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Szanowny Czytelniku

Z najnowszego wydania dwutygodnika dowiesz 

się m.in. o tym, co należy wziąć pod uwagę 

przed przekazaniem nieruchomości na rzecz 

najbliższego członka rodziny. Czym jest prawo 

dożywocia, a czym scheda spadkowa? O tych 

kwestiach, a także o opłatach podatkowych 

i wynagrodzeniu dla notariusza pisze radca 

prawny Krzysztof Janowski.

Jak szybko i skutecznie zgromadzić kapitał 

niezbędny do zakupu nieruchomości? Chyba 

każdy zadaje sobie czasami to pytanie. 

W odpowiedzi na nie pomoże tekst Anny 

Kapłańskiej pt. „Oszczędzanie na zakup 

mieszkania”. Oprócz tego dowiesz się także, czy 

Polacy są oszczędni oraz jaką kwotę udało się 

zaoszczędzić pewnej kobiecie, która postanowiła 

odkładać wszystkie monety 5-złotowe.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wraca 

problem smogu. Gdzie i jakie środki mogą 

otrzymać osoby zainteresowane wymianą 

systemu ogrzewania na proekologiczny? Jaki jest 

efekt akcji „3 × Tak dla zieleni w rejonie Rajskiej”, 

w ramach której 4 tys. mieszkańców podpisało 

petycję, a także gdzie powstanie nowe rondo — 

o tym wszystkim piszemy tradycyjnie w notkach 

„Z Krakowa”.

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński

Numer 19/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 29.09.2017 r. ukazał się 06.10.2017 r. 

19/2017
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prawo

Nieruchomość od rodziców

B
ardzo często rodzice chcą pomóc swoim dzieciom, by te 
miały lepszy start, czy też po prostu uregulować rodzinne 
sprawy finansowe. Takie działania wiążą się nieodzownie 

z  przekazywaniem/kupowaniem nieruchomości dla młodych. Ist-
nieje kilka dobrych rozwiązań, ale też i kilka zagrożeń związanych 
z  takimi przesunięciami majątkowymi. Warto więc je dobrze po-
znać, aby świadomie wybrać najkorzystniejszą dla nas opcję.

W zasadzie można mówić o trzech formach pomocy w uzyska-
niu/przekazaniu nieruchomości przez rodziców na rzecz dziecka. 
Są to: darowizna, dożywocie, testament.

z  powyższych form testament charakteryzuje się tym, że wy-
wołuje pożądane skutki w bliżej nieokreślonej przyszłości i do cza-
su, kiedy mechanizm zostaje uruchomiony (śmierć spadkodawcy), 
może być wielokrotnie zmieniony czy też odwołany. Niniejszy ar-
tykuł skupia się bardziej na przekazania lokum „tu i  teraz”, dlate-
go też kwestie testamentowe zostaną wyjaśnione w  odrębnym 
opracowaniu.

W przypadku darowizny, trzeba mieć na uwadze kilka kwestii. 
Po pierwsze warto wiedzieć, że darowizna polega na nieodpłatnym 
przekazaniu majątku. Wbrew pozorom jest ona czynnością dwu-
stronną, czyli umową, a powinna być zawarta w formie aktu nota-
rialnego u notariusza.

Kwestie podatkowe
Jeśli rodzice darują nieruchomość, którą już posiadają, to jasnym 
jest przedmiot darowizny — lokal. Jeśli jednak mieszkanie (czy 
dom) ma zostać dopiero zakupione, pozostaje pytanie, czy lepiej 
podarować dziecku gotówkę, czy też kupić nieruchomość (w przy-
padku „fundowania” całości wartości lokum). Odpowiedź jest taka, 
że najczęściej nie ma to znaczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, kie-
dy obdarowanym ma być niepełnoletni. W takim przypadku lepiej 
podarować już zakupioną nieruchomość, gdyż w przypadku prze-
kazania pieniędzy rodzice nie będą już mieli dowolnej możliwości 
dysponowania nimi i w każdym przypadku trzeba będzie uzyskiwać 
zgodę Sądu Rodzinnego.

Przed przekazaniem nieruchomości na rzecz najbliższego członka rodziny, 
należy wziąć pod uwagę różne możliwości prawnego uregulowania tej 
sytuacji, a także m.in. kwestie opłat podatkowych, wynagrodzenia dla 
notariusza czy wpisu do Księgi Wieczystej.

Polskie prawo przewiduje podatek od darowizn. Jego wysokość 
zależy od relacji pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowa-
nym, a także wiąże się z pewnymi sytuacjami, które ograniczają lub 
zwalniają z obowiązku podatkowego.

Na mocy ustawy, m.in. dzieci są zwolnione z konieczności opła-
cania podatku, gdyż należą do grupy „zerowej”. Aby skorzystać ze 
zwolnienia, należy w terminie 6 miesięcy od daty wystąpienia obo-
wiązku podatkowego zgłosić ten fakt do właściwego Naczelnika 
Urzędu Skarbowego. W przypadku korzystania z usług notariusza, 
ten wyręczy nas z tego obowiązku i sam dokona zgłoszenia w na-
szym imieniu.

Uwaga na częsty błąd. Współmałżonek dziecka (zięć i synowa) 
nie jest w  rozumieniu przepisów o  podatku od darowizn osobą 
najbliższą. z tego powodu bezpiecznym wyściem będzie darowa-
nie mieszkanie (lub dom) jedynie swojemu dziecku. W przeciwnym 
razie część przypadająca na synową czy zięcia zostanie obciążona 
opłatą podatkową, chyba że spełnia specjalne warunki.

Po dokonaniu darowizny na dziecko, obdarowany może spo-
kojnie przeprowadzić darowiznę na swojego współmałżonka bądź 
dokonać rozszerzenia wspólności majątkowej o  przedmiotową 
nieruchomość.

Przepisy podatkowe przewidują specjalne zwolnienie podat-
kowe dla darowizn nieruchomości, bez względu na więzi rodzinne 
darczyńcy i obdarowanego. Spełnić należy jednak szereg restryk-
cyjnych przesłanek:
• Obdarowany jest obywatelem Polski
• Obdarowany nie może być właścicielem ani współwłaścicie-

lem innego budynku mieszkalnego. Wyjątkiem są tu sytuacje, 
gdy obdarowany przekaże własność nieruchomości na zstęp-
nych gminę lub Skarb Państwa (umowa darowizny może być 
podpisana dopiero po przeniesieniu własności)

• Obdarowany nie może dysponować spółdzielczym lokator-
skim prawem do lokalu mieszkalnego. Nie może być także wła-
ścicielem spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego. Chyba że przekaże owe prawa zstępnym, gmi-
nie lub Skarbowi Państwa.

• Obdarowany nie może wynajmować mieszkania lub budynku 
mieszkalnego

• Obdarowany musi zamieszkiwać w  lokalu (będącym przed-
miotem darowizny) przez kolejne 5 lat. z chwilą przedwczesnej 
sprzedaży nieruchomości lub zmiany miejsca zameldowania, 
podatek może być naliczony

• Powierzchnia użytkowa darowanego lokalu nie przekracza 
110 mkw. 

Scheda spadkowa
zachowek stanowi formę ochrony interesów osób najbliższych 
spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadko-
bierców, powołanych do dziedziczenia, o zapłatę określonej sumy 
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pieniężnej zwanej właśnie zachowkiem. Uznaje się bowiem, że każ-
dy człowiek w  razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawie-
nia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, 
że spadkodawca, sporządzając testament, pominie takie osoby. 
zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych 
przez spadkodawcę w testamencie (chyba że mamy do czynienia 
z wydziedziczeniem).

Prawo spadkowe przewiduje, że darowizny dokonane na rzecz 
uprawnionych do zachowku (zstępni, małżonek, rodzice spadko-
dawcy) wchodzą do tzw. schedy spadkowej. Należy o tym pamię-
tać przy dokonywaniu darowizny dla najbliższych. Istnieje jednakże 
wyjątek zaliczania darowizny na schedę spadkową: jeśli w samym 
akcie darowizny jest wprost wskazane przez darczyńcę, że darowi-
zna ma nie wchodzić do schedy.

Koszty i rejestr
Przy dokonywaniu darowizny nieruchomości, jesteśmy zmusze-
ni do skorzystania z usług notariusza. Na typowe koszty związane 
z taką wizytą składają się:
• taksa notarialna
• podatek VAT (23 proc.) od taksy
• opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej wraz z wynagro-

dzeniem dla notariusza za przesłanie do sądu wniosku o doko-
nanie wpisu

• ewentualny podatek od spadków i  darowizn (np. darowizna 
obejmuje także synową lub zięcia)

zazwyczaj w  przypadku typowych nieruchomości mamy do 
czynienia z  wydatkiem rzędu (nie licząc ewentualnego podatku) 
2–4 tys. zł. Wysokość taksy notarialnej różni się w zależności od 
oferty notariuszy, warto więc, znając wartość nieruchomości, po-
pytać na rynku o ceny.

W  Polsce nieruchomości, ich stan prawny, prawa oraz obcią-
żenia są ujawniane w  specjalnym rejestrze prowadzonym przez 

odpowiednie sądy — księgach wieczystych. I  tu znowu notariusz 
wyręczy nas z obowiązku zgłaszania zmian własnościowych w księ-
dze wieczystej nieruchomości, będącej przedmiotem darowizny.

Dożywocie
Innym ciekawym pomysłem na przekazanie nieruchomości na 
rzecz kogoś młodszego jest skorzystanie z prawa dożywocia.

Poprzez umowę dożywocia właściciel nieruchomości zobowią-
zuje się do zbycia lokalu, a nabywca w zamian za przeniesienie wła-
sności zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. 
Jest to swoiste połączenie darowizny z jednej strony, z funkcją ali-
mentacyjną z drugiej. z tytułu prawa dożywocia mogą wynikać róż-
nego rodzaju obowiązki. Czasem są to jedynie kwestie świadczeń 
finansowych, jednak często przybierają postać prawa do mieszka-
nia wraz z  obowiązkiem opieki nad dożywotnikiem. Taką umowę 
także należy zawrzeć w obecności notariusza.

Konstrukcja ta stanowić może interesującą opcję dla ludzi, któ-
rzy jednocześnie chcą uregulować sprawy spadkowe dotyczą-
ce nieruchomości i już przekazać lokal (a przynajmniej jego część) 
dziecku, a  z  drugiej strony zapewnić sobie prawny obowiązek 
otrzymywania określonych świadczeń od obdarowanego.

Dodatkowo, istnieją dwie konsekwencje wynikające z  prawa 
dożywocia. Po pierwsze przekazany lokal nie wchodzi do sche-
dy spadkowej. Po drugie, z  umowy dożywocia nie powstaje obo-
wiązek podatkowy. zgodnie bowiem z uchwałą Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z  dnia 17 listopada 2014 r.: W  przypadku zby-
cia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, nie jest możliwe 
określenie przychodu na zasadach zawartych w ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. A jeżeli nie można określić przycho-
du, to i  nie można ustalić zobowiązania podatkowego w  podatku 
dochodowym.

