ogrzewanie podłogowe. To najprostsze i  najtańsze rozwią-
zanie, ale należy pamiętać, że niestety podłoga ulega szybkiemu 
wychłodzeniu. Do ogrzania oranżerii można wykorzystać także 
grzejniki konwekcyjne lub elektryczne grzejniki panelowe. Naj-
droższym wyjściem jest wybór klimatyzacji, jednak to ona naj-
szybciej dostosuje temperaturę w pomieszczeniu. 

Dla komfortu użytkowania ważna jest także wentylacja. 
W  ciepłym okresie możemy sami zadbać o  odpowiednią cyr-
kulację powietrza — uchylić okna lub otworzyć drzwi. W  czasie 
większego chłodu potrzebne będą wywietrzniki lub nawiewni-
ki. Nawiewniki można zamontować przy podłodze, a wywietrzni-
ki pod zadaszeniem, co zapewni odpowiednie krążenie powietrza 
w pomieszczeniu. Tańszym i prostszym rozwiązaniem może być też 
zamontowanie drzwi przesuwnych, co ułatwi wietrzenie oranżerii. 

Na komfort użytkowania ogrodu zimowego ma wpływ wiele 
czynników. Zgodnie z  naszym gustem, samodzielnie wybierzemy 
jego wyposażenie oraz zdecydujemy, czy będą w nim znajdować się 
rośliny. Są to elementy, które możemy zmieniać, jednak niektóre na-
sze decyzje będą trwałe, a koszty ich usunięcia mogą okazać się wy-
sokie. Wobec tego szczegóły projektu warto omówić z fachowcem. 

Daria Wyka
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Jak urządzić przytulne mieszkanie?

A
by stworzyć przytulny klimat w mieszkaniu, warto sięgnąć 
po różnego rodzaju tkaniny, które optycznie zmiękczają 
twarde powierzchnie i  wygładzają ostre krawędzie. Do-

datkowo tekstylia kojarzą się z  ciepłem, docenianym zwłaszcza 
w chłodne, deszczowe dni. Nawet koc położony na kanapie może 
stać się cennym dodatkiem. Odpowiednio upięty materiał z wy-
szukanym wzorem doda wnętrzu elegancji, zaś kolorowy pled po-
zornie niedbale zarzucony na sofę będzie stanowił informację dla 
gości, że w tym pomieszczeniu nie należy troszczyć się o konwe-
nanse — liczy się wypoczynek w swobodnej atmosferze. Ważne 
są również kolory i faktury, dominujące w danym pokoju.

Miękka podłoga
Z przytulnym wnętrzem kojarzą się przede wszystkim dywany. 
Miękkie, ciepłe, tworzą miłe w dotyku podłoże, a jednocześnie 
pełnią funkcję izolacji akustycznej. W  tworzeniu nieoficjalnej, 
przyjaznej atmosfery sprawdzają się zwłaszcza modele typu 
shaggy, które charakteryzuje wysokie runo — jego długość za-
zwyczaj mieści się w  przedziale 2–6 cm. Im dłuższe runo, tym 
bardziej miękki i  przytulny dywan. Warto jednak pamiętać, że 

włochate dywany sprząta się nieco trudniej niż tradycyjne, dla-
tego nie zaleca się stosowania ich w miejscach szczególnie na-
rażonych na zanieczyszczenia. Wrażenie przytulności budują 
także modele wykonane z  połączonych ze sobą wełnianych 
kulek, udających piksele albo kamienie na plaży. Ciekawie wy-
glądają też dywany podobne do patchworkowych pledów, 
wyglądające tak, jakby uszyto je ze skrawków materiału. Nie-
zwykły klimat stworzą także dywany przycięte w  niestandar-
dowe kształty, które sprawdzają się zwłaszcza w  niewielkich 
pomieszczeniach, jeśli chcemy optycznie powiększyć wnętrze. 
Tradycjonaliści zaś mogą postawić na bardziej konwencjonalne 
rozwiązania.

Dobierając odpowiedni model, należy wziąć pod uwagę za-
równo względy praktyczne, jak i  estetyczne — dywan musi pa-
sować do pozostałych elementów wyposażenia. Przykładowo, 
orientalne wzory sprawdzą się najlepiej w  klasycznych wnę-
trzach, zaś figury geometryczne w  śmiałych kolorach, docenią 
miłośnicy nowoczesnych aranżacji. Współcześnie wyobraźnię 
wspomaga technologia. Za pomocą specjalnej aplikacji INTIARO, 
w tablecie czy smartfonie można zobaczyć wybrany przez siebie 

Odpowiednio zaaranżowane wnętrze sprzyja odpoczynkowi i sprawia, że 
odwiedzający nas goście mogą poczuć się tak swobodnie, jak u siebie w domu. 
Podpowiadamy, w jaki sposób wizualnie ocieplić mieszkanie.

Dywan Dywilan Polonia Królewski Supernova red wełna
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inny odcień. Tak czy inaczej, dobrym pomysłem będzie na pew-
no skorzystanie z pomocy personelu sklepu, w którym planuje-
my zakup.

Przemyślana dekoracja okien
Przytulny klimat wprowadzą do wnętrza również odpowiednio 
dobrane firany i  zasłony. Przy wyborze można kierować się ak-
tualnymi trendami, ale trzeba też dopasować je do innych ele-
mentów pokoju np do ścian, mebli, podłogi czy innych dodatków. 
W niewielkich pomieszczeniach najlepiej zdecydować się na lek-
kie, zwiewne tkaniny w jasnych kolorach. W większych pokojach 
można pozwolić sobie na cięższe i grubsze materiały. Wybór tka-
nin to jednak nie wszystko. Istotny jest również sposób uszycia 
oraz zawieszania na karniszu. Do firan i zasłon w klasycznych, sty-
lowych wnętrzach poleca się efektowne taśmy o  różnym stop-
niu i kształcie marszczenia, natomiast do wnętrz nowoczesnych 
często stosujemy tzw. przelotki lub luźniejsze upięcia, np. szelki. 
Uzupełnieniem dekoracji okiennych mogą też być inne dodat-
ki tekstylne, np. poduszki i  wałki dekoracyjne, narzuty, obrusy, 
bieżniki itp. Współczesny rynek oferuje także karnisze w różnych 
kształtach i rozmiarach, dlatego z powodzeniem można dopaso-
wać je nawet do nietypowych ścian, skosów lub wykuszy.

dywan z kolekcji DYWILAN na tle własnego pokoju. Dodatkowo 
niektóre firmy pozwalają swoim klientom na zabranie dywanu do 
domu, aby przed podjęciem decyzji o  zakupie, przekonali się na 
własne oczy, jak nowy dodatek będzie prezentował się w danym 
pomieszczeniu.

Ściany z pomysłem
Osoby, którym zależy na przytulnej atmosferze w  mieszkaniu, 
malując ściany, często wybierają pastelowe odcienie, zazwy-
czaj w  ciepłej tonacji. Popularne są również tapety, które dzię-
ki różnym strukturom oraz wzorom dodają wnętrzom elegancji, 
dodatkowo optycznie je ocieplają i chronią przed trwałym zabru-
dzeniem ściany. Ciekawym zabiegiem jest skorzystanie z pośred-
niego rozwiązania polegającego na wyróżnieniu jednej ściany za 
pomocą tapety o wyrazistym, dekoracyjnym wzorze (w sypialni 
może to być np. ściana z łóżkiem) i pomalowanie pozostałych na 
jednolity kolor lub położenie na nich tapety stanowiącej koordy-
nat. W ostatnim czasie modne są fototapety, będące swego ro-
dzaju połączeniem tapety i  obrazu. Zajmując całą ścianę lub jej 
fragment, nie są wyłącznie dodatkiem, ale stają się dominują-
cym elementem dekoracyjnym. Ich zwolennicy mogą wybierać 
spośród dostępnych motywów albo zamówić fototapetę z  na-
drukiem przygotowanym według własnego projektu lub na pod-
stawie ulubionego zdjęcia.