Krzysztof Janowski
radca prawny
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Dwa słowa o rynku

Modelowy dom w programie „Mieszkanie 
Plus”

O
d ponad roku rząd odsłania kolejne szczegóły Narodo-
wego Programu Mieszkaniowego, którego najważniej-
szą częścią zdaje się „Mieszkanie Plus” — system budowy 

tanich mieszkań czynszowych z opcją tzw. dojścia do własności. 
z braku realnego dowodu — w postaci zrealizowanych inwestycji 
— w sprawie słuszności programowych założeń, pojawia się wiele 
znaków zapytania. Najwięcej pytań wywołują na rynku nierucho-
mości dwie kwestie. Pierwsza to zasady najmu, wysokość czynszu 
i rozwiązanie problemu eksmisji zadłużonych lokatorów. Drugą, 
wciąż nie dość jasną kwestią są koszty budowy nowych budynków. 
Według resortu infrastruktury i  budownictwa możliwe będzie 
budowanie za kwotę ok. 2–2,5 tys. zł/mkw. Wobec tego postulatu 
środowisko deweloperskie wystąpiło z własnym projektem. Pod 
hasłem inicjatywy „500 minus” przygotowano zestaw przykła-
dowych regulacji, które wymagają poprawy, by odciążyć budżet 
na prace budowlane. W ocenie Polskiego związku Firm Dewelo-
perskich, tylko w ten sposób tanie budownictwo stanie się real-
ne w warunkach rynkowych. Problem wysokich kosztów budowy 
koncentruje się wokół wymagań w zakresie bezpieczeństwa, któ-
re muszą spełniać m.in. garaże podziemne. Restrykcyjne kryteria 
przeciwpożarowe i  przepisy normy dźwigowej spowalniają pro-
ces inwestycyjny i generują koszty, których zdaniem wielu moż-
na byłoby uniknąć. Jak wobec tego spółka BGK Nieruchomości 
będzie w stanie poprowadzić inwestycje, w których koszt metra 
kwadratowego nie przekroczy granicy 2,5 tys. zł? Odpowiedzi, 
które nasuwały się do tej pory, skupiały się na najbardziej kon-
trowersyjnych rozwiązaniach. Warto przypomnieć wystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich w  sprawie ewentualnego rezy-
gnowania z parkingów podziemnych i wind w inwestycjach reali-
zowanych na potrzeby programu. Takie rozwiązania pozwoliłyby 
zmniejszyć wydatki na etapie budowy, ale znacząco obniżyłyby 
komfort użytkowania nieruchomości, które przecież w perspek-
tywie 30 lat mają stać się własnością najemców (przy wyborze 
opcji dojścia do własności). 

Konkurs na modelowy dom wielorodzinny
Poprzez przeprowadzenie konkursu na projekt modelowego 
domu jednorodzinnego w ramach programu „Mieszkanie Plus”, 
Ministerstwo Infrastruktury i  Budownictwa oraz spółka BGK 
Nieruchomości (pełniąca funkcję operatora programu) czę-
ściowo odpierają te zarzuty. Głównym warunkiem przyjęcia 
zgłoszonych koncepcji było zaproponowanie technologii bu-
dowlanych, dzięki którym koszt budowy nie przekroczy 2 tys. 
zł netto/mkw. zgodnie z intencją organizatorów konkursu, kwo-
ta ta powinna pozwolić na realizację mieszkań w stanie dewelo-
perskim. W zakresie wyboru konkretnych technologii architekci 
mieli dużą swobodę. Pod uwagę brane były m.in. koncepcje wy-
korzystujące materiały z  prefabrykatów, przyspieszające tem-
po prac budowlanych i  usprawniające realizację zamówienia 
wykonawców. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Do 22 czerwca br. trwał 
nabór projektów. zadanie architektów polegało na opracowa-
niu koncepcji modelowej zabudowy wielorodzinnej dla lokaliza-
cji (na razie tylko teoretycznej) wybranej przez pomysłodawców 
przedsięwzięcia. Do następnego etapu zakwalifikowano 12 pro-
jektów. Na tym etapie architekci musieli dopasować swoje prace 
do uwarunkowań działki wskazanej pod budowę. Prace projekto-
we zakończono 31 sierpnia br. Po tym terminie komisja konkurso-
wa, której przewodniczył prezes BGK Nieruchomości Mirosław 
Barszcz, przystąpiła do analizy projektów. Konkurs rozstrzygnię-
to 9 września. Wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz 
Stasiak wręczył laureatom czterech równorzędnych miejsc: Ma-
teuszowi Gierszonowi z  EMA Studio, Mateuszowi Herbstowi 
z zespołem Archibiuro.com (zespół: Andrzej Klimiuk, Kama Bur-
da, Piotr Kowalczyk) oraz pracowniom S.A.M.I. Architekci i Kury-
łowicz & Associates. 

Zależało nam na tym, żeby znaleźć to modelowe, prawie doskona-
łe rozwiązanie, które łączyłoby ze sobą najwyższą jakość architektury, 
w szczególności w zakresie funkcjonalności, z bardzo dobrą technolo-
gią w  zakresie energooszczędności, również w  połączeniu z  bardzo 
dobrymi rozwiązaniami urbanistycznymi, tworzącymi przyjazne oto-
czenie dla mieszkańców  – komentował wyniki konkursu Włodzi-
mierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości.

S.A.M.I. Architekci
Projekt pracowni S.A.M.I. Architekci zakłada modułową struk-
turę inwestycji w Katowicach-Szopienicach. Teren o powierzch-
ni ok. 6 ha został podzielony na 5 kwartałów różnej wielkości 
(z  uwagi na nieregularny kształt działki). Wejście do budynku 
poprzedza niewielki plac, który odpowiednio zagospodarowa-
ny ma „zapraszać” do środka budynku. Dziedziniec rozpoczyna 
strefę pieszą osiedla, uzupełniającą główny ciąg komunikacyjny 

Jak budować za 2 tys. zł netto za metr kwadratowy? Na to pytanie odpowiedzieli 
architekci, przygotowując projekty w ramach konkursu na koncepcję modelowego 
domu wielorodzinnego w programie „Mieszkanie Plus”.

projekt S.A.M.I. Architekci
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osiedla. ścieżka prowadzi w  kierunku parku. Plac wejściowy 
pełni funkcję reprezentatywną. zgodnie z  założeniem pro-
jektantów, jego dominantę kompozycyjną powinien stanowić 
charakterystyczny zegar lub obelisk. Układ urbanistyczny inwe-
stycji został otwarty „do wewnątrz”, co — jak wyjaśniają twórcy 
koncepcji — stwarza poczucie bezpieczeństwa dla mieszkań-
ców. zielony dziedziniec staje się formą przejścia do przestrzeni 
półprywatnej, gdzie wyodrębniono miejsca na osiedlowe lokale 
usługowe. 

EMA Studio
Projekt konkursowy Mateusza Gierszona z  EMA Studio zo-
stał oparty na idei partycypacyjnego modelu budowy domów 
mieszkalnych. zaprojektowana przez architekta inwestycja 
sięga po prefabrykaty i  zakłada częściowy udział mieszkań-
ców w procesie budowlanym. Włączenie przyszłych lokatorów 
w  inwestycję będzie możliwe według kryteriów prawno-orga-
nizacyjnych przyjętych dla programu „Mieszkanie Plus” oraz To-
warzystw Budownictwa Społecznego. 

zaproponowany przez projektanta model budowy umoż-
liwia obniżenie wydatków na ściany działowe, instalacje we-
wnętrzne, wykończenie i prace budowlane. W budowę mogliby 
zostać zaangażowani mieszkańcy, którzy w zamian za to regulo-
waliby niższe czynsze.

Dodatkowo dzięki małemu modułowi i możliwości elastycz-
nego kształtowania układu mieszkań możliwe jest zaangażowa-
nie mieszkańców w  proces projektowania nie tylko własnych 
mieszkań, ale także całego zespołu: budynków złożonych 
z „klocków” modułów mieszkalnych. Drugim rozwiązaniem jest 
model poszerzonej partycypacji, z wydzieleniem zadań realizo-
wanych przez mieszkańców i  zleconych profesjonalnej ekipie 
budowlanej.

Układ urbanistyczny inwestycji składa się z kwartałów na ba-
zie litery „C”, których uzupełnienie stanowi dziedziniec otwarty 
w stronę południową. Osiedle tworzą: budynek galeriowy usy-
tuowany od głównej ulicy oraz budynki korytarzowe skiero-
wane w  stronę sąsiednich działek i bocznych ulic. W projekcie 
przewidziano także m.in. garaż podziemny oraz przydomowe 
ogródki.

Kuryłowicz & Associates
Projekt biura Kuryłowicz & Associates zakłada dużą ela-
styczność i  duże możliwości adaptacji zabudowy. Modelowe 
mieszkania składają się z  2 pokoi z  wydzieloną kuchnią. Po-
wierzchnia ok. 48 mkw. ma zaspokoić potrzeby 1, 2 lub 3 osób. 
Ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym przez autorów na-
grodzonej koncepcji jest także umożliwienie łączenia modułów 

mieszalnych z myślą o osobach niepełnosprawnych. W ten spo-
sób powstałyby większe lokale: 3- 4- i 5-pokojowe. 

Aby obniżyć koszty budowy zaproponowano prosty układ 
przestrzenno-konstrukcyjny, który pozwoli na realizację z  za-
stosowaniem różnych technologii i w elastycznym terminie.

Twórcy projektu wprowadzili 2 typy zabudowy: niewielkie 
budynki wielorodzinne z  jedną klatką schodową oraz obiekty 
szeregowe. Koncepcja architektoniczna inwestycji charaktery-
zuje się również występowaniem ogólnodostępnych dziedziń-
ców, ogrodów i placów oraz sąsiadujących z nimi pomieszczeń 
wspólnych.

Mateusz Herbst z zespołem Archibiuro.com
Kolejny nagrodzony projekt stanowi odpowiedź na pytanie 
o  efektywność ekonomiczną inwestycji oraz możliwości ada-
ptacyjne zabudowy w  zależności od układu przestrzenne-
go danej działki. Idea konkursu zakłada prefabrykację, która 
w przypadku projektu Mateusza Herbsta została sprowadzo-
na do prefabrykowanego szkieletu (zamiast sztywnych ukła-
dów ściennych), ułatwiającego dostosowanie dostępnej 
powierzchni do zmiennych w  czasie potrzeb lokatorów. Pro-
jekt opiera się na prostych, funkcjonalnych i  powtarzalnych 
elementach. Konstrukcja bazuje na prefabrykowanych bel-
kach hybrydowych.

W przypadku przeprowadzonej w 2 etapie konkursu katowickiej 
implementacji modelu, zdecydowaliśmy dodatkowo o  wyraźnych 
odwołaniach kolorystycznych do lokalnej zabudowy, jak również 
śląskiej tradycji malowania glifów i ram okiennych oraz detali archi-
tektonicznych. Uważamy bowiem za szczególnie ważne — zwłaszcza 
w  przypadku modelu zabudowy przewidywanego dla zróżnicowa-
nych lokalizacji — aby jego wyraz, struktura przestrzenna i  forma, 
pozostawały zmienne, w zależności od kontekstu, w którym zostaną 
użyte — dodaje Mateusz Herbst.

Michał Mazur

projekt Mateusz Herbst z zespołem Archibiuro.com

projekt Kuryłowicz & AssociatesEMA Studio
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D
awniej istniała możliwość pokrycia całkowitego kosztu 
nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego, a na-
wet uzyskania kwoty przewyższającej wartość hipote-

ki. Umożliwiało to zakup mieszkania osobom, które posiadały 
zdolność kredytową, jednak nie dysponowały oszczędnościa-
mi. Wiązało się to jednak z  dużym ryzykiem. W  przypadku 
problemów finansowych mogło się bowiem okazać, że nawet 
sprzedaż nieruchomości nie pozwoli na całkowitą spłatę kre-
dytu. Aktualnie takie rozwiązanie nie jest możliwe. zgodnie 
z rekomendacją S, wkład własny w sytuacji ubiegania się o kre-
dyt hipoteczny powinien wynosić przynajmniej 20 proc. war-
tości nieruchomości lub minimum 10 proc., jeśli pozostała 
kwota zostanie zabezpieczo-
na za pomocą tzw. ubez-
pieczenia niskiego wkładu. 
zakup mieszkania wiąże się 
również z dodatkowymi kosz-
tami, takimi jak np. wpis do 
księgi wieczystej, taksa no-
tarialna czy podatek od czyn-
ności cywilno-prawnych, 
w  przypadku mieszkania 
z rynku wtórnego. To wszyst-
ko sprawia, że osoba planują-
ca zakup mieszkania powinna 
posiadać odpowiednio wyso-
kie oszczędności. Dodatkowo 
eksperci w  dziedzinie kredy-
tów hipotecznych radzą, by 
nie wydawać całej odłożonej kwoty, lecz zachować przynaj-
mniej 6-krotność swoich miesięcznych dochodów. Oszczędno-
ści te umożliwią regularną spłatę rat kredytu, także w sytuacji 
utraty pracy, pogorszenia warunków materialnych czy podnie-
sienia stóp procentowych.