Wybierając konkretny wzór tapety, najbezpieczniej korzy-
stać ze sklepu stacjonarnego. Dzięki temu zyskamy możliwość 
obejrzenia struktury materiału i  stopnia połysku. Przekonamy 
się również, jak wygląda kolorystyka, nie zniekształcona przez 
monitor komputera, jak w  przypadku zakupów internetowych. 
Niezależnie od sposobu, w jaki dokonamy zakupu, ważne, by od 
razu zgromadzić tyle materiału, ile będziemy potrzebować. Na-
leży obowiązkowo zwrócić uwagę, czy tapeta na etykiecie ma 
informację o pasowaniu wzoru (tzw. raport wzoru) i  jeśli tak, to 
uwzględnić to podczas obliczania liczby rolek. Pomyłki w oblicze-
niach skutkujące zbyt małą ilością tapety w  czasie jej układania 
będą dla nas dużym utrudnieniem, gdyż rolki dokupione w póź-
niejszym czasie zazwyczaj mają już inną serię produkcyjną czyli 

Harmonia kształtów i kolorów
Interesującym zabiegiem jest dobór takich dodatków, które za-
wierają wspólny element — może łączyć je kolor, faktura, poje-
dynczy detal lub cały wzór. We wnętrzach urządzonych zgodnie 
z takim zamysłem włochate poduszki korespondują z dywanem 
typu shaggy albo na dywanie powtarza się motyw zdobiący tape-
ty. Przy tego typu kompozycjach należy jednak zachować rozsąd-
ny umiar, ponieważ nadmiar wzorów może przytłaczać i sprawiać 
wrażenie nieporządku.

Urządzając mieszkanie, warto zwracać uwagę na detale i sta-
rannie dobierać poszczególne elementy wystroju. Odpowiednio 
skomponowane, nie będą wyłącznie dodatkiem do wyposażenia 
wnętrza, ale stworzą z nim harmonijną całość.

Anna Kapłańska
Artykuł powstał we współpracy z www.sklep24.dywanywitek.pl

Tapety z kolekcji Lohko Scion

Tapety z kolekcji Lohko Scion
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 45

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

2 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 62

3 Apartamenty przy Bulwarze  
(ul. Masarska) etap D – IV kw. 2017 23–70 od 8000 GP-Investments 49

4 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 45

5 ul. Dąbska III kw. 2018 39–64 6800–7600 Dasta Invest 62

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

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 47
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 51
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 62
15 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 24–77 6499–7499 Imperial Capital Residence Stawowa 63
16 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–74 5247–6300 Inter-Bud 40
17 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 5900–7300 Start 61
18 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 45

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.

7 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 35–103 b.d. Tętnowski Development 56

8 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 47

9 ul. Lubelska 10 I kw. 2018 35–103 9500–9800 Dasta Invest 62

10 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska) III kw. 2018 24–80 6500–8800 Centrum Nowoczesnych Technologii 58

11 ul. Zakątek 4c zrealizowana 81 8500 Krak-System 66

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw. 

Zwierzyniec   Średnia cena: 8520 zł/mkw. 

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

19 Dobrego Pasterza (ul. Dobrego 
Pasterza/Bohomolca)

bud. 1-4 – zrealizowany; Bohomolca 7 – 
wrzesień/październik 2017 43–99 5100–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 47

20 ul. Dobrego Pasterza 39 IV kw. 2019 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 44
21 ul. Dominikanów III kw. 2018 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 44
22 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 64
23 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 65
24 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) zrealizowana 31–194 6100–6800 Krakowiak Development 52
25 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 34–75 5500–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 47
26 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) II kw. 2017 36–88 6299–7235 WAKO 48

27 Słowiańskie Wzgórze II etap  
(ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 48

28 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 44–80 5890–7200 Dom-Bud M. Szaflarski 47

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

31 Starowolska Residence (ul. Starowolska) I kw. 2018 180 8888 Jarmex 60

32 Leśna Apartamenty (Wola Justowska) zrealizowana 30–60 8900–9900 FF&K Investment 66

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

33 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 4950–5700 Proins 46
34 Teligi 3 (ul. Teligi 3) sierpień 2018 26–81 od 5200 Buma 54
35 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana 50–54 od 5950 Start 61

36 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – I kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 44

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.

29 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw. 2018 27–111 6119–9125 Henniger Investment 3

30 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 62
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
46 Atal Residence (ul. Zabłocie) II kw. 2018 59–106 od 7100 ATAL 43
47 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 64
48 ul. Kącik 10 I kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 44
49 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 62
50 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 64
51 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków IV okładka
52 Wielicka Garden (ul. Wielicka) IV kw. 2017 42–93 od 6300 ATAL 42

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 57

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.
43 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29–106 5700–6700 HSD Arrow 44
44 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5200–6500 Start 61
45 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Start 61

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

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
42 Osiedle Kierzkowskiego (ul. Kierzkowskiego) zrealizowana 126 od 4444 Exclusive Development 21

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 46

38 Bunscha Park (ul. Karola Bunscha) I kw. 2018 35–119 b.d. Bunscha Park III okladka, 1
39 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 40–70 6400–6900 Inter-Bud 40
40 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 55–66 5000–6100 WAKO 48
41 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 89 6935 WAKO 48
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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 47
60 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. D – grudzień 2017 44–64 5300–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 47
61 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) IV kw. 2017 31–102 4700–5500 Inter-Bud 40

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

Okolice Krakowa  

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

63 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 53
64 Domy jednorodzinne (Chorowice) zrealizowana 215 4420 Activ Budownictwo 67
65 Jagiellońska Residence (Zakopane, ul. Jagiellońska) I kw. 2018 30–100 od 14 000 Jarmex 60
66 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 50
67 Osiedle Lawendowa 3 zrealizowana, IV kw. 2017 68–82 5700 Maxus 55
68 Park Brzozowy (Przebieczany) zrealizowana 240–246 3873 CB Panel System 4-5
69 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 53
70 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 53
71 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 53

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 44

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 Fajny Dom (ul. Sołtysowska) I kw. 2018 27–75 od 4900 Mota-Engil Real Estate Management I okładka
55 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 63
56 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 46
57 Sołtysowska Park (ul. Sołtysowska) zrealizowana 34–50 5345–5850 Instal Kraków IV okładka
58 ul. Hynka III kw. 2018 39–104 6150–6804 Dasta Invest 62
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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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Gotowe
mieszkania
z miejscem postojowym

w garażu podziemnym

Inteligentne osiedle

Wiarygodny Deweloper . pl
tel. 12 359 84 94
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Apartamenty Zakopane, Zakopane

Domy Wola Justowska, Kraków

+48 513-036-902, 513-515-101 
e-mail: piotr@jarczewski.com.pl

Biuro sprzedaży 
ul. Królowej Jadwigi 103 B, 30-202 Kraków
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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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Milion w Krakowie
Jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących krakowskiego 
rynku biurowego jest to, że zasoby nowoczesnej powierzchni biu-
rowej przekroczyły 1 mln mkw. Stało się to za sprawą oddania do 
użytku kolejnego budynku (B) kompleksu Equal Business Park. 

Nadszedł ten historyczny moment — pierwszy milion właśnie zo-
stał przekroczony. Z  takimi zasobami powierzchni biurowych Kra-
ków pozostaje największym rynkiem regionalnym w kraju. Rosnąca 
podaż nowoczesnych powierzchni jest odpowiedzią na rekordowe 
zapotrzebowanie na biura w  stolicy Małopolski. Firmy dostrzegają 
potencjał Krakowa i chcą tu prowadzić swoją działalność. Przypo-
mnę, że w  ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku w  Krako-
wie niemal 100 tys. mkw. powierzchni biurowej zostało wynajęte, 
w tym z naszym istotnym udziałem jako pośrednika w transakcjach. 
Atrakcyjność Krakowa potwierdza jego awans na 8. miejsce w  te-
gorocznym rankingu Tholons Top 100 Outsourcing Destinations, 
obejmującym lokalizacje z całego świata, które najbardziej sprzyjają 

biznesowi — mówi Monika Sułdecka-Karaś, Dyrektor Regional-
ny i Partner w Knight Frank.

Przekroczenie granicy miliona mkw. biur w  Krakowie było 
spowodowane ukończeniem budowy drugiego etapu komplek-
su Equal Business Park. Budynek B wzbogacił bowiem krakow-
ski rynek o niemal 19 tys. mkw.

Krakowski rynek nieruchomości biurowych nadal prężnie się 
rozwija. Z  szacunków firmy Knight Frank wynika, że na koniec 
br. łączne zasoby biur w  stolicy Małopolski mogą przekroczyć 
1,1 mln mkw. W budowie obecnie jest prawie 30 projektów, któ-
rych łączna powierzchnia sięga ponad 270 tys. mkw. Tak wysoka 

podaż w Krakowie jest związana z dużym popytem na powierzch-
nię biurową. W pierwszym półroczu br. podpisano tu umowy naj-
mu obejmujące 98 tys. mkw. powierzchni biurowej (jest to ponad 
70 proc. średniego rocznego wolumenu popytu notowanego 
w latach 2012-2016).