Oszczędzanie w statystykach
z raportu CBOS „Polacy o swoich długach i oszczędnościach” 
opublikowanego w  2014 r. wynika, że 60 proc. mieszkańców 
naszego kraju w  tamtym czasie nie dysponowało żadnymi 
oszczędnościami. Mniej niż połowa (40 proc.) ankietowanych 
zadeklarowała, że udało im się odłożyć pewną sumę pienię-
dzy. W raporcie czytamy: Większość osób posiadających oszczęd-
ności (65 proc.) deklaruje, że gdyby musieli przeznaczyć wszystkie 
oszczędności na bieżące utrzymanie, byliby w  stanie żyć ze zgro-
madzonych zasobów przynajmniej przez dwa miesiące, a niemal co 
piąty (19 proc.) nawet dłużej niż pół roku. Co siódmemu (15 proc.) 
wystarczyłyby one na miesiąc, a co czternastemu (7 proc.) na krócej. 
Takie wyniki mogą dziwić, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę 
fakt, że w 2011 r. wielu Polaków popadło w kłopoty finansowe 
na skutek rekordowo wysokiego kursu franka szwajcarskiego. 

Mogłoby się wydawać, że dla innych to wydarzenie stanie się 
motywacją do systematycznego oszczędzania.

Zdefiniowanie celu
z powyższych danych można wysnuć wniosek, że oszczędzanie 
wcale nie jest proste. Dlatego na początku warto zdefiniować 
cel, do którego chcemy dążyć. Jeśli planujemy kupić nierucho-
mość, powinniśmy konkretnie określić jej cechy, takie jak me-
traż, liczba pomieszczeń, lokalizacja itd. zastanówmy się, czy 
będziemy szukać na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Po pierw-
sze, takie działanie pomoże nam wyobrazić sobie mieszkanie, 
które chcemy posiadać, a  to pod względem psychologicznym 

ułatwi oszczędzanie. Jeszcze 
ważniejszy jest drugi cel, któ-
ry osiągniemy — będziemy 
w stanie określić przybliżoną 
wartość nieruchomości, a  na 
tej podstawie obliczymy wy-
sokość wymaganego wkła-
du własnego. Jeśli dodamy 
do tego koszty okołokredy-
towe i  tzw. poduszkę finan-
sową, będziemy wiedzieli, ile 
oszczędności potrzebujemy. 
Warto również zastanowić 
się, jak szybko zamierzamy 
dokonać transakcji. Wówczas 
możemy podzielić niezbęd-
ną kwotę przez liczbę mie-

sięcy i zorientować się, ile dokładnie musimy odkładać z każdej 
wypłaty.

Diagnoza wydatków
Pierwszym krokiem do zmiany w dowolnej dziedzinie jest okre-
ślenie aktualnego stanu rzeczy. Podobnie wygląda kwestia 
osobistych finansów. Wiele osób narzeka, że nie posiada wy-
starczającej ilości pieniędzy, jednak nie potrafi odpowiedzieć na 
pytanie, na co je wydaje. Aby kontrolować swoje finanse, należy 
to zmienić. Najlepiej zacząć od zapisywania wszystkich wydat-
ków. Istnieje kilka metod. Jedni zbierają paragony, a po pewnym 
czasie, np. pod koniec miesiąca, spisują z nich kwoty, które przy-
porządkowują do kilku kategorii, np. jedzenie, ubrania, rozrywka 
itd. Podziału na kategorie wydatków można dokonywać również 
na bieżąco, np. wkładając paragony do odpowiednio oznaczo-
nych kopert. Do kwot z paragonów należy doliczyć informacje 
o transakcjach dokonanych kartą. Tutaj ułatwione zadanie mają 
osoby korzystające z bankowości internetowej, które potrzeb-
ne informacje znajdą w historii konta. Można również podliczać 
wydatki regularnie, zapisując je od razu po zrobieniu zakupów. 
Pomagają w tym różnego typu aplikacje na urządzenia mobilne. 

Finanse

Oszczędzanie na zakup mieszkania
Zakup mieszkania wiąże się z bardzo dużym wydatkiem. Nawet jeśli transakcja 
zostanie sfinansowana za pomocą kredytu hipotecznego, praktycznie 
niemożliwe jest przeprowadzenie jej zupełnie bez gotówki. Warto o tym 
pamiętać i z wyprzedzeniem zacząć gromadzić potrzebny kapitał.
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Wychodząc ze sklepu, wystarczy zapisać wydaną kwotę w od-
powiedniej kategorii, a aplikacja podliczy, jaka część naszych do-
chodów już została zagospodarowana.

Przygotowanie domowego budżetu
Jeśli wiemy już, ile wydajemy na zaspokojenie konkretnych po-
trzeb, możemy zrobić krok dalej, czyli zaplanować budżet z wy-
przedzeniem. Jak zauważył John C. Maxwell: Zrobić budżet, to 
wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastana-
wiać, dokąd się rozeszły. Biorąc pod uwagę dane z  poprzedniego 
punktu, możemy przewidzieć, ile pieniędzy potrzebujemy, aby 
się utrzymać. zacznijmy od zapisania stałych opłat, takich jak 
czynsz, rachunki za mieszkanie, opłaty za dojazd do pracy, tele-
fon, wszelkiego typu abonamenty itd. Kolejne kategorie to jedze-
nie, ubrania, budżet na wypadek choroby, rozrywka, prezenty 
itp. Pozostałą kwotę warto przeznaczyć na oszczędności. Najle-
piej założyć sobie konto lub subkonto oszczędnościowe (w wielu 
bankach jest ono bezpłatne) i przelewać na nie określoną kwotę 
zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia. Dzięki temu nie będziemy 
mieli pokusy, by przełożyć oszczędzanie na bliżej nieokreśloną 
przyszłość. Już na etapie planowania budżetu warto dokładnie 
zapisać sobie, w jakich przypadkach można naruszyć oszczędno-
ści. Mogą to być np. utrata pra-
cy, choroba czy poważna 
awaria samochodu. Ważne, by 
nie rezygnować z  budowania 
kapitału z  błahych przyczyn. 
Systematyczne prowadzenie 
domowego budżetu dostarcza 
wielu informacji dotyczących 
finansów osobistych, pozwa-
la poznać pewne mechanizmy 
i korygować własne założenia.

Jak powiększyć 
oszczędności?
Jeżeli podczas planowania 
domowego budżetu stwier-
dzimy, że nie posiadamy 
nadwyżek finansowych albo są one zbyt małe, mamy dwie moż-
liwości. Pierwszą jest zwiększenie dochodów, np. poprzez ne-
gocjowanie z pracodawcą wyższego wynagrodzenia lub zmianę 
pracy. Jeśli dysponujemy wolnym czasem, możemy poszukać 
dodatkowego zatrudnienia, np. na niepełny etat. Drugą opcją 
jest zmniejszenie wydatków. Warto doceniać niewielkie kwo-
ty, które po zsumowaniu mogą dać wyraźną poprawę. Nieste-
ty oszczędzanie często wymaga zmiany pewnych nawyków. 
Być może na pewien czas trzeba będzie zamienić samochód 
na komunikację publiczną albo jedzenie na mieście zastąpić 
gotowaniem w  domu. Spore oszczędności przyniesie również 
zmniejszenie kosztów opłat za prąd, gaz czy wodę. Ponieważ 
takie zmiany nie należą do najprostszych, warto zadbać o  od-
powiednią motywację, a  także przewidzieć w  swoim budżecie 
pewną kwotę, którą będzie można wydać na to, co sprawia nam 
przyjemność. W  ten sposób zwiększymy swoje szanse na wy-
trwanie w postanowieniach.

Pożyteczne nawyki
Michał Szafrański, w książce „Finansowy ninja” pisze również 
o  tym, by dążyć do automatyzacji zarządzania finansami, np. 

poprzez ustawienie stałych zleceń na koncie. Osobom, które 
wydają zbyt dużo pieniędzy, płacąc kartą, poleca posługiwa-
nie się wyłącznie gotówką. Ważne są również zasady, które 
pozwalają wyrobić korzystne nawyki. Dobrym pomysłem jest 
wyznaczenie maksymalnej kwoty, którą można wydać każde-
go dnia na spontaniczne zakupy albo odkładanie monet o kon-
kretnym nominale. Szafrański opisuje historię kobiety, która 
postanowiła odkładać wszystkie monety 5-złotowe. W  ten 
sposób w  ciągu 22 miesięcy udało jej się odłożyć 3,5 tys. zł. 
Warto również unikać okazji do nieprzemyślanego wydawa-
nia pieniędzy, np. nie wchodzić do galerii handlowych bez kon-
kretnego celu albo gdy chcemy kupić droższy przedmiot, dać 
sobie kilka dni do namysłu. Osoby, które korzystają z progra-
mu „500 plus”, z myślą o zapewnieniu dzieciom lepszych wa-
runków mieszkaniowych w  przyszłości, mogą odkładać całą 
otrzymywaną regularnie kwotę lub jej część. W celu przycią-
gnięcia klientów, niektóre banki proponują specjalną ofer-
tę dla osób, które chcą lokować u  nich oszczędności z  tego 
źródła.

Odpowiedzialne inwestowanie
Pomnażaniu pieniędzy może służyć również inwestowanie już 

odłożonej sumy. Należy jed-
nak uważać, by zgromadzo-
nego z  trudem kapitału nie 
stracić w  jednej chwili na 
skutek błędnej decyzji. War-
to korzystać z  pomocy eks-
pertów finansowych, ale 
jednocześnie pogłębiać wła-
sną wiedzę z ekonomii. Dzięki 
doświadczeniu i  odpowied-
nim obliczeniom zmniejszy-
my ryzyko, które w  praktyce 
wiąże się z  każdą inwesty-
cją. Jeżeli naszym celem jest 
zgromadzenie kwoty, którą 
w  niezbyt odległej przyszło-
ści planujemy przeznaczyć na 

konkretny cel, np. zakup mieszkania, utrata kapitału może oka-
zać się szczególnie dotkliwa, dlatego należy dobrze przemyśleć 
każdy krok. Niektórzy mimo wszystko decydują się zaryzyko-
wać, licząc na atrakcyjny zysk, inni wolą zarobić mniej, jednak 
z gwarancją zwrotu kapitału i wybierają np. nisko oprocentowa-
ne, ale stosunkowo bezpieczne lokaty bankowe.

Działanie długoterminowe
Choć wiele osób zauważa, że świadomość społeczna dotyczą-
ca finansów jest niewielka, obecnie istnieje wiele materiałów 
dotyczących zarządzania własnym kapitałem. Można zacząć 
od przejrzenia blogów przeznaczonych także dla osób, któ-
re nie mają doświadczenia w  tej dziedzinie. Przykład stano-
wią finansebardzoosobiste.pl czy jakoszczedzacpieniadze.pl. 
Odpowiednie przygotowanie zwiększy szanse na powodze-
nie przedsięwzięcia i  pomoże uniknąć niewłaściwych decy-
zji. Należy jednak pamiętać, że budowanie kapitału na zakup 
mieszkania i  tzw. poduszki finansowej jest przedsięwzięciem 
długoterminowym i aby zauważyć konkretne efekty, trzeba za-
dbać o systematyczność.