Podium z wiechą
Jak zostało wspomniane wcześniej, krakowski rynek biurowy 
ciągle się rozwija. Na początku września na szczycie budyn-
ku A  kompleksu biurowego Podium Park w  Krakowie zawisła 
tradycyjna wiecha. W  ten sposób Podium Investment świę-
tował wykonanie najwyższego elementu konstrukcyjnego 
biurowca. Zakończenie budowy I etapu kompleksu zostało za-
planowane na czerwiec 2018 r. Obecnie trwa realizacja sta-
nu surowego otwartego inwestycji. Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem.

Podium Park to kompleks biurowy, który docelowo będzie 
składał się z  trzech budynków. 
Ich powierzchnia całkowita części 
nadziemnej wyniesie ogółem po-
nad 64,4 tys. mkw., a  powierzch-
nia całkowita 2-kondygnacyjnej 
części podziemnej będzie liczyła 
ponad 27 tys. mkw. Inwestycja po-
wstaje przy skrzyżowaniu al. Jana 
Pawła II i ul. Izydora Stella-Sawic-
kiego, czyli tuż obok Politechniki 
Krakowskiej, AWF-u, Parku Tech-
nologicznego i Tauron Areny. Jest 
to lokalizacja, która zapewnia bez-
pośredni dostęp do środków ko-
munikacji miejskiej. 

W  budynku zaplanowano po-
nadstandardowe rozwiązania, 
m.in. z  zakresu ekologii i  infra-
struktury rowerowej. Wśród nich 
są np.: wypożyczalnia samocho-

dów, rowerów i skuterów elektrycznych, 36 stanowisk do ła-
dowania samochodów elektrycznych (najwięcej w  Polsce), 
310  stojaków rowerowych, 27 natrysków, 294 szafki dla ro-
werzystów i  mobilna stację naprawy rowerów. W  biurowcu 
zostaną wykorzystane technologie wspierające komfort pra-
cy. Poziom hałasu w pomieszczeniach zostanie ograniczony do 
40 dB, a dzięki nowoczesnemu systemowi klimatyzacji w bu-
dynku będzie do 50 proc. więcej powietrza niż przewidują pol-
skie normy.

Inwestycja uzyskała certyfikat BREEAM na poziomie 
Outstanding na etapie „Design Stage”, otrzymując jedną 

BIUROWCE

Przegląd informacji z krakowskiego 
rynku biurowego
W sierpniu zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie przekroczyły 
1 mln mkw. Stolica Małopolski pozostaje zatem największym rynkiem regionalnym 
w kraju. Jakie ciekawe wydarzenia miały tu miejsce w ostatnim czasie?
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z  najwyższych ocen w  Europie w  kategorii budynków biuro-
wych według najnowszych kryteriów certyfikacji.

Biurowiec Podium Park zlokalizowany jest w pobliżu terenów 
rekreacyjnych i Parku Lotników Polskich. W ramach inwestycji 
również zaprojektowano tereny zielone, w  tym dwa dziedziń-
ce, które będą doskonałym miejscem do aktywnego wypoczyn-
ku i  relaksu. Łączna powierzchnia terenów zielonych wyniesie 
ok. 5 tys. mkw. Kompleks zostanie także wzbogacony o strefę 
Urban farming oraz dwa 2-kondygnacyjne łączniki ze strefą zie-
loną na tarasach.

ERBUD wybuduje biurowiec Porto Office A 
Podróżując po Krakowie można zauważyć, jak wiele nowych 
biurowców powstaje w tym mieście. Przykładem jest chociażby 
wspomniany wcześniej obiekt Podium Park. Jednak zdecydo-
wanie nie wyczerpuje on całej listy budowanych biurowców. Co 
więcej, deweloperzy planują kolejne inwestycje, a  wielu z  nich 
już wkrótce rozpocznie budowę.

Niedawno został oficjalnie otwarty pierwszy biurowiec kom-
pleksu Porto Office, pora zatem na drugi etap projektu. W sierp-
niu na generalnego wykonawcę obiektu Porto Office A została 
wybrana spółka ERBUD.

Umowa pomiędzy spółką ERBUD a  Porto Office Sp. z  o.o. 
obejmuje generalne wykonawstwo, w  tym wykonanie m.in. in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, 
a  także infrastruktury technicznej: wjazdu drogowego, przebu-
dowy chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji ulicznej i sygnalizacji 
świetlnej. Wartość kontraktu wynosi 32,3 mln zł. Prace budowla-
ne powinny zakończyć się do 31 grudnia 2018 r. Jest to już drugi 

kontrakt spółki ERBUD SA z deweloperem Porto Office, ponie-
waż ERBUD realizował wspomniany wcześniej pierwszy etap 
kompleksu Porto Office — inwestycję o nazwie Porto Office B. 

Kompleks biurowy Porto Office docelowo będzie składał 
się z  dwóch budynków. Pierwszy oferuje niemal 5,6 tys. mkw. 
powierzchni. W drugim etapie powstanie Porto Office A o po-
wierzchni ponad 7,1 tys. mkw. Będzie to budynek zaprojektowa-
ny na planie prostokąta, z wewnętrznym zielonym patio. 

Diamante Plaza ponownie dla najemców
Firmy zainteresowane wynajmem biur w  Krakowie mogą wy-
bierać wśród nowych inwestycji lub skorzystać z  oferty nieco 
starszych obiektów. Rekomercjalizacja powierzchni biurowych 
rozpoczęła się chociażby w budynku Diamante Plaza.

Po wielu latach 100-procentowego obłożenia, biurowiec 
Diamante Plaza zaoferuje powierzchnię biurową do wynaję-
cia. W  I  kw. 2018 r. do dyspozycji najemców będzie dostępne 
ok. 7,5 tys. mkw. Nowe firmy mogą wprowadzić się m.in. na całe 
drugie piętro, którego całkowita powierzchnia użytkowa wyno-
si ponad 2,7 tys. mkw. 

W  imieniu właściciela budynku — hiszpańskiej firmy bu-
dowlanej Aldesa — rekomercjalizację powierzchni biurowych 
w  budynku Diamante Plaza w  Krakowie jako agent wyłączny 
rozpoczęło BNP Paribas Real Estate Poland. 

Biurowiec Diamante Plaza został oddany do użytkowania we 
wrześniu 2009 r. Obiekt ten był pionierską inwestycją na tere-
nie krakowskiego Zabłocia, które dzięki rewitalizacji dynamicz-
nie się rozwija.

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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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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Pięć kondygnacji

Łączna powierzchnia ok. 3 000 m2

Standard budynków biurowych “A”

Atrakcyjna lokalizacja 

Parking podziemny

SAWIG Office to nowoczesny obiekt handlowo-usługowy, 

zlokalizowany w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

Nowa inwestycja SAWIG Invest Group jest idelaną ofertą 

dla firm, które cenią wysoką jakość oraz oryginalną

i funkcjonalną architekturę.

/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  /

Tomasz Bryksy

tel. 791 566 697

mail: tb@sawig.pl

www.sawig.pl

biuro@sawig.pl
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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

Jak ustalić cenę nieruchomości

S
przedaż mieszkania jest nie lada wyzwaniem. Przy tego 
typu transakcjach cena jest jednym z najważniejszych para-
metrów, które decydują o sukcesie, a prawidłowe jej ustale-

nie przekłada się na realne pieniądze. Każdy miesiąc oczekiwania 
na klienta to koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, kre-
dytem, a także odłożenie własnych planów na przyszłość.

Kilka faktów na początek
Warto przedstawić kilka faktów, które pozwolą odpowiednio po-
dejść do zadania ustalenia wartości nieruchomości i nie popełnić 
kosztownych błędów.
— To nie sprzedający określa cenę nieruchomości. Nie robi tego 

także agent. Cena nieruchomości wynika zawsze z gry podaży 
i popytu, a więc to sam rynek ją ustala. Zadaniem sprzedające-
go jest odkrycie realnej ceny nieruchomości za pomocą odpo-
wiednich kryteriów.

 — Sprzedający decyduje o  tym, za ile wystawi swoją nierucho-
mość. Można wystawić ją powyżej wartości, licząc, że „ktoś się 
trafi”, można też wyznaczyć cenę znacznie niższą, aby sprze-
dać szybko. Celem jest jednak szybka sprzedaż za możliwie 
najwyższą cenę.

— Zbyt wysoka cena sprawi, że nieruchomość nigdy się nie 
sprzeda. Zbyt wysoka cena to kwota, której kupujący nie bę-
dzie skłonny zapłacić, porównując naszą ofertę z innymi obec-
nie dostępnymi na rynku.

— Zbyt wysoka cena oznacza, że:
• nasza oferta nie będzie konkurencyjna i w konsekwencji nie 

zainteresuje potencjalnych kupujących — w dobie pełnego 
dostępu do informacji nie można liczyć na to, że trafimy na 
niezorientowanego kupującego;

• kupujący dysponujący określonym budżetem nie zoba-
czą naszej oferty w wynikach wyszukiwania, więc stracimy 
klientów, którzy mogą być realnie zainteresowani zakupem;

• z  każdym miesiącem nieruchomość będzie coraz bardziej 
„opatrzona”, a więc coraz mniej atrakcyjna dla kupujących — 
badania pokazują, że zainteresowanie ofertą jest najwięk-
sze zaraz po jej wystawieniu na rynek, potem gwałtownie 
spada;

• nawet, gdy zdecydujemy się obniżyć cenę do realnego po-
ziomu, możemy nie znaleźć kupujących — nie skorzystamy 
z  efektu nowości, a  kupujący będą postrzegać nierucho-
mość jak produkt gorszej jakości, przeceniony.

 — Zbyt niska cena to strata pieniędzy. Wystawienie nierucho-
mości na sprzedaż znacząco poniżej wartości sprawi, że po-
tencjalnie stracimy sporo pieniędzy. Naszą ofertą zainteresują 
się inwestorzy, dla których zakup jest czystą kalkulacją. Zrezy-
gnujemy więc z kupujących, którzy są skłonni zapłacić więcej, 
ponieważ nieruchomość zrobi na nich dobre wrażenie i zapra-
gną w niej zamieszkać. Poza tym niska cena sugeruje, że miesz-
kanie posiada ukryte wady.

Ustalenie wartości nieruchomości

1. Ocena parametrów nieruchomości

To trudne zadanie, ponieważ wymaga spojrzenia z dystansem na 
coś, co jest dla nas bardzo cenne. Często postrzegamy mieszkanie 

przez pryzmat emocji i  swojego życia. Aby obiektywnie ocenić 
wartość nieruchomości, należy spojrzeć na nią z boku, dostrzec 
zarówno mocne, jak i słabe strony. Pomogą w tym odpowiedzi na 
poniższe pytania:

LOKALIZACJA
— Jak daleko nasza dzielnica znajduje się od centrum miasta? Czy 

jest uważana za prestiżową lub modną? Czy ma potencjał? Czy 
powstają tu np. siedziby korporacji, nowe sklepy?

— Jak wygląda dostępność komunikacyjna — autobusy i tramwa-
je, a także np. dojazd do obwodnicy lub trasy wylotowej?

— Ile zajmuje dojazd komunikacją miejską do centrum miasta/na 
uczelnie?

— Czy do najbliższego sklepu można dojść pieszo?
— Czy w  pobliżu znajdują się: większe sklepy lub centrum han-

dlowe, szkoły i przedszkola, tereny zielone/parki, plac zabaw?
— Jak wygląda kwestia rozrywek w okolicy — czy w pobliżu znaj-

dują się kawiarnie i restauracje, basen lub centrum fitness?
— Jakie budynki znajdują się w dzielnicy — w jakiej są kondycji?

BUDYNEK i NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
— Jaki jest stan budynku? 
— W którym roku został zbudowany? 
— Jak jest zarządzany? 
— Czy w budynku jest winda? 
— Czy przed budynkiem można swobodnie zaparkować?

MIESZKANIE/DOM
— Czy mieszkanie posiada balkon/taras/ogródek?
— Jakie jest jego położenie względem stron świata?
— Czy mieszkanie wymaga odświeżenia, np. pomalowania ścian?
— Jak jest zaaranżowane? Czy meble/kolory ścian są raczej neu-

tralne, czy też mają zdecydowany charakter?
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— Jakimi materiałami wykończono wnętrze, np. czy na podłodze 
znajdują się panele, czy drewno? 

— Ile lat temu powstawały łazienka i kuchnia?
— Czy sprzęty w kuchni wymagają wymiany?
— Czy w łazience jest ogrzewanie podłogowe?
— Czy w mieszkaniu znajduje się klimatyzacja?

OPŁATY
— Ile wynosi czynsz? 
— Jak przedstawiają się comiesięczne wydatki na media? 

STAN PRAWNY
— Czy mieszkanie jest zadłużone? 
— Jak przedstawia się kwestia własności — czy nowy właściciel 

będzie musiał poczekać na uregulowanie stanu prawnego?

DODATKI
— Czy do mieszkania przynależy miejsce parkingowe lub garaż? 
— Czy do mieszkania przynależy komórka lokatorska? 

Oczywiście lista nie jest zamknięta. Każda nieruchomość jest 
inna i wymaga indywidualnego podejścia. Im więcej pytań sobie 
postawimy, tym większa będzie nasza wiedza na temat nierucho-
mości i łatwiej będzie określić jej wartość.

2. Określenie grupy docelowej
Pomyślmy o  tym, kto chciałby kupić mieszkanie. Czy będzie to 
rodzina z dwójką dzieci, a może rodzice studentów, którzy przy-
jechali z  innych miast? Pomyślmy o  tym w  kontekście ceny. Jak 
liczna jest ta grupa? Jeśli mieszkanie skierowane jest do węższej 
grupy odbiorców, jaki będzie miało to wpływ na zainteresowanie 
kupujących?

3. Uwzględnienie czynników rynkowych
Trzeba zastanowić się, czy rynek w obecnym kształcie jest rosną-
cy, stabilny, czy znajduje się w fazie spadkowej. W tym celu można 
skorzystać z  wiedzy dostępnej w  prasie i  w  internecie. Przyj-
rzyjmy się cenom na rynku deweloperskim i  oceńmy, jak dużo 
inwestycji jest realizowanych w  naszym mieście. Dużo nowych 
realizacji oznacza zwiększenie podaży po ich zakończeniu, a tym 
samym spadek cen.

Nie należy odnosić się wyłącznie do całego miasta, ale wziąć 
pod uwagę w szczególności swoją dzielnicę. Zastanówmy się, czy 
jest modna i  jak się rozwija — być może w  pobliżu pojawiają się 
siedziby korporacji, powstaje filia uniwersytetu, czy wręcz prze-
ciwnie — w okolicy planowane są inwestycje, które mogą wpły-
nąć negatywnie na okolicę. Należy uwzględnić również podaż 
w  danej dzielnicy — ile mieszkań znajduje się obecnie na rynku 
i  jak długo są sprzedawane? Czy wokół jest dużo banerów roz-
wieszonych na balkonach?

RYNEK ROSNĄCY
Jeśli możemy ocenić rynek jako rosnący, nie dajmy się zwieść prze-
świadczeniu, że czas działa na naszą korzyść. Nie wystawiajmy nie-
ruchomości na sprzedaż po cenie wyższej niż rynkowa, czekając na 
to, aż sytuacja będzie jeszcze lepsza i klienci zapłacą żądaną przez 
nas kwotę. Jeśli możemy odłożyć sprzedaż na później — chcemy 
poczekać na wzrost cen, nie wystawiajmy nieruchomości na sprze-
daż już teraz. Każdy tydzień na rynku dewaluuje ofertę i nawet gdy 
cena stanie się adekwatna, trudno będzie ją uzyskać.

RYNEK STABILNY
Najlepiej przeprowadzić analizę i wystawić nieruchomość w ce-
nie rynkowej. Należy wziąć pod uwagę zarówno parametry ilo-
ściowe, jak i jakościowe. Aby zwiększyć wartość nieruchomości, 
powinniśmy podnieść jej standard.

RYNEK SPADKOWY
Jeśli ceny na rynku spadają, wystawienie nieruchomości na 
sprzedaż w  cenie przewyższającej ceny rynkowe zupełnie mija 
się z celem. Nieruchomość ta nie zostanie sprzedana, a strategia 
obniżania ceny niesie za sobą jeszcze większe negatywne konse-
kwencje niż w przypadku rynku stabilnego czy rosnącego.