Anna Kapłańska
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relacje

Dynamiczny rozwój Rzeszowa
29 i 30 września odbyły się kolejne Warsztaty Dewelopera. Deweloperzy i członkowie 
Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań tym razem udali się do Rzeszowa, 
aby dowiedzieć się, w czym tkwi fenomen dynamicznego rozwoju tego miasta, jeszcze 
kilkanaście lat temu uważanego za miasto tzw. Polski B.

Wizyta w G2A Arena
Około 50-osobowa grupa członków SBDiM i  osób związanych 
ze stowarzyszeniem rozpoczęła warsztaty od wizyty w  jednym 
z  najnowocześniejszych obiektów biznesowych w  wojewódz-
twie podkarpackim. Wizyta w centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowym G2A Arena, w Jasionce k. Rzeszowa, zlokalizowanym tuż 
obok lotniska, była szczególnie interesująca dla męskiej części 
uczestników, bowiem zbiegła się z ważnym wydarzeniem w bran-
ży motoryzacyjnej, transportowej i  logistycznej — Kongresem 
TSlA Expo Rzeszów 2017. Możliwość podziwiania samochodo-
wych premier, a także prezentowanych motocykli marki Harley-
Davidson zagwarantowała duży entuzjazm wśród uczestników 
warsztatów dewelopera.

Spotkanie w ratuszu, czyli Rzeszów w liczbach
Po godzinie 11 rozpoczęło się oficjalne spotkanie w  rzeszow-
skim ratuszu. Głos zabrał zastępca prezydenta Rzeszowa Sta-
nisław Sienko. zaprezentował dane dotyczące rozwoju miasta 
zarówno terytorialnego, jak i  związanego z  dynamicznym na-
pływem ludności do Rzeszowa, miejsca coraz bardziej atrakcyj-
nego do szukania pracy i układania sobie życia. Pierwszy z nich, 
terytorialny, związany jest z cyklicznym, realizowanym według 
polityki prezydenta Tadeusza Ferenca, włączaniem do Rzeszo-
wa kolejnych wsi i sołectw. Po ostatnim przyłączeniu należące-
go wcześniej do gminy świlcza sołectwa Bzianka, powierzchnia 
Rzeszowa wzrosła, od 1 stycznia 2017  r., do ok. 120 km. kw. 
Dla porównania w 2005 r. były to 54 km. kw. zwiększanie licz-
by ludności w  Rzeszowie wynika częściowo z  faktu rozsze-
rzania granic miasta, jednak przede wszystkim spowodowane 
jest napływem ludzi z  innych, odleglejszych części wojewódz-
twa i  kraju. liczba osób mieszkających w  Rzeszowie wzro-
sła w okresie 2005–2017 r. od niecałych 160 do 220 tys. Nie 

ilość jest jednak najważniejsza, a jakość, w tym wypadku jakość 
mieszkania. 

Robiliśmy badania z pomocą pracowników Uniwersytetu Rzeszow-
skiego dotyczące opinii osób mieszkających na terenach, które zostały 
włączone do miasta. Okazuje się, że zdecydowana większość, ponad 
90  proc. ankietowanych jest zadowolona z  faktu, że wieś, w  której 
mieszkali poprzednio, została osiedlem Rzeszowa — wyjaśniał Stani-
sław Sienko. z pewnością ma to związek z nieporównywalnie więk-
szymi możliwościami inwestycyjnymi miasta. Jeśli bowiem chodzi 
o miejską kasę, budżet wzrósł od 378 mln zł (w tym 54 mln na in-
westycje) w  2003 r. do kwoty 1,382 mld zł w  2017 r. (na inwe-
stycje ponad 400 mln  zł). Stanisław Sienko dumnie prezentował 
liczne wskaźniki ukazujące dynamiczny rozwój miasta w ostatnich 

kilkunastu latach, chwaląc się zrealizowanymi 
i  planowanymi inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem bardzo skutecznego wykorzy-
stania środków z funduszy europejskich.

zarówno miasto, jak i  jego włodarze byli 
w ostatnich latach wielokrotnie doceniani pre-
stiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, plasowa-
li się wysoko w  rankingach przedsiębiorczości 
i skuteczności działań samorządowych. z indy-
widualnych na uwagę zasługuje nadanie prezy-
dentowi Rzeszowa, Tadeuszowi Ferencowi jako 
pierwszemu samorządowcowi, tytułu Doctora 
Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej. Jeśli 
chodzi o samo miasto, warto zauważyć, że w te-
gorocznym, prestiżowym raporcie „Bezpiecz-
ne i otwarte miasta” wydawanym przez Polską 
Fundację im. Roberta Schumana, Rzeszów 
znalazł się na 3 miejscu w  kraju (za Warszawą 
i  Krakowem). z  kolei w  rankingu dotyczącym 

bezpieczeństwa miast opublikowanym przez Home Broker, na 
podstawie danych przekazanych przez Komendę Główną Policji, 
stolica Podkarpacia znalazła się na 1 miejscu, chlubiąc się spadkiem 
liczby przestępstw o ponad 30 proc. w ostatnich latach.

Widać gołym okiem
Krakowscy budowniczowie stowarzyszeni w SBDiM mieli okazję 
na własne oczy zobaczyć wybrane inwestycje, także deweloper-
skie, realizowane na terenie Rzeszowa. Odwiedzili m.in zespoły 
mieszkaniowe i budynek biurowy SKYRES firmy DEVElOPRES, 
inwestycje realizowane przez APKlAN (Bulwary Park, Aparta-
menty przy Powstańców Warszawy), kompleks nowoczesnych 
i  najwyższych w  Rzeszowie budynków CAPITAl TOWERS. 
Pyszny, wspólny obiad w  Restauracji Stary Browar Rzeszowski 
poprzedził podziwianie panoramy Rzeszowa z  ostatniej kondy-
gnacji ST Tower, inwestycji zrealizowanej przez firmę SzKlANE 
TARASY.

Krzysztof Maksiński

Panorama Rzeszowa z najwyzszego piętra ST Tower
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Apartamenty turystyczne w Zakopanem
zaproszono nas

R
uch turystyczny w  Polsce wciąż się rozwija. W  raporcie 
GUS „Wykorzystanie turystycznych obiektów noclego-
wych w  I  kwartale 2017 r.” czytamy: W  pierwszych trzech 

miesiącach 2017 r., w porównaniu do I kwartału 2016 r., widoczny 
był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej 
— o 8,5 proc. oraz liczby udzielonych noclegów — o 6 proc. Jednocze-
śnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4 proc. oraz 
liczby pokoi przez nich wynajętych o 2,3 proc. Przyczyn wzrostu ru-
chu turystycznego można upatrywać m.in. w stosunkowo dobrej 
sytuacji ekonomicznej w  naszym kraju oraz uwarunkowaniach 
światowej polityki. W opinii międzynarodowej Polska leży w sto-
sunkowo bezpiecznym rejonie. To wszystko sprawia, że jej baza 
noclegowa cieszy się popularnością zarówno wśród mieszkań-
ców naszego kraju, jak i  turystów zagranicznych. zakopane jest 
miejscowością turystyczną z najdłuższym sezonem wysokim, bli-
sko 6 miesięcy w roku.

Rozwój ruchu turystycznego to szansa dla inwestorów, któ-
rzy chcą ulokować swoje oszczędności w  taki sposób, by osią-
gnąć wyższą stopę zwrotu niż oferowana przez lokaty bankowe. 
W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się zwłaszcza obiek-
ty kupowane z myślą o najmie krótkoterminowym, w tym nieru-
chomości turystyczne. Jest to bezpieczna i  efektywna forma 
inwestowania ze względu na atrakcyjny zwrot inwestycji z  wy-
najmu oraz spodziewany wzrost wartości nieruchomości.

Przykładem takiej inwestycji jest Apartamentowiec Jagiel-
lońska Residence, położony w  ścisłym centrum zakopanego, 
w  prestiżowej i  spokojnej okolicy. Budynek charakteryzuje się 
elegancką i ponadczasową stylistyką. Położony jest w odległości 
1 km od Krupówek i 100 m od Aqua Parku. Mieszkańcy budyn-
ku mogą korzystać z pobliskich restauracji i sklepów. Miłośników 
przyrody ucieszy płynący przy granicy nieruchomości potok By-
stra i zielone otoczenie budynku. W pobliżu znajdują się również 
tereny spacerowe, takie jak Bulwary Słowackiego i Równia Kru-
powa, zaś na terenie inwestycji powstanie grill i miejsce na leża-
ki. Podczas niekorzystnej pogody uniemożliwiającej wycieczkę 
w góry, będzie można podziwiać Tatry z okna lub korzystać z za-
plecza rekreacyjnego. W przyziemu planowane są sauna i tężnia. 
Na terenie obiektu przewidziano także parking z  indywidualny-
mi miejscami postojowymi. Aby zapewnić mieszkańcom bezpie-
czeństwo, teren będzie ogrodzony i monitorowany.

Oferta apartamentów w  inwestycji Jagiellońska Residence 
jest zróżnicowana. W  budynku znajdować się będzie 15 lokali 
o powierzchniach od 28 do 120 mkw., usytuowanych na 5 kon-
dygnacjach. Budynek składa się z przyziemia, parteru i 3 pięter. 
Każdy lokal stanowi niezależne mieszkanie z  aneksem kuchen-
nym i  łazienką. Atutem nieruchomości jest również ogrzewanie 
geotermalne, gwarantujące niskie miesięczne koszty utrzymania.

Inwestycja powstaje z  materiałów wysokiej jakości. Forma 
obiektu nawiązuje do historycznej, rezydencjonalnej zabudowy 
tej części zakopanego. zakres dotychczas wykonanych prac ob-
jął już ukończenie dachu i zamontowanie stolarki okiennej. Obec-
nie trwa montaż instalacji oraz wykonanie elewacji. Apartamenty 
można nabyć w stanie deweloperskim lub wybrać opcję wykoń-
czenia pod klucz. zgodnie z planem, inwestycja ma zostać oddana 
do użytkowania przed końcem I kwartału 2018 r.

Firma Jarczewski Nieruchomości sprzedaje apartamen-
ty w  opcji „kup, wypoczywaj, zarabiaj”. Osoby zainteresowane 
ofertą mogą kupić apartament w  inwestycji Jagiellońska Resi-
dence z  myślą o  sezonowym wypoczynku. W  okresie, gdy sami 
nie będą korzystać z  lokalu, mogą przeznaczyć go pod wyna-
jem i w ten sposób zapewnić sobie dodatkowy zysk. zarządzanie 
najmem i  zapewnienie obsługi oferuje firma Mountain Apart-
ments specjalizująca się w  rynku nieruchomości turystycznych 
w  zakopanem i  Kościelisku. Osobom, które chcą w  ten sposób 
zainwestować wolne środki finansowe, firma oferuje komplek-
sowe usługi, zaczynając od doradztwa w  zakresie wykończenia 
wnętrza, a kończąc na zapewnieniu efektywnego najmu. Celem 
Mountain Apartments jest umożliwienie wysokich zysków, pro-
fesjonalnego zarządzania i rzetelnej obsługi.

Anna Kapłańska
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H
istoryczne kamienice w większości uznawane są za budyn-
ki wykluczone z żywej tkanki miasta, niespełniające swojej 
pierwotnej funkcji i zaburzające koncepcję rozwoju urbani-

stycznego. Dąży się raczej do unowocześnienia zabudowy i wzro-
stu gęstości zaludnienia na terenach najbardziej atrakcyjnych pod 
względem lokalizacji. Jednak te kamienice, które zainteresują pry-
watnych inwestorów chcących pokryć koszty generalnego remon-
tu, stają się niemalże automatycznie jednymi z najpopularniejszych 
adresów na mapie miasta.