4. Znalezienie nieruchomości o podobnych parametrach 
i analiza ich ceny. 
Poszukajmy nieruchomości podobnych do naszej, a  następnie 
przeprowadźmy nie tylko analizę ilościową (metraż, rok powsta-
nia budynku, piętro), ale także ocenę ich jakości. Zobaczmy, jaki 
jest ich stan, aranżacja wnętrz, jak wygląda rozkład pomieszczeń 
czy otoczenie. Tutaj również ważny jest obiektywizm — próba 
spojrzenia na mieszkanie oczami kupującego. Można skorzystać 
przy tym z  portali ogłoszeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że 
oferty, które są tam opublikowane, nie znalazły jeszcze nowych 
właścicieli — często są źle przygotowane do sprzedaży, a ich cena 
jest przeszacowana. Należy wziąć to pod uwagę w kolejnych eta-
pach analizy.

Wpiszmy poszczególne dane (takie jak lokalizacja, metraż, 
liczba pokoi, piętro, rok, cena, cena za mkw.), dotyczące naszej 
nieruchomości i  nieruchomości, którą analizujemy. Następnie 
przyznajmy nieruchomościom ocenę od 1 do 5, biorąc pod uwa-
gę parametry jakościowe i ilościowe.

5. Usunięcie z listy najtańszej i najdroższej nieruchomości

6. Obliczenie średniej ceny za mkw., wyciągnięcie średniej 
z przyznanych ocen

7. Obliczenie realnej ceny za mkw.

Odejmijmy 15 proc. od ceny za mkw., jeśli ocena nieruchomości 
jest powyżej średniej. 

Odejmijmy 20 proc. od ceny za mkw., jeśli ocena nieruchomo-
ści jest poniżej średniej.

8. Pomnożenie wyniku przez metraż mieszkania i zapisanie 
rezultatu obliczeń 

9. Znalezienie nieruchomości, którą potencjalny klient 
mógłby kupić w takiej cenie

Należy wziąć pod uwagę nie tylko swoją dzielnicę, ale także inne 
części miasta. Zastanówmy się, czy za taką kwotę można kupić 
nieruchomość o  lepszych parametrach. Jeśli tak, uwzględnijmy 
to przy finalnym ustalaniu ceny nieruchomości. Zapiszmy nową 
wartość lub przepiszmy ją z poprzedniego punktu. Wartość na-
szej nieruchomości została już ustalona.

Katarzyna Pióro
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3-pokojowe - 63 m2 
Os. Oświecenia
Przedpokój, 2 pokoje, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie w stanie idealnym. 
Drugie piętro w bloku z cegły. Blisko 
komunikacji.
 

Cena 395.000 zł 
tel. 786 266 502

2-pokojowe - 53 m2 
Nowa Huta, os. Sportowe
2 pokoje, jasna kuchnia, przedpokój oraz piwnica. 
Nieruchomość znajduje się na pierwszym piętrze 
w kameralnym bloku z cegły. W najbliższym 
sąsiedztwie sklepy, Zalew Nowohucki oraz dobra 
komunikacja miejska. Możliwość wyodrębnienia 
trzeciego pokoju, mieszkanie wolne od zaraz. 

Cena 249.000 zł / Do negocjacji!
tel. 731 090 606

3-pokojowe - 59,10 m2 
Płaszów, ul. Przewóz
Mieszkanie składające się z przedpokoju, 
salonu z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, 
łazienki z WC, dwóch balkonów oraz komórki 
lokatorskiej. Nieruchomość w stanie idealnym, 
położona na drugim piętrze w nowoczesnym 
bloku z windą z 2012 roku.

Cena 420.000 zł
tel. 570 578 980

3-pokojowe - 59,4 m2 
Prądnik Biały, 
ul. Mackiewicza
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
2 osobne sypialnie, łazienka, WC, duża loggia, 
piwnica.Przestronne ustawne mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Zielona spokojna okolica. Blisko 
przystanków komunikacji.

Cena 359.000 zł
tel.  537 978 098

3-pokojowe - 87 m2 
Łobzów - ul. Lubelska
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 
87 m2 w trzypiętrowej kamienicy. Lokal 
z osobną kuchnią, łazienką z WC. Dwu-
stronna ekspozycja. Miejsce parkingowe. 
Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Cena 608.000 zł
tel. 512 110 802

3-pokojowe - 52 m2 

Nowa Huta, os. Szkolne
Mieszkanie po remoncie. Składa się z trzech 
niezależnych pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Mieści się na drugim piętrze 
w zadbanym budynku. Przynależna piwnica. 
Ogrzewanie centralne miejskie. Okolica Teatru 
Łaźnia Nowa i Zalewu Nowohuckiego.

Cena 275.000 zł
tel. 693 569 250

3-pokojowe - 57 m² 
Żabiniec, ul. Żabiniec
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
łazienka z WC, balkon. Mieszkanie w nowoczesnym 
bloku z windą. Stan idealny. Mieszkanie wykoń-
czone materiałami wysokiej jakości, nigdy nie było 
zamieszkiwane. Inwestycja „Ogrody Żabińca”. Duży 
parking przed blokiem. Teren ogrodzony z zagospo-
darowanym ogrodem. Basen na terenie inwestycji.

Cena 450.000 zł
tel. 696 496 500 

3-pokojowe - 60,00 m2 
Piaski, ul. Łużycka
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, osob-
na jasna kuchnia, łazienka, WC, loggia, 
przynależna piwnica. Stan bardzo dobry. 
Blisko komunikacji.

Cena 317.000 zł
tel. 536 960 620

3-pokojowe - 53 m2 
Stare Miasto, ul. Blich
Dwupoziomowy apar tament na ostatnim 
piętrze w stylowej kamienicy z windą, skła-
dający z trzech pokoi, aneksu kuchennego 
łazienki z WC, drugiego, osobnego WC oraz 
balkonu. Aktualnie trwają prace renowacyjne 
elewacji budynku. Ogrzewanie gazowe. 

Cena 550.000 zł
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 44 m2 
Dębniki, ul. Tyniecka 
Pierwsze piętro. Przedpokój, salon z aneksem, 
sypialnia, łazienka z WC, loggia, komórka lokator-
ska. Nowoczesny budynek ogrodzony z ochroną.  

Cena 440.000 zł
tel. 604 163 263 
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2-pokojowe - 39,30 m2 
Stare Podgórze
Mieszkanie położone w kameralnej kamienicy 
z początków XX wieku. Lokal składa się z hallu, 
salonu z otwartą kuchnią, osobnej sypialni, 
łazienki z WC oraz balkonu. Mieszkanie do 
własnej aranżacji. Doskonała lokalizacja - w 
bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne placówki 
handlowo-usługowe a także przystanki komu-
nikacji miejskiej.

Cena 240.000 zł
tel. 513 084 377

3-pokojowe - 52 m2 
Krowodrza, 
ul. Krowoderskich Zuchów
Oferujemy Państwu do sprzedaży mieszkanie 
składające się z przedpokoju, osobnej, jasnej 
kuchni, 3 oddzielnych pokoi, łazienki, osob-
nego WC, loggii oraz piwnicy. Lokal położony 
jest na czwar tym piętrze w 4-piętrowym 
bloku. Spokojna okolica. 2 minuty pieszo do 
punktów usługowych oraz pętli tramwajowej. 

Cena 363.000 zł
tel. 793 717 771

3-pokojowe - 66,69 m2  
Kurdwanów, ul. Kordiana
Dwa przedpokoje, kuchnia, 3 pokoje, 
łazienka z kabiną i WC, łazienka z wan-
ną, garderoba, loggia, pomieszczenie 
użytkowe. Dwustronna ekspozycja. 
Blok z cegły.

Cena 365.000 zł
tel. 504 051 600

3-pokojowe - 47 m2 
Dąbie, ul. Bajeczna
Przedpokój, trzy oddzielne pokoje, 
kuchnia , łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie w budynku czteropiętro-
wym z cegły. Stan: do odświeżenia. 
Tuż obok przystanek tramwajowy. 

Cena 290.000 zł
tel. 12 341 08 01

2-pokojowe - 52 m2 
Kozłówek, 
ul. prof. Tadeusza Seweryna
Przedpokój, oddzielna widna kuch-
nia, 2 pokoje, łazienka z WC, bal-
kon, piwnica. Drugie piętro. Dużo 
zieleni. Ogrodzony budynek z cegły.