Konkurencja na rynku nieruchomości jest bardzo duża, tak więc 
obiekty, oferowane coraz bardziej wymagającym klientom, mu-
szą spełniać ich wyśrubowane wymagania. O ile w projektach de-
weloperskich inwestor ma niemalże nieograniczone możliwości 
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań i technologii do budynku 
i poszczególnych mieszkań — co istotnie zwiększa atrakcyjność ta-
kiej oferty — o tyle w przypadku historycznych budowli oraz zabyt-
kowych kamienic nie jest to już tak proste. Jakie technologie mogą 
być wykorzystywane w zabytkowych budynkach i na jakie ułatwie-
nia możemy liczyć?

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wprowadzanych rozwią-
zań, należy dokonać inwentaryzacji kamienicy, sprawdzić dokład-
nie wszelkie kwestie związane z konstrukcją budynku i stanem jego 
instalacji, szkieletu, cegły itp. Technologie smart uwzględnia się już 
na etapie projektu przebudowy obiektu, przy współpracy z archi-
tektami, choć oczywiście niektóre systemy wprowadzić można 
także bez ingerencji w budynek. Tego typu rozwiązania rozpatry-
wać należy wyłącznie w  kategorii długoletniego działania, a  ich 
niewłaściwy montaż czy brak optymalizacji urządzeń może jesz-
cze długo przynosić niepożądane skutki, zarówno dla właścicie-
li, jak i  mieszkańców nieruchomości. Najczęściej wybierane są te 
systemy inteligentne, które łatwo można obsługiwać z  poziomu 
telefonu komórkowego czy laptopa. Popularnością cieszą się ta-
kie moduły, jak centralne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem, 
regulacja temperatury i wentylacji w poszczególnych pomieszcze-
niach, zarządzanie funkcjami sprzętu multimedialnego, elektrycz-
nymi i  elektronicznymi urządzeniami domowymi czy systemami 
bezpieczeństwa. Najczęściej właściciele mieszkań w  kamienicach 
decydują się na moduły dotyczące oświetlenia i ogrzewania. Wy-
bór pada także na urządzenia służące do rozrywki, takie jak kina 

domowe czy systemy nagłośnienia. Wprowadzenie rozwiązań 
smart to nie tylko znaczne ułatwienie dla osób, które chcą żyć wy-
godnie, ale przede wszystkim doskonała sposobność do poczy-
nienia znacznych oszczędności energetycznych w  eksploatacji 
własnej nieruchomości. Szacuje się, że oszczędności mogą sięgnąć 
nawet 30 proc., a to stanowi już odczuwalną różnicę w opłacanych 
przez nas rachunkach. 

Pozostając przy kwestiach finansowych, w  opinii wielu osób 
inteligentne systemy zarządzania nieruchomością to naprawdę 
spory wydatek, do którego dokłada się przez kolejne lata, gdyż każ-
dorazowe rozszerzenie opcji systemu wymaga dodatkowych opłat. 
Nic bardziej mylnego. Uniwersalny standard KNX, który nie przy-
należy do konkretnego producenta, wykorzystywany jest przez 
większość firm oferujących systemy smart. Daje to gwarancję, iż 
w sytuacji, gdy będziemy chcieli wzbogacić system o kolejne funk-
cje bądź naprawić już obecne — wystarczy aktualizacja wewnątrz 
standardu, a nie wymiana całości systemu.

Badania wskazują, że już dwóch na trzech Polaków oczeku-
je inteligentnych systemów w  nieruchomościach, które chcieliby 
zakupić. W kolejnych latach trend ten będzie stawać się coraz po-
pularniejszy, zatem już teraz warto zadbać o wzrost komfortu życia 
we własnym „M”.

Koneser Group

warto wieDzieć

Nowe technologie w starych kamienicach

Wygoda 11 — kamienica odnowiona przez Koneser Group

Koneser Group — apartament nr 21 Plac na Groblach 19
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i  prostota wpisana w  koncepcję architektoniczną korespondują 
z okoliczną zabudową jednorodzinną.

W  pobliżu znajdują się także rozległe obszary zielone: Ten-
czyński Park Krajobrazowy, las Wolski oraz poligon wojskowy 
Pasternik. Bliskość tych terenów docenią zarówno rodziny wy-
chowujące dzieci, jak i miłośnicy przyrody czy aktywnego wypo-
czynku na łonie natury.

Biorąc pod uwagę aspekty związane z codziennym funkcjono-
waniem w  mieście, warto zwrócić uwagę na dostęp do sklepów 
i galerii handlowych. W niedalekiej odległości od inwestycji znaj-
dują się m.in. Galeria Bronowice, IKEA, Makro Cash and Car-
ry, lIDl. Niedaleko działają także: Punkt Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miasta Krakowa, ośrodki medyczne, punkty gastrono-
miczne i stacje paliw.

Mieszkania zostały zaprojektowane w wysokim stan-
dardzie wykończenia. Funkcjonalne układy wnętrz i  ich 
odpowiednie doświetlenie przekładają się na komfort 
użytkowania. Pionowe przeszklenia, szklane narożniki 
pomieszczeń i  balustrady balkonów przepuszczają na-
turalne światło, dzięki temu wnętrza wydają się bardziej 
przestronne. Taka ekspozycja mieszkań pozwoli także za-
oszczędzić na ogrzewaniu.

Warto dodać, że deweloper posiada również doświad-
czenie na rynku biurowym. W  aktualnej ofercie sprze-
daży mieści się inwestycja Imperial Business Center. To 
nowoczesny projekt zlokalizowany przy ul. Wadowickiej 
w  Krakowie. Budynek składa się z  9  kondygnacji, w  ra-
mach których na rynek zostanie dostarczonych 7 tys. 
mkw. nowoczesnej przestrzeni dla biznesu — z  ok. 650 
miejscami pracy.

Joanna Kus

O
soby poszukujące nieruchomości na 
krakowskim rynku pierwotnym coraz 
większą wagę przywiązują do układu ar-

chitektonicznego inwestycji. z badań preferencji 
klientów firm deweloperskich wynika, że wzrosło 
znaczenie architektury osiedla i renomy dewelo-
pera jako czynników wpływających na decyzje 
zakupowe. Niezmiennie najważniejszym argu-
mentem przemawiającym za wyborem konkret-
nej oferty jest lokalizacja mieszkania.

Inwestycja mieszkaniowa powinna wobec 
tego stanowić urbanistyczną całość, pozostając 
przy tym w dogodnej odległości od infrastruktu-
ry komunikacyjnej i  handlowo-usługowej. Wa-
runek ten spełnia kameralny projekt Stawowa 
Residence, usytuowany w  Bronowicach Wiel-
kich. Przedsięwzięcie prowadzi Imperial Capi-
tal — spółka inwestycyjna realizująca projekty 
deweloperskie w  segmentach mieszkaniowym 
i biurowym. Projekty dewelopera przygotowy-
wane są w  sposób kompleksowy, będąc odpo-
wiedzią na oczekiwania klientów — w  zakresie 
standardów budowlanych i  architektonicznych 
oraz bezpieczeństwa i  dostępu do punktów handlowo-usługo-
wych, terenów zielonych czy placówek służby zdrowia.

Stawowa Residence to kameralne osiedle składające się z  7 
budynków, w których zaplanowano łącznie 112 mieszkań. Dział-
ka została ogrodzona, a części wspólne wyposażono w instalacje 
alarmowe. Dodatkowym rozwiązaniem w  zakresie bezpieczeń-
stwa jest zamontowanie drzwi antywłamaniowych.

Koncepcję architektoniczną osiedla przygotowała pracownia 
Archi-pro Studio Projektowe. W projekcie wykorzystano proste, 
klasyczne bryły. Elegancję budynków podkreśla także elewacja 
w  stonowanej kolorystyce. Dopełnieniem przemyślanej archi-
tektury są uporządkowane i  zagospodarowane zielone części 
wspólne. Na terenie inwestycji przewidziano dodatkowe oświe-
tlenie oraz plac zabaw dla dzieci. Kameralny charakter osiedla 

zaproszono nas

Stawowa Residence — kameralne osiedle 
w Bronowicach Wielkich
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S
urowość i  chłód zdają się nie przemawiać za budowaniem 
rodzinnego, przytulnego miejsca. Architektura Krakowa 
przeczy temu założeniu, industrialne rozwiązania archi-

tektoniczne przyciągają tłumy. Styl industrialny przybył do nas 
z zachodu i doskonale sprawdza się w projektach domów miesz-
kalnych oraz miejscach publicznych. Coraz częściej na terenach 
byłych ośrodków przemysłowych powstają restauracje, muzea 
sztuki współczesnej oraz inne obiekty kulturalne. Co sprawia, że 
chcemy otaczać się surowym wystrojem?

Industrializm
Na początku sprecyzujmy, czym jest styl industrialny, wymiennie 
nazywany przemysłowym. Osiągnięcie efektu nawiązującego do 
przedwojennych fabryk to nie lada wyzwanie. Najskuteczniejszą 
metodą, po którą sięgają realizatorzy nowych obiektów publicz-
nych, jest wynajęcie bądź odkupienie zapuszczonej, nieużytko-
wanej hali przemysłowej. Odrestaurowanie charakteru miejsca 
wymaga poświęcenia i czasu, ale efekt bywa zniewalający. Czym 
styl industrialny zdobywa serca tak wielu ludzi?
• Minimalistyczne rozwiązania, które nie wywołują wrażenia 

chaosu. To prosta i funkcjonalna przestrzeń, gdzie nie ma miej-
sca na zbędne ozdoby. Jeśli obiekt posiada elementy dekora-
cyjne, to są to najczęściej detale odwołujące się do miasta oraz 
przemysłu.

• Duże powierzchnie z wysokimi sufitami, wywołujące wrażenie 
otwartości, pozwalające czuć swobodę ruchu oraz wolność. 
Małe pomieszczenia o  niskich sufitach sprawiają, że czujemy 
się jak w klatce.

• Gra kolorów: poprzez zastosowanie jasnych i  chłodnych 
barw uzyskuje się wrażenie oddalenia, a  szczególne ich uło-
żenie warstwowe sprawia, że wnętrze optycznie się wydłuża 
i poszerza.

Styl przemysłowy przede wszystkim sprzyja budowaniu poczucia 
wolności, zastosowany w  architekturze nadaje jej otwarty cha-
rakter. Przyciąga gości swą prostotą, nienarzucającą własnych 
reguł. 

Krakowianie kochają surową architekturę
Coraz częściej obserwuje się wzrost popularności przestrzeni 
publicznych o charakterze industrialnym. W samym Krakowie ist-
nieje wiele takich miejsc, a liczba odwiedzających je stale rośnie. 
Są to zazwyczaj obiekty oddalone od centrum miasta, jednak Kra-
ków może pochwalić się także kompleksem takich zabudowań 
ulokowanych w ścisłym centrum. 

Mowa o Tytano — Dolnych Młynów, gdzie wcześniej znajdo-
wały się zakłady tytoniowe, powstałe z końcem XIX w. Produkcja 
ruszyła w  1876 r., a  firma zatrudniała nawet 1000 osób. Budy-
nek położony tuż przy ulicy funkcjonował jako fabryka papieru 
do papierosów, natomiast po drugiej stronie terenu znajdował 
się magazyn gotowych wyrobów. W  1945 r. doszło do pożaru, 
w wyniku którego spłonął główny budynek produkcyjny, zacho-
wała się jedynie jego elewacja. W latach 90. zakładem produkcyj-
nym działającym na terenie Dolnych Młynów był koncern Philip 
Morris, który w  2002 r. sprzedał prawa do obiektu. Następnie 
kompleks należał do Immobiliaria Camins. Długo zastanawiano 
się nad dalszymi losami Cygar-fabryki. Fabryczne budynki wy-
magały remontu, w 2010 r. pojawił się pomysł na realizację hoteli 

architektura

Industrialny Kraków
i apartamentów mieszkalnych, jednak ostatecznie projekt upadł. 
Po miesięcznych negocjacjach z hiszpańskimi właścicielami tere-
nu, przedstawiciele fundacji Tytano weszli w  posiadanie opusz-
czonego zakładu i wykorzystali zakupioną przestrzeń. 

Przekraczając mury starej fabryki, możemy poczuć się jak 
w  zupełnie innym mieście. znajdziemy tam puby, restauracje, 
sklepy, a  nawet studio tatuażu oraz dom strachów. Miejsce tęt-
ni życiem od świtu do nocy, za dnia mieszkańców przyciągają ka-
wiarnie z  pięknymi ogródkami, a  nocą Dolne Młyny to główny 
ośrodek imprez. Co sprawiło, że Tytano zdobyło tak wielu sympa-
tyków, pragnących stać się częścią byłej fabryki tytoniu?

Podczas wykonywania prac renowacyjnych i  zabezpieczają-
cych architektura Tytano nie została znacząco naruszona. Naj-
większą metamorfozę przeprowadzono we wnętrzach starej 
fabryki. Transformacja elewacji budynku zrujnowałaby charak-
ter miejsca. Pozostałości placówki produkcyjnej ułatwiły osią-
gnięcie industrialnego stylu, zachowano ówczesne rozwiązania 
budowlano-architektoniczne. To czas jest tu widzialną ręką zmia-
ny, co ma istotny wpływ na postrzeganie tego miejsca. Odwiedza-
jący, mimo surowości przestrzeni, nie czują dyscypliny, doznają 

wrażenia swobody. Wnętrza dostosowane są do osobliwego cha-
rakteru obiektu, ich przestronność buduje wrażenie otwartości 
na klienta. Nieduża liczba okien umożliwiła stworzenie rodzinnej, 
przytulnej atmosfery. za sprawą odpowiedniej gry sztucznego 
światła, Tytano zyskało ciepły wyraz. 

Forum Przestrzenie
Kolejnym krakowskim obiektem industrialnym jest Klubokawiar-
nia Forum Przestrzenie, którą poprzedzał hotel zwany Forum, 
zaprojektowany przez Janusza Ingardena. Budowa rozpoczę-
ła się w  1978 r. i  trwała ponad 10 lat. Hotel był szczególnym 
miejscem na mapie Krakowa, uznawano go wówczas za jeden 
z  najnowocześniejszych budynków miasta. Posiadał 278 klima-
tyzowanych pokoi, funkcjonowały tam restauracje, sauna, basen, 
solarium, fryzjer, korty tenisowe, pole golfowe, a nawet kasyno. 
Popularny czterogwiazdkowiec był w pełni skomputeryzowany, 
wyposażony w drzwi na fotokomórkę czy choćby automatyczną 
spłuczkę w wc. 
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Jego działalność zakończyła się już w 2002 r., kiedy to zauwa-
żono wady konstrukcyjne budowli. Natomiast późniejsza eks-
pertyza nie potwierdziła wcześniejszych zarzutów. Pojawił się 
nowy inwestor, który chciał wyburzyć Hotel Forum, na szczęście 
miejsce to znalazło wielu obrońców. Budynek zyskał drugie ży-
cie dzięki grupie osób zmęczonych pracą w dużych firmach, pra-
gnących znaleźć przestrzeń dającą odpoczynek i wolność. Tłumy 
odwiedzających Forum Przestrzenie potwierdzają, że ryzyko się 
opłaciło, miejsce będące połączeniem rozrywki i kultury to punkt, 
jakiego brakowało w Krakowie. Ponadto co jakiś czas operatorzy 
budynku udostępniają jego przestrzeń na różnego rodzaju wyda-
rzenia, np. targi, festiwale czy koncerty. Miejsce przyciąga zróżni-
cowaną grupę klientów, od najmłodszych do najstarszych, można 
zabrać tam również czworonogi. 

Budynek ulokowany jest nad Wisłą, co ma wpływ na popular-
ność miejsca. Klubokawiarnia oferuje duży ogródek z  widokiem 
na Wisłę, zielone bulwary czy Wawel, gdzie w ciepłe dni można 
odpocząć na leżakach. Wnętrze jest przestronne oraz dobrze do-
świetlone, mimo tłumów goście mogą czuć się swobodnie. Indu-
strialny charakter budują niewykończona podłoga i  duże okna. 
Chłodne barwy architektury Forum zostały ożywione kolorowy-
mi dodatkami w postaci kanap czy kocyków, a także sztucznym, 
ciepłym światłem płynącym z klimatycznych lampek. zachowano 
również nawiązania do byłego hotelu, z nieistniejącego już mote-
lu Krak pozyskano neony tworzące napis „lato”, a nad barem wid-
nieje szyld „Recepcja”, nawiązujący do historii miejsca.

Zabłocie
Ważnym obszarem architektury poprzemysłowej jest zabłocie, 
gdzie znajdziemy wiele mniejszych obiektów podobnych do Fo-
rum czy Tytano. Obecnie obserwujemy wzrost popularności tej 
części miasta, zabudowanej na wzór nowojorskiego schematu. 
Nowe kompleksy apartamentów swym wyglądem przypomina-
ją filmowe przedstawienia zabudowy Nowego Jorku. Inwesto-
rzy przede wszystkim stawiają na odtworzenie budownictwa 
mieszkalnego, oferującego lokale typu loft. Szczególnie Bro-
oklyn, jeden z  pięciu okręgów Nowego Jorku, stał się inspira-
cją dla deweloperów. Bywa nazywany sypialnią nowojorczyków, 
pracujących przeważnie na Manhattanie. Miejsce to zapewnia 
nocleg dla tysięcy osób. Najczęściej spotykanym typem zabu-
dowy mieszkalnej są właśnie apartamentowce, które od nie-
dawna możemy podziwiać również na zabłociu. Czym się 
charakteryzują?
• Czerwona cegła — stonowana, niewykończona, będąca głów-

nym symbolem industrializmu
• Modernistyczna architektura — funkcjonalna, pozbawiona 

ozdobników, prosta, minimalistyczna, wykonana z  surowych 
materiałów

• Płaskie dachy z ogrodami — płaski dach to również cecha mo-
dernistycznej architektury, pozwalająca na maksymalne wyko-
rzystanie dostępnej przestrzeni. Urządzenie zielonego tarasu 
umożliwia zespolenie budynku z przyrodą

• Wysokie sufity w mieszkaniach — czyli tzw. lofty
• Duże okna — gwarantujące dopływ naturalnego światła, 

otwierającego przestrzeń
Stany zjednoczone często kojarzą się z  sukcesem, wiele 

osób pragnie choć raz odbyć podróż do tego kraju. Popularnym 

obszarem jest Nowy Jork, który często pojawia się w marzeniach 
Europejczyków. Możliwość zamieszkania w  apartamentowcu 
stworzonym na wzór nowojorskiego standardu to obecnie więk-
szy prestiż niż lokum w  Starym Mieście. zabłocie to nasz mały 
Nowy Jork, którego klimat utrzymany jest w industrialnym stylu.

Miasto w mieście
Punktem wspólnym łączącym industrialne przestrzenie jest bu-
dowanie swoistości zataczanego obszaru. Nie są to obiekty ściśle 
związane z miastem, w którym powstają. W ich założeniu nie leży 
wpisanie się w wytyczone standardy. To miasta w mieście, mają-
ce swój indywidualny i niepowtarzalny charakter. To przestrzenie 
z  pozoru surowe, wyróżniające się niewykończoną architekturą 
i widocznymi materiałami, takimi jak cegła, szkło, beton. Styl indu-
strialny swą przytulność czerpie z dodatków, a przede wszystkim 
z ludzi, odwiedzających dane miejsce.

Sylwia Wyrzykowska

fot. www.loftykrakow.pl



Z kraju
Informacje o gruntach spływają do ministerstwa 
Realizacja programu „Mieszkanie Plus” w niektórych miastach już 
ruszyła. Budowane są inwestycje z tanimi lokalami na wynajem 
i zgodnie z zapowiedziami pierwsi najemcy będą mogli się wpro-
wadzić jeszcze w czerwcu 2018 r. Ponadto do końca listopada br. 
do MIB od samorządów mają wpłynąć informacje na temat zapro-
ponowanych przez nie gruntów pod zabudowę „Mieszkań Plus”.
W rozmowie dla wiadomości TVP minister infrastruktury i bu-
downictwa Andrzej Adamczyk powiedział, że dane na ten temat 
są już gromadzone, a ministerstwo dysponuje wiedzą, które z te-
renów jako pierwsze będą mogły zostać wykorzystane. Gość TVP 
zwrócił jednak uwagę, że problemem, z jakim w tym przypadku 
musi zmierzyć się resort, są niedostateczne finanse. Z uwagi na 
fakt, iż budżet nie przewiduje wydatków z tym związanych, środ-
ki trzeba będzie pozyskać z nieruchomości pozostających w zaso-
bach Skarbu Państwa. Ułatwić ma to odpowiednio zaplanowana 
kolejność realizowania poszczególnych przedsięwzięć.

Popyt na mieszkania wciąż rośnie 
Przeprowadzona przez ekspertów Narodowego Banku Polskiego analiza 6 naj-
większych rynków mieszkaniowych w Polsce wykazała, że w okresie od maja do 
sierpnia br. przekroczony został wynik sprzedaży z ubiegłego kwartału. Z ob-
serwacji sytuacji na rynku pierwotnym można było wnioskować, że popyt prze-
rasta podaż.
Za przyczynę podwyżek stawek za metr kwadratowy mieszkań uznaje się po-
prawę jakości oddawanych do użytkowania inwestycji, a także atrakcyjność lo-
kalizacji, w których zostały zrealizowane. Towarzyszył temu delikatny wzrost 
cen nieruchomości, a finansowanie zakupów mieszkań odbywało się z przewa-
gą środków własnych kupujących. Pomimo tego odnotowano zwiększoną licz-
bę transakcji regulowanych za pomocą kredytów hipotecznych. Porównując 
sumy, na jakie zaciągnięto kredyty mieszkaniowe w minionym kwartale, widać 
8,5 proc. wzrost wartości, który przekłada się na sumę 11,8 mld zł.
Zwiększeniu popytu na hipoteki nie przeszkodziło zaostrzenie warunków, jakie 
należało spełnić, by je otrzymać. Jak jednak prognozują eksperci banków, sytu-
acja ta nie będzie miała kontynuacji w bieżącym kwartale i zainteresowanie kre-
dytami spadnie, a polityka kredytowa będzie mniej restrykcyjna.