Cena 260.000 zł 
tel. 534 533 332 

2-pokojowe - 35 m2 
Olsza
Przedpokój, salon, sypialnia, kuchnia, ła-
zienka, piwnica. Mieszkanie po remoncie, 
wymienione instalacje, ciepła woda z 
MPEC. Idealne pod inwestycję. Dogodna 
komunikacja autobusowa.

 

Cena 245.000 zł
tel. 12 412 00 72

2-pokojowe – 43 m2 
Bronowice, 
ul. Szablowskiego
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, balkon oraz piwnica. Mieszkanie 
w kameralnym 4-piętrowym budynku. Zamknięte 
osiedle. Cicha i spokojna okolica. Doskonała lokali-
zacja pod względem komunikacyjnym. Mieszkanie 
idealne pod inwestycję.

 Cena 315.000 zł  
tel. 731 846 860

2-pokojowe- 52 m2 
Ruczaj, ul. Krokusowa
Mieszkanie składa się z dwóch oddziel-
nych pokoi, jasnej kuchni, przedpokoju, 
łazienki z WC oraz dwóch balkonów. Do 
mieszkania przynależy komórka lokator-
ska. Zielona i spokojna okolica. Miejsca 
postojowe przed budynkiem. Mieszkanie 
zlokalizowane na pierwszym piętrze.

Cena 319.000 zł
tel. 669 205 735

2-pokojowe - 50 m2 
Salwator, ul. Stachowicza
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
2 piętro, nowa winda. Stan deweloperski. 
Ogrzewanie centralne. Inwestycja odno-
wy całej kamienicy - wrzesień 2017 r.

Cena 469.000 zł
tel. 534 534 605

2-pokojowe – 50 m2 
Nowa Huta, os. Kolorowe
Dwa pokoje, jasna kuchnia,łazien-
ka, przedpokój, piwnica, loggia. 
Mieszkanie na drugim piętr ze 
w bloku z windą. Cicha i spokojna 
okolica. Doskonała infrastruktura.

Cena 257.000 zł  
tel. 533 707 446
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4-pokojowe - 83,78 m2 
Os. Złocień, 
ul. Henryka i Karola Czeczów

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 4 nie-
zależne pokoje, łazienka z WC, balkon. Mieszkanie 
II-poziomowe w stanie idealnym. Możliwość dokupie-
nia dwóch miejsc postojowych w garażu podziemnym. 

Cena - 399.000 zł 
tel. 537 680 002

2-pokojowe – 38 m2 
Stare Grzegórzki, ul. Rzeźnicza
Dwupokojowe mieszkanie z osobną kuchnią 
z oknem, łazienką z WC, balkonem oraz piwnicą. 
W budynku wykonano nową elewację wraz 
z termoizolacją oraz wymieniono wszystkie instala-
cje. Ogrzewanie miejskie, dwustronna ekspozycja. 

Cena 299.000 zł
tel. 512 110 804

Dom -134 m2 
Borek Fałęcki, ul. Ludwisarzy
Dom składa się z dwóch poziomów. Pierwszy poziom: 
przedpokój, kuchnia, pralnia, łazienka, kotłownia, po-
mieszczenie gospodarcze i duży garaż. Drugi poziom: 
przedpokój, 4 pokoje (możliwość wydzielenia kuchni), 
łazienka i duży balkon. Dom po generalnym remoncie. 

Cena 850.000 zł
tel. 669 205 735

3-pokojowe - 55, 50 m2 p.u. 
Złocień, ul. Topazowa
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, schowek gospodarczy, balkon. Mieszkanie w sta-
nie idealnym. Wymienione wszystkie instalacje. Blok z 2001 roku. 

Cena 345.000 zł
tel. 537 680 002

3-pokojowe - 60,40 m2 
Łobzów, ul. Racławicka 
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 60,4 m2 znajdu-
jące się na trzecim piętrze w czteropiętrowym budyn-
ku. Osobna kuchnia, łazienka, WC, przedpokój oraz 
piwnica. Miejsce parkingowe na parkingu dla miesz-
kańców. Zapraszamy do umówienia się na wizytę.  

Cena 395.000 zł
tel. 512 110 802

3-pokojowe, 70,00 m2 
Płaszów, 
ul. Goszczyńskiego 
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie skła-
dające się z przedpokoju, salonu z aneksem 
kuchennym, 2 pokoi, łazienki z wc, tarasu oraz 
piwnicy. Mieszkanie w stanie idealnym, słoneczne, 
w kameralnym budynku. W okolicy Zalewu Bagry.  

Cena 380.000 zł
tel. 570 578 980
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AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Dwupoziomowy apartament, 
5 pokoi, 103 m2,  z garażem
Cena: 518.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga    
 518 706 538

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

CZYŻYNY,
OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 65 m2, po 
generalnym remoncie
Cena: 390.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski   
 510 087 993

KROWODRZA,
UL. LEA
3-pokojowy apartament w 
prestiżowej lokalizacji, taras., 85 m2 
Cena: 798.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer       
 505 236 943

OLSZA,
UL. MIECHOWITY
Mieszkanie 3-pokojowe, wysoki 
standard, 71 m2

Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto  
 572 985 869

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

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak      
 518 706 518 

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGóRZE,
ZŁOCIEŃ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 40-60 m2

Ceny: od 194.784 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz  
 688-880-184 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

GRZEGóRZKI,
UL. CYSTERSóW
Nowoczesne 2-pokojowe 
mieszkanie, 46 m2, 2008 r.
Cena: 379.500 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska   
 511 272 088 

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

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   688-880-133
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MISTRZEJOWICE,
OS. OŚWIECENIA
Mieszkanie 3 pokojowe, 63 m2, 
wysoki standard
Cena: 430.000 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

GóRKA NARDOWA,
UL. NATANSONA
 3-pokojowe mieszkanie w wysokim 
standardzie, 65 m2, II p.
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Olgierd Jacher    
 512-536-778

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 4 pokojowe, 71 m2, 
przestronn
Cena: 555.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

BRONOWICE,
UL. KOŁOWA
Mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2, 
pod wynajem
Cena: 426.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

KRAKóW,
BRONOWICE
Gustowny dom, wysoki standard, 
110 m2, 2007 r.
Cena: 829.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko       
 507 668 087 

DĘBNIKI,
KLINY
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 32-89 m2 
Ceny: od 178.542 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195   

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Mieszkania 3, 4-pokojowe, 
pow. 55-56 m2

Ceny: od 324.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik
  688-880-152
 
 

BRONOWICE,
UL. STAWOWA
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie, 
55 m2, taras z ogródkiem
Ceny: 460.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080 

PODGóRZE,
UL. PRZEMYSŁOWA
Mieszkanie 2 pokojowe, 51 m2, 
nowoczesne
Cena: 455.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk    
 514-738-628 

DĘBNIKI,
UL. SODOWA
3-pokojowe mieszkanie do wejścia, 
55 m2, 2009 r.
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś  
 502 104 545  
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KOCMYRZóW-LUBORZYCA
GOSZYCE
Rezydencja, 6 pokoi, 2008 r., 
p.u 170 m2

Cena: 1.200.000 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

WRZĄSOWICE
Dom wolnostojący, 230 m2, 
5 pokoi, do zamieszkania
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk    
 509-907-533

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2, 
nowoczesne, 2004 r.
Cena: 419.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska     
 505-083-150

RUCZAJ,
UL. FEDEROWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 43,59 m2, 
apartament, 2016 r.
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150

ZABIERZóW,
BRZEZINKA
P.u. 181 m2, 6 pokoi, 2004 r., 
do zamieszkania
Cena: 699.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583 

PODGóRZE,
DĘBNIKI  
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-93 m2 
Ceny: od 270.000 zł 

KONTAKT:  Joanna Makowa 
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zab. bliźniaczej, p.u. 200 m2, 
działka 350-700 m2

Ceny: od 580.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz
  688-880-184 
 

SALWATOR,
UL. KRóLOWEJ JADWIGI
Mieszkanie 1 pokojowe, 41 m2, 
blisko centrum
Cena: 379.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna   
 503-031-022 

NOWA HUTA,
UL. RZEPAKOWA
Dom wolnostojący, 240 m2, 
5 pokoi, pod klucz
Cena: 1.000.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik    
 508-155-779 

KLINY,
UL. BARTLA
Mieszkanie 2 pokojowe, 49 m2, do 
wejścia
Cena: 320.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188  
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WOLA DUCHACKA,
UL. MACEDOŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70,62 m2, 
apartamentowiec, 2008 r.
Cena: 635.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala   
 510-131-177 