Frankowicze otrzymają prawo do lokalu 
W związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
ochrony przed bezdomnością dla kredytobiorców spłacających swo-
je zadłużenie we frankach szwajcarskich, minister infrastruktury i bu-
downictwa zdecydował, że osobom tym będzie przysługiwało prawo do 
gminnego mieszkania.
Postanowienie dotyczy osób, które ze względu na trudną sytuację mate-
rialną nie mogą wywiązać się ze swojego zobowiązania i zostało im ode-
brane prawo do lokalu, na który zaciągnęły kredyt. Jak jednak podkre-
ślił minister, na mieszkanie z gminnego zasobu będą mogli liczyć jedynie 
frankowicze w słabej kondycji finansowej i z niskimi dochodami. Zapro-
ponowany przez gminę lokal będą mogły zamieszkiwać osoby objęte eg-
zekucją komorniczą.
Aby umożliwić gminom wdrożenie pomocy w postaci dostępności lokali 
komunalnych, rząd zmienił politykę w tym zakresie, zatwierdzając Naro-
dowy Program Mieszkaniowy. Zawarte w nim narzędzia mają umożliwiać 
rozwój budownictwa czynszowego. Jedną z form wsparcia gmin, zawartą 
w Programie, mają być bezzwrotne środki finansowe udzielane gminom 
na budowanie mieszkań na wynajem. Dzięki zwiększeniu dostępności te-
go typu lokali, na pomoc będą mogli liczyć również frankowicze, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
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Z Krakowa
Przy ul. Karmelickiej powstanie park  
Nowy park o powierzchni 83 arów powstanie w miejscu 
parkingu znajdującego się między ul. Karmelicką a ul. Dol-
nych Młynów. Jest to efekt akcji „3 × Tak dla zieleni w rejo-
nie Rajskiej”, w ramach której 4 tys. mieszkańców podpisa-
ło petycję w sprawie dotyczącej zapisów w projekcie pla-
nu miejscowego dla tego obszaru. Nowy park będzie słu-
żył dzieciom i mieszkańcom. Oprócz zieleni projekt prze-
widuje m.in. ławki i dwa place zabaw oraz przejście piesze 
od ul. Karmelickiej do ul. Dolnych Młynów. Fragment tere-
nu przy ul. Karmelickiej zostanie zabudowany, przy czym 
będzie to zabudowa usługowa stanowiąca zaplecze parku. 
Od strony ul. Dolnych Młynów miała powstać siedziba In-
stytutu Pamięci Narodowej, jednak zrezygnowano z tych 
planów. W efekcie rozmów prowadzonych z IPN ustalo-
no, że na ten cel miasto sprzeda Instytutowi budynek przy 
placu Matejki.

Dofinansowanie na ogrzewanie 
proekologiczne  
Osoby zainteresowane wymianą systemu ogrzewania na 
proekologiczny, mogą składać wnioski o udzielenie dota-
cji. Do końca roku 2017 r. wyniesie ona nawet do 80 proc. 
kosztów kwalifikowanych, zaś w 2018 r. — maksymalnie 
60 proc.
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wraca problem 
smogu. Używanie starych pieców to jedna z głównych 
przyczyn zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, a jak 
pokazują statystyki, większość domów w Polsce ogrze-
wana jest właśnie przez kotły niskiej jakości. Stąd co ro-
ku stężenie szkodliwych pyłów znacznie przewyższa do-
puszczalne normy.
Wymiana pieców jest częścią Programu Ograniczania Ni-
skiej Emisji, realizowanego przez Miasto Kraków. Więcej 
informacji oraz potrzebne formularze można uzyskać na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej lub 
w punkcie informacyjno-doradczym, który znajduje się 
przy ul. Wielickiej 28A.

Nowe rondo w Krakowie
Obecnie w mieście trwa reorganizacja strefy płatnego par-
kowania. Poza stopniową likwidacją i wyznaczaniem nowych 
miejsc parkingowych, pojawia się też nowa organizacja ruchu. 
W ramach wprowadzania zmian Zarząd Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu ogłosił powstanie nowego ronda na te-
renie Krakowa. Rondo zostanie utworzone na skrzyżowaniu 
ulic: Grochowskiej, Bolesława Chrobrego i Władysława Beliny
-Prażmowskiego. Z inicjatywą takiego rozwiązania wystąpiła 
grupa mieszkańców zaniepokojonych częstym wymuszaniem 
pierwszeństwa przejazdu na tym skrzyżowaniu. Mieszkańcy 
zgłosili zmianę jako projekt dzielnicowy do tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego. Wniosek został zaopiniowany pozy-
tywnie przez ZIKiT, jednak ze względu na ograniczone środki 
w budżecie obywatelskim nie przeszedł do fazy realizacji. Te-
raz projekt ronda będzie zrealizowany w ramach korekty Stre-
fy Płatnego Parkowania.
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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 4,3012

chf 3,7588

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 ** –0,3290

libor chf –0,7260

libor eur *** –0,3787

preferencyjny zUs standardowy zUs

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

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

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 190,62 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 812,61 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• Fundusz Pracy 62,67 zł

suma: 487,90 zł suma: 1172,56 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          151,14

tabela nr 187/A/NBP/2017 z dnia 27.09.2017

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

(dane na dzień 27.09.2017 [Euribor], 
20.09.2017 [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
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Capital Gate
Znajdujący się w Abu Zabi wieżowiec Capital Gate jest 
najbardziej pochyloną wieżą na świecie. Obiekt został 
zaprojektowany przez biuro architektoniczne RMJM Dubai, 
a wykonanie zlecono firmie Al Habtoor Engineering Enterprises. 
Budynek o wysokości 160 m posiada 35 pięter o łącznej 
powierzchni 53,1 tys. mkw. Maksymalne odchylenie od pionu 
wynosi 18 stopni. Pierwsze 12 pięter drapacza chmur wznosi się 
pionowo. Od 13 do 28 piętra następuje przesunięcie konstrukcji 
od 80 do 140 cm w zależności od linii fasady. Od 29 do 35 
piętra przesunięcie waha się między 30 a 90 cm. W konstrukcji 
zastosowano technologię diagrid, która pozwala na modelowanie 
kształtu budynku. Wieżowiec oparty jest na 490 palach wbitych 
w ziemię na głębokość 30 m. Do budowy konstrukcji użyto 
15 tys. mkw. betonu i 10 tys. ton stali. Zewnętrzną fasadę 
wykonano ze stali nierdzewnej i szkła. W 2010 r. obiekt został 
wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej krzywa 
wieża na świecie, zbudowana przez człowieka.

ArtScience Museum

Muzeum Sztuki i Nauki jest częścią ekskluzywnego 
kompleksu hotelowo-rekreacyjnego Marina Bay 
Sands, znajdującego się w Singapurze. Zaprojektowany 
przez Moshe Safdiego obiekt powstał z myślą 
o międzynarodowych wystawach. Oficjalne otwarcie odbyło 
się 17 lutego 2011 r. Wówczas po raz pierwszy w historii 
Singapuru zaprezentowano prace autorstwa Salvadora 
Dali. Celem muzeum jest ukazanie zależności zachodzących 
pomiędzy sztuką a nauką, dlatego dla odwiedzających 
przygotowano trzy galerie tematyczne: Zainteresowanie, 
Inspiracja i Ekspresja. Muzeum posiada 21 sal 
zlokalizowanych na trzech poziomach o łącznej powierzchni 
ponad 15 tys. mkw. Z zewnątrz kształt budynku wzorowany 
jest na kwiecie lotosu. Składa się z 10 „płatków” różnej 
wielkości. Najwyższy z nich umieszczony jest 60 m nad 
ziemią. Fasada budynku wykonana jest ze specjalnego 
włókna szklanego, wykorzystywanego w produkcji jachtów 
wyścigowych.

Zapora Trzech Przełomów
Zapora Trzech Przełomów jest największą tamą na świecie. 
Znajduje się na rzece Jangcy w chińskiej prowincji Hubei 
u zbiegu trzech wąwozów. Budowa kompleksu rozpoczęła 
się w 1993 r. i zajęła 17 lat. Jest to najdroższy pojedynczy 
projekt budowlany na świecie — jego koszt wyniósł 37 mld 
dolarów. Zapora pełni funkcję największej na świecie elektrowni 
wodnej, reguluje ruch statków i chroni przed powodziami. 
Tama ma 181 m wysokości i  2335 m długości oraz składa się 
z 3 części: zapory, śluzy wodnej i windy dla okrętów. Kompleks 
obejmuje 386 metalowych bram, 139 podnośników oraz 
26 śluz. Elektrownia składa się z 32 generatorów o łącznej 
mocy 22,5 tys. MW. W wyniku budowy zapory powstał nowy 
zbiornik wodny o długości 630 km, głębokości 175 i powierzchni 
1045 kmkw. Tak ogromna konstrukcja wpłynęła na ruch 
obrotowy Ziemi — według specjalistów z NASA przesunięcie 
masy spowodowało wydłużenie dnia o 0,06 mikrosekundy 
i przesunięcie osi planety o 2 cm.

fot. William Cho, fot. na lic. Wikimedia Commons

 fot. Ralf Roletschek, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Rick Ligthelm, flickr.com
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aranżacje wnętrz

Nowoczesny minimalizm

O
  czym należy pamiętać przy aranżacji mieszkań w  sty-
lu minimalistycznym? Przede wszystkim trzeba zadbać 
o  przestronność. Nie jest to proste, jeśli mamy do czy-

nienia z  niewielkim metrażem. Dlatego ważne decyzje należy 
podejmować już na etapie planowania układu funkcjonalnego. 
Rozsądne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i  za-
budowy pozwoli maksymalnie wykorzystać ograniczoną prze-
strzeń. znaczącą rolę odgrywa także kolorystyka. Pamiętajmy, że 
jasne barwy optycznie powiększają pomieszczenie. Nie strońmy 
też od luster, które wywołają wrażenie dodania do powierzchni 
dodatkowych metrów.

zapomnijmy o mnogości zbędnych dodatków i dekoracji, któ-
re często różnią się od siebie, rozpraszając naszą uwagę. We 
wnętrzach minimalistycznych kierujemy się zasadą „mniej znaczy 
więcej” — stosujemy gładkie fronty i ograniczoną liczbę materia-
łów, dzięki czemu eksponujemy znajdujące się w mieszkaniu ele-
menty, podkreślając ich wyjątkowość.

Urządzając minimalistyczne wnętrze, musimy zastanowić się, 
co jest dla nas najważniejsze. Wartościowanie przedmiotów prze-
kłada się na końcowy wizualny efekt aranżacji i pozwala utrzymać 
pomieszczenie w  ładzie i  porządku, co ostatecznie ma znaczą-
cy wpływ także na nasze samopoczucie. Ważna jest też funk-
cjonalność. We wnętrzach minimalistycznych nie ma miejsca na 
nieużywane na co dzień, niepotrzebnie „zagracające” przestrzeń 
przedmioty. Minimalizm to maksymalna funkcjonalność, użytecz-
ność, ład i prostota.

Stonowane barwy
Przykładem wnętrza urządzonego w minimalistycznym stylu jest 
projekt mieszkania znajdującego się na jednym z  krakowskich 
osiedli.

Projektanci do dyspozycji mieli aż 95 mkw. powierzchni, dzię-
ki czemu wrażenie przestronności udało się osiągnąć znacznie 

łatwiej niż w mniejszych pomieszczeniach. Głównym założeniem 
projektu było stworzenie minimalistycznego wnętrza poprzez 
zastosowanie stonowanych barw. W  mieszkaniu dominują więc 
biel, czerń oraz odcienie szarości. Całość ocieplają jasna, drew-
niana podłoga, a także drewniane elementy zabudowy.

znaczną część powierzchni zajmuje obszerny salon z  anek-
sem kuchennym. Duże znaczenie dla domowników miała strefa 
wypoczynkowa, zdecydowano się więc na zakup wygodnego na-
rożnika i  usytuowanie go w  centralnym miejscu pomieszczenia. 
Naprzeciwko narożnika znajduje się ściana z TV, na której znalazł 
się specjalnie zaprojektowany, podwieszany regał. Nie zabrakło 
także miejsca na marmurowy stolik kawowy. Materiał o tej samej 
teksturze, jednak zupełnie innych właściwościach, wykorzystano 
na blaty kuchenne, w tym na znajdującą się bezpośrednio za sofą, 
dużą wyspę kuchenną. Dostępny na rynku w  wielu wariantach 
kolorystycznych — spiek kwarcowy, dzięki wyjątkowej odpor-
ności doskonale nadaje się na kuchenne blaty. Wybrana tekstu-
ra imitująca biały marmur współgra z zastosowanymi w kuchni, 
kontrastującymi ze sobą, czarnymi i  białymi frontami. Całość 
ocieplają dodatkowo wstawki w kolorze jasnego drewna.

znaczącą rolę w  projektowanym wnętrzu odegrały grafiki. 
Duże, czarno-białe plakaty nadają mieszkaniu charakter, podkre-
ślając jego minimalistyczny styl. Nie zabrakło też miejsca na znacz-
nych rozmiarów lustro i szafę, w części której wygospodarowano 
wygodne siedzisko. Kolorystyka frontów szafy nawiązuje do zabu-
dowy kuchennej i podobnie jak w jej przypadku, dominującymi ele-
mentami są tu czarne fronty, ocieplone drewnianymi wstawkami.