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
I p., apartament
Cena: 478.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran      
 503-780-786

RUCZAJ,
UL. KOBIERZYŃSKA
Dom wolnostojący, 158 m2, 
dz. 3,5 ar, nowoczesny, 2014 r.
Cena: 685.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor      
 500-557-819

MISTRZEJOWICE,
OS. OŚWIECENIA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
64 m2, urządzone
Cena: 410.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor  
 500-557-819

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek       
 505-110-150 

TOMASZOWICE    
Dom wolnostojący, p.u. 161 m2, 
działka 755 m2, wysoki standard 
Ceny: 698.000 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:  Małgorzata Brożek
  688-880-149
 
 

GRZEGóRZKI,
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 84 m2, 
wys. standard, 2015 r.
Cena: 999.999 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio  
 515-234-864 

BRONOWICE,
UL. PYJASA
Dom wolnostojący, 320 m2, 
dz. 4,83 ar, wyposażone, 2003 r.
Cena: 1.800.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

ZABŁOCIE,
UL. ROMANOWICZA
Mieszkanie 1-pokojowe, 34 m2, 
wykończone, 2016 r.
Cena: 415.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864 
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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
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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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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

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

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

apartamentowiec z 2006 r.
mieszkanie 3-pokojowe,  
70 m2, komfortowo urządzone, 
z ogródkiem 40 m2.

Cena: 539.000 zł

WOlA JUSTOWSKA,
Ul. ZA SKŁONEM

2-pokojowe, 53 m2, 
komfortowe, ciche, 2 balkony.
budynek cegła, po remoncie.

Cena: 430.000 zł

grZEgÓrZKI, 
Ul. SEMPErITOWCÓW
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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

Kłaj

Dom do remontu,
działka 21 a.

Cena: 205 000 zł

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Rybitwy

Lokal gastronomiczny,
ok. 100 m2

50 000 zł odstępne

  Kontakt: Magdalena
791-283-105

Niepołomice

Działka 88 a z prawomoc-
nym pozwoleniem na 
budowę 14 bliźniaków.

Cena: 300 000 zł

 
  
  Kontakt: Magdalena

791-283-105

Podedworze

Mieszkanie 3-pokojowe, 
wyremontowane.

Cena: 1 500 zł/miesiąc

    Kontakt: Magdalena
791-283-105

Łużycka

Mieszkanie 3-pokojowe
57 m2.

Cena: 265 000 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

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

77 m2, 3 pokoje z kuchnią w aneksie, 
garderoba, duży taras, balkon. Wykończo-
ne i umeblowane w wysokim standardzie.

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

38 m2, pokój dzienny z osobną 
kuchnią, balkon. Możliwość stworzenia 
dwóch pokoi z aneksem kuchennym.

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

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

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

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

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

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

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż 

Kraków, ul. Przybyszewskiego
Mieszkanie na wynajem 

Kraków, ul. Falista
Działka na sprzedaż

Kraków,ul. Marii i Bolesława 
Wysłouchów
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, Kliny Borkowskie 
Dom na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Kraków, Swoszowice
Działka na sprzedaż

Kraków, Mydlniki
Działka na sprzedaż

Stare Miasto, przecznica 
od Karmelickiej
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, ul. Kremerowska 
Mieszkanie na sprzedaż

Cena: 970 000 zł Cena: 3 200 zł

Cena: 398 000 zł

Cena: 250 000 zł

Cena: 999 000 zł

Cena: 260 000 złCena: 240 000 zł

Cena: 1 816 000 zł

Cena: 355 000 zł

Cena: 795 000 zł

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I
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Bracia Romańscy
B I U R O  N I E R U C H O M O Ś C I

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.

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, pod budo-
wę domów wolnostojących 
lub zabudowę szeregową. 
Są wszystkie media.

Dwie działki po 15 arów 
z widokiem na góry. 
Idealne pod zabudowę 
willową.

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!

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 

Cena: 668.000 zł 

Cena: 198.000 zł 

Cena: 9.300.000 zł 

Cena: 448.000 zł 

Budowlano-rolna 

Cena: 168.000 zł 

Budowlana 

Cena: 215.000 zł 

Cena: 508.000 zł

W S Z Y S T K I E  O F E R T Y  S Ą  N A  W Y Ł Ą C Z N O Ś Ć ! ! !

OKAZJA!!!
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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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OFERTA PARTNERA

MAY APARTMENTS
Zamoyskiego 73

www.zamoyskiego73.pl

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Łagiewniki-Borek Fałęcki

Cena: 1 900 PLN

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 55 m2

ul. Obozowa Wynajem

Do wynajęcia piękne 2-poziomowe mieszkanie  z klimatyzacją 
przy ul. Obozowej.

Zabierzów, Szczyglice

Cena: 797 000 PLN

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

lukasz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 139 m2

ul. Długa Sprzedaż

Na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni 139 m2 w 
miejscowości Szczyglice obok Mydlnik, Rząski, Bronowic. 

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Cena: 2 200 PLN

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 40 m2

ul. Wałowa Wynajem

Piękne, gotowe do wejścia mieszkanie przy ul. Wałowej, obok 
Enterprise Park (Cisco, Delphi, Brown Brothers Harriman).

www.nowodworskiestates.pl

Stanisław Górny

Cena: 3 500 000 zł

Umów się na spotkanie:  Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 320m2

Stanisław Górny Sprzedaż

Sprzedaż

Rezydencja na widokowej działce o powierzchni 1,5 ha, gotowa 
do zamieszkania. Dom pasywny, inteligentny, 5 pokoi, 3 łazienki.

Miłosz Kucy
+48 731 070 340

milosz@privatehousebrokers.pl

Maciej Dymek
+48 537 947 580

m.dymek@privatehousebrokers.pl

Dzielnica: Kraków, Podgórze

ul. Zamoyskiego

wykończone mieszkania
na sprzedaż
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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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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. Białoprądnicka
34 m2, jednopokojowe, gotowe do wejścia. Miesz-
kanie ustawne, jasne, słoneczne. Lokal cały czas 
wynajmowany. Dobra inwestycja. Do mieszkania 
przynależy duża piwnica.

Cena 230.000 zł
Tel .506-369-320

Kraków, os. Centrum B
51 m2, I  p., 2 duże pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon. Mieszkanie po remoncie.

Cena 285.000 zł do negocjacji
Tel. 602-470-172

Kraków, ul. Kurczaba
50 m2, 3 pokoje, woda i ogrzewanie z sieci miej-
skiej. Duża loggia, piwnica, nowe okna. 

Cena 243.000
Tel. 600-009-563

Kraków, ul. Łokietka
78,5 m2, wysoki standard, 3 pokoje, balkon 
15m2, piwnica 10 m2, miejsce parkingowe, teren 
ogrodzony. Kameralne miejsce, parkiet, rolety 
zewnętrzne, ekskluzywne drzwi wewnętrzne, 
zewnętrzne drzwi antywłamaniowe. Meble 
w kuchni z litego drewna.

Cena 550.000 zł
Tel. 669-669-786

Kraków, ul. Borowinowa
33 m2, II piętro w 3-piętrowym budynku z 2004 r. 
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, przedpo-
koju, 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 sa-
lonu połączonego z  aneksem kuchennym, 3 
sypialni, łazienki razem z  WC z  oknem oraz 
przedpokoju. Mieszkanie w dobrym stanie, go-
towe do zamieszkania od zaraz. Do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska (10 m2), pod-
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ziemne miejsce parkingowe (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, pral-
ką, pojemnej garderoby oraz balkonu. Bardzo 
dobra lokalizacja (blisko przystanek MPK, sklepy, 
przedszkole, apteka, poczta, serwis laptopów i fit-
ness 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, 
moskitiery, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, 
okap, zmywarka, szafy wnękowe zabudowane itp. 
Do mieszkania miejsce postojowe, na parterze 
wspólny schowek. Bloki ogrodzone. Czynsz ok. 
120 zł. Ogrzewanie i  ciepła woda z  pieca dwu-
funkcyjnego.

Cena 289.000 zł
Tel. 530-840-210

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 
położone 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
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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, 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 elek-
trycznego. Mieszkanie wysokie (2,80 m), ładnie 
doświetlone, ekspozycja okien – zachód/północ/
wschód. W okolicy niska zabudowa domów jed-
norodzinnych. 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

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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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 
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 

Na sprzedaż:  
Rączna, gmina Liszki

Działki pod bliźniaki lub budownictwo 
jednorodzinne, M.P.Z.P  
16 km od Rynku Głównego,  
uzbrojone, o pow.1680 m2
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Libertów
330 m2, wolnostojący, do zamieszkania. Działka 
8 a ogrodzona, zagospodarowana, wszystkie 
media. 

Cena 590.000 zł do negocjacji
Tel. 602-618-506 lub 12-270-13-65

rej. Nowego Sącza, Kadcza
120 m2, działka 36 ar, 5 pokoi, wolnostojący, 
wybudowany w 2004 r. Elewacja, barierki, flizy 
zewnętrzne z  2016 roku. Na parterze: salon, 
pokój, kuchnia z  jadalnią, łazienka, kotłownia, 
przedpokój, garaż, taras. Na poddaszu: 3 pokoje, 
łazienka, garderoba, pokój nad garażem. W po-
kojach na podłodze panele, ściany pomalowane. 
Kuchnia w  meblach na wymiar, na podłodze 
płytki. W  łazienkach płytki (prysznic, wanna). 
Teren ogrodzony, ogrzewanie – gaz, kolektory 
słoneczne, kominek. Wykończony, czysty, za-
dbany. Posesja położona w pięknej okolicy bli-
sko lasu, rzeka Dunajec – ok. 1 km. Cisza, spokój, 
zieleń. Ok. 1 km sklepy, linia autobusowa i PKS, 
szkoła, min. 2 km – bank, kościół, przychodnia, 
tesco, biedronka. Lokalizacja dobra również pod 
inwestycję turystyczną, przedszkole itp.

Cena 750.000 do większej negocjacji
Tel. 515-707-345

Wielka Wieś
158 m2, działka 6 a. Dom nowy, wykończony, 
wyposażony, wolnostojący. Parter: garaż, 
pomieszc zenie gospodarc ze,  kotłownia, 
wiatrołap, przedpokój, łazienka, kuchnia, 
salon, pokój. Poddasze: 3 pokoje, przedpokój, 
garderoba, 2  łazienki. W  pokojach znajdują 
się: łóżka, szafy, biurka, regały, stół. Łazienki 
kompletne,wyposażone. Kuchnia: meble, zle-
wozmywak, kuchenka indukcyjna, 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 
(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
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
6 października 2017 roku

Archiwum ofert biur nieruchomości i osób prywatnych ogłaszających się  
na łamach dwutygodnika od roku 1994 do chwili obecnej dostępne na stronie

www.dwutygodnik.krn.pl

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

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

Kraków, ul. Raciborska
51 m2, dwa oddzielne pokoje, jasna duża 
kuchnia, duża łazienka, balkon. Wyjście na 
balkon z  kuchni i  pokoju. Mieszkanie ciepłe, 
słoneczne, ciche, umeblowane. W okolicy dużo 
zieleni, sklepy, uczelnie, szkoła, przedszkola. 
Bardzo dobra komunikacja 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 kuch-
nią w świetnej lokalizacji. Możliwość bezpłat-
nego parkowania samochodu na zamykanym 
podwórku. Mieszkanie umeblowane (styl 
Ludwik XVI), po kapitalnym remoncie. Wymie-
niono wszystkie instalacje, stolarkę okienną, 
drzwiową, na podłogach parkiet. Wyposażone 
w sprzęt AGD (RTV, lodówko-zamrażarka, mi-
krofala, pralka, kuchnia gazowa wraz z piekar-
nikiem, odkurzacz itp.) Mieszkanie usytuowane 
jest na IV piętrze – widok z okna na Rynek Pod-
górski i kościół św. Józefa, z kuchni i balkonu 
sypialni na podwórko z zielonym ogródkiem. 

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

Kraków, ul. Zwierzyniecka
46 m2, dwupokojowe, umeblowane mieszka-
nie w  apartamentowcu Angel Plaza. Składa 

się z  salonu z  aneksem kuchennym, sypialni, 
łazienki, balkonu. Wyposażone jest w  sprzęt 
AGD: lodówkę, kuchenkę mikrofalową, elek-
tryczną płytę do gotowania, czajnik, żelazko, 
odkurzacz, telewizor, pralkosuszarkę, w oknach 
żaluzje przeciwsłoneczne i  moskitiery, na 
balkonie stolik i  krzesła. Ogrzewanie i  ciepła 
woda miejskie MPC. Wynajmujący będzie miał 
możliwość korzystania bezpłatnie z  siłowni, 
sauny, jacuzzi, w  które wyposażony jest bu-
dynek. Apartamentowiec 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) 
zamienię na podobne w  Krakowie. Nie na pe-
ryferiach.

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 

22.10–05.09.2017  nr 18/2017

KUPON  

OFERTA1
TEL. E-MAIL*:    

adres redakcji: 31-159 KRAKÓW, al. SŁOWACKIEGO 39, pok. 46
UWAGA! Oferta powinna zawierać następujące informacje: lokalizacja,

powierzchnia, standard, kontakt, a przy sprzedaży i wynajmie konieczne 
jest podanie CENY (oferty bez cen nie będą publikowane).  

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz niezamieszczania 
ogłoszeń bez podawania przyczyn.  
*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego adresu e-mail w celach 

marketingowych przez spółkę KRN media oraz podmioty z nią współpracujące.

ABY PODAĆ OGŁOSZENIE, W TREŚCI WYSYŁANEGO SMS-A  

NALEŻY KOLEJNO:
 

      Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii  
nieruchomości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Transakcja Kategoria nieruchomości Prefiks w SMS-ie

Sprzedaż Mieszkania KRNSPMI

Sprzedaż Domy KRNSPDO

Sprzedaż Działki KRNSPDZ

Sprzedaż Inne KRNSPIN

Kupno Wszystkie KRNKUOG

Zamiana Wszystkie KRNZAOG

Wynajem Mieszkania KRNWYMI

Wynajem Domy KRNWYDO

Wynajem Inne KRNWYIN

Po spacji wpisać treść ogłoszenia, obowiązkowo podając 
lokalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. 

Ogłoszenie wraz z prefiksem może zawierać maksymalnie 160 znaków.

       Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268.   
Koszt SMS-a 2 zł + VAT (2,46 zł brutto)

Informacje dodatkowe:
a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych  

wydaniach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

nie prowadzące działalności gospodarczej.
c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej,  

ani z terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Szczegółowy regulamin zamieszczania ogłoszeń jest dostępny w siedzibie Redakcji. 
Redakcja nie publikuje ogłoszeń niezgodnych z tym regulaminem.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości − napisz: krn@krn.pl  
lub zadzwoń: 012 622 71 26
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przydatne adresy

n Biuro Infrastruktury Miasta UMK 
os. Zgody 2, 31-949 Kraków 
tel. 12 616 88 19 

n Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków 12-616-85-42

n Centrum Obsługi Inwestora 
ul. Bracka 1, 31-005 Kraków 
tel. 12 616 60 02

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30-552 Kraków 
tel. 12 616 56 40

n Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie – Powiat 
Ziemski  
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków 
tel. 12 633 03 47

n Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie  
ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków 
tel. 12 410 73 00 

URZĘDY

INSTYTUCJE

n Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań  
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków 
tel. 12 630 17 57 
www.sbdim.pl

n Polski Związek Firm Deweloperskich 
ul. Puławska 2, pl. Unii, 02-566 Warszawa 
tel. 22 745 01 00 
www.pzfd.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami  
ul. Lea 114, pok. 230, 30-133 Kraków 
tel. 12 431 05 40 
www.mspon.krakow.pl

n Wydział Architektury i Urbanistyki UMK  
Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków 
tel. 12 616 80 35

n Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków 
tel. 12 616 96 21

n Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami  
Starostwa Powiatowego w Krakowie    
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków 
tel. 12 656 72 19

n Wydział Inwestycji UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 84 14

n Wydział Mieszkalnictwa UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 82 41

n Wydział Rozwoju Miasta UMK  
pl. Wszystkich Świętych 3-4,  
31-004 Kraków 
tel. 12 616 15 48

n Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
ul. Świętokrzyska 36, lok. 8,  00-116 Warszawa 
tel. 22 654 58 69, 22 654 58 71    
www.pfrn.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie   
Rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30-045 Kraków 
tel. 12 632 36 44 
www.msrm.org.pl

n Instytut Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 
www.mrn.pl





Szukasz
gotowego
mieszkania?

Szukaszwiarygodnegodewelopera?

Sprawdź ten adres:

www . Wiarygodny Deweloper . pl