Odpowiednie oświetlenie
Dużą wagę przywiązano do oświetlenia, które poza funkcją użyt-
kową, posiada również walory dekoracyjne. To właśnie odpowied-
nio dobrane lampy tworzą nastrój wnętrza. Możliwość regulacji 
pozwala dostosować je do własnych potrzeb, a  wykorzystanie 

Minimalizm we wnętrzach to styl, który łączy ze sobą prostotę i oszczędność detali. 
Aranżacja wnętrz w stylu minimalistycznym pozwala wyeksponować piękno jego 
poszczególnych elementów, tworząc harmonijne, jasne i przestronne wnętrza.



 n	 25Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 19/2017

salon, projekt Illa Design

Pokój dziecka
Jednym z  projektowanych pomieszczeń był także pokój 
10-letniego chłopca. Stonowaną kolorystykę przełama-
no, dodając miętowe dodatki: wygodne krzesło oraz trójkąt-
ne naklejki ścienne, których swobodny układ zaaranżowano 
samodzielnie.

Duże znaczenie w pomieszczeniu miały miejsca przeznaczo-
ne do przechowywania. W pokoju znalazły się więc podwiesza-
ne regały, duże schowki pod łóżkiem i pojemna szafa. W szafie 
zaprojektowano wygodne, podświetlane siedzisko z oryginalną 
fototapetą w tle. Na jednej ze ścian umieszczono także naklejkę 
— motywujący napis. W projektowanym pomieszczeniu wyko-
rzystano te same materiały jak w pozostałych, dzięki czemu za-
chowano spójność stylistyczną wszystkich pomieszczeń.

Aranżując wnętrza w  stylu minimalistycznym, powinniśmy 
więc przede wszystkim zachować spójność stylu w  projekto-
wanych pomieszczeniach. Ograniczona liczba dodatków, stono-
wana kolorystyka i  funkcjonalność to główne zasady, którymi 
powinniśmy się kierować, aranżując tego typu wnętrza. Unikaj-
my nadmiaru, pamiętajmy, że „mniej znaczy więcej”. W  zamian 
otrzymamy harmonijne, przejrzyste wnętrze, którego ład i po-
rządek będą miały wpływ także na nasze samopoczucie.

Agnieszka Dubiel, Artur Cygańczuk

sufitów podwieszanych daje nieograniczone możliwości wpro-
wadzania różnych rozwiązań. Właściwie zaprojektowane oświe-
tlenie pomaga wydzielić odpowiednią strefę wnętrza oraz 
wyeksponować ważne elementy.

W  projektowanym mieszkaniu, poza wiszącymi oprawami, 
zastosowano też sieć oświetlenia punktowego. Regulowane re-
flektorki zainstalowane w podwieszanym suficie mają opcję regu-
lacji, dzięki czemu możemy samodzielnie zmieniać kąt strumienia 
światła.

Aby uzyskać odpowiedni efekt dekoracyjny, wybrano dwie 
znacznych rozmiarów, designerskie lampy znanego projektu, któ-
re umieszczono nad kuchenną wyspą. lampy te wyróżniają się 
tym, że zostały wykonane ze specjalnego tworzywa, absorbują-
cego dźwięki, dzięki czemu wpływają pozytywnie na klimat aku-
styczny pomieszczenia.

Szklana ściana
Jedną ze znajdujących się w mieszkaniu łazienek projektanci po-
łączyli z sypialnią. Strefy oddziela jedynie szklana ściana z drzwia-
mi przesuwnymi. W minimalistycznej łazience poza wolnostojącą 
wanną i efektowną umywalką, zastosowano też podświetlane li-
stwą lED lustro oraz czarny, dekoracyjny grzejnik. Nawiązując 
do stylistyki całego mieszkania, w łazience dominują biało-szare, 
stonowane barwy, przełamane czarnym akcentem.

Nie inaczej prezentuje się sypialnia. Materiały w  stonowa-
nej kolorystyce ociepla obita drewnem ściana, znajdująca się za 
łóżkiem. Dodatkowym elementem dominującym w pomieszcze-
niu jest duży plakat, który swoje miejsce znalazł nad wezgłowiem 
łóżka.

Obok wygospodarowano także miejsce na mały stolik-biurko 
z podobnym jak w salonie — marmurowym blatem, oraz nowo-
czesne krzesło. Całość podświetlają dwie białe, wiszące lampy 
i oświetlenie punktowe zainstalowane w suficie podwieszanym.
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Nietypowe kształty mieszkań — tak czy nie?

W
spółczesna architektura rzuciła nowe światło na 
budownictwo mieszkaniowe. zaczęto kłaść więk-
szy nacisk na innowacyjność formy. Swobodny rzut 

zaowocował nietypowym układem ścian oraz nietuzinkową 
aranżacją wnętrz. Prosty, geometryczny plan domu nie wy-
maga skomplikowanych działań dekoracyjnych. Każdy, bez po-
mocy specjalisty, mniej lub bardziej efektywnie zagospodaruje 
taką przestrzeń. Niemniej jednak, coraz częściej spotykamy 
domy, których forma odbiega od standardowej, prostokątnej 
kompozycji.

Nie wszystko złoto, co się świeci
zdefiniujmy „nietypowe wnętrza” — to przede wszystkim 
mieszkania/domy oparte na planie pozbawionym kątów pro-
stych. Szczególnie lubiane przez indywidualistów, pragnących 
cieszyć się wyjątkowym domowym zaciszem. Wnętrza o  rzu-
cie wielokąta nieforemnego są sposobem na zaznanie wyzwań 
dekoratorskich, a zwłaszcza na zażegnanie nudy w mieszkaniu. 

Nierzadko zdarza się, że takie rozwiązania 
trafiają nam się przypadkowo, na drodze 
wynajmu bądź spadku. Niestandardowa ar-
chitektura wnętrz przyczynia się do wielu 
problemów aranżacyjnych, dlatego możemy 
zakupić taką nieruchomość po okazyjnej ce-
nie. Nieumiejętne zagospodarowanie takiej 
przestrzeni wpływa na zaburzenie poczucia 
harmonii oraz może optycznie zmniejszyć 
mieszkanie. Decydując się na udekorowa-
nie naszych czterech kątów na własną rękę, 
musimy pamiętać o niezbędnych zasadach.

W walce z dysharmonią
Kąty nieproste w przypadku przestronnych 
wnętrz nie powinny sprawić większych pro-
blemów. Natomiast mniejsze metraże mogą 
przyczynić się do wielu niedogodności oraz 
niemałych wyzwań dekoratorskich. A  jak 
sobie z nimi radzić?

• Najbardziej kłopotliwą kwestią jest ustawienie sprzętów, 
tak by tworzyły zarówno funkcjonalny, jak i  estetyczny 
układ. Nie sztuka zakupić mebel i  postawić go w  dowol-
nym miejscu. Wszystko musi zostać precyzyjnie przemyśla-
ne oraz przystosowane do niestandardowych warunków. 
Urządzanie nietypowego mieszkania to jak szycie garni-
turu na miarę. Żadna kuchnia pod zabudowę, znaleziona 
w pierwszej lepszej sieciówce nie spełni swojej funkcji w na-
szym wnętrzu. Najlepszym rozwiązaniem będzie zamówie-
nie mebli na wymiar. Taki zabieg można zastosować także 
w  przypadku pozostałych pomieszczeń. Musimy wówczas 
pamiętać, że nie jest to najtańsza metoda.

• Standardowe meble nie sprawdzą się jako elementy uzupeł-
niające narożniki nieproste. Będą znacząco podkreślać ich 
nierówność, poprzez niedopasowanie do kąta stworzą nie-
estetyczne dziury. Jeśli mamy do czynienia z małym miesz-
kaniem, również ustawienie ich na środku ściany okaże się 
problematyczne, gdyż automatycznie pozbawi nas skrom-

nej już nadto przestrzeni. To, co możemy 
wówczas zrobić z uniwersalnym wyposaże-
niem, to stworzyć wypośrodkowaną kom-
pozycję — poprzesuwać meble ku środkowi. 
Drogę komunikacyjną stworzą nam naroż-
niki, z  których i  tak nie zrobimy lepszego 
użytku. Jeśli jednak koniecznie chcemy za-
aranżować nasze nieproste kąty, możemy 
wykorzystać blendę, dzięki której zamasku-
jemy dziury.
•   Możemy również „utemperować” cha-
rakter nietypowego planu wnętrza poprzez 
zabiegi wywołujące złudzenia optycz-
ne. Naszym zadaniem będzie odwrócenie 
uwagi od niestandardowych narożników. 
Dobrym pomysłem może być urządze-
nie mieszkania w  stylu minimalistycznym. 
Skupmy się na jego funkcjonalnej stronie, 

projekt buKadesign

projekt buKadesign
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zastanówmy się, co jest nam rzeczywiście potrzebne, 
a  z  czego możemy zrezygnować. Nie będzie to proste, 
zwłaszcza gdy należymy do licznego grona tzw. chomików. 
Warto mieć na uwadze, że minimalizm nie jest dla każdego, 
z czasem może okazać się zbyt wymagający i rygorystycz-
ny. Jednak to idealna baza, na podstawie której możemy 
odciągnąć uwagę od nieregularnych narożników. Wnętrze 
minimalistyczne jest proste, stonowane, a przede wszyst-
kim pozbawione zbędnej dekoracji. Wprowadzenie nutki 
ekstrawagancji, w  postaci np. współczesnej, kontrastują-
cej mocną barwą rzeźby, idealnie odwróci uwagę od bla-
dych, pustych ścian. Oczywiście taka metoda nie sprawdzi 
się, gdy umieścimy nasz oryginalny dodatek w pobliżu nie-
regularnych kątów.

• zadbajmy o  to, aby nietypowe narożniki nie skupiały na 
sobie nadmiernej uwagi. Możemy zrobić to za pomocą 
odpowiedniego ustawienia sztucznego światła. Mało efek-
tywnym rozwiązaniem będzie zastosowanie oświetlenia 
w samym ostrym kącie, natomiast dobrze zamontować na-
przeciwko światło punktowe, które optycznie powiększy 
ten kąt.

• Gdy mamy do czynienia z owalnym układem wnętrza (naj-
częściej jest to jeden z boków, nierzadko przeszklony bądź 
po prostu wykusz), wykorzystajmy go pod salon albo jadal-
nię. Możemy pokusić się o zaokrąglany narożnik wypoczyn-
kowy lub okrągły stół z krzesłami.

• W  przypadku długich i  wąskich wnętrz, postawmy na grę 
efektami optycznymi. Poprzez pomalowanie krótszych 
ścian ciemniejszym kolorem poszerzymy nasz pokój. Po-
nadto, pamiętajmy, by wystrzegać się umieszczania wszyst-
kich mebli wzdłuż długiej ściany — podkreślimy wówczas 
podłużny charakter pokoju. Pomocne może się okazać po-
wieszenie lustra na jednej z  dłuższych ścian. Dzięki temu 
uzyskamy wrażenie poszerzenia pomieszczenia.

• Urządzając poddasze, z pewnością natkniemy się na skosy, 
ograniczające przestrzeń. By wizualnie powiększyć takie 

projekt buKadesign

wnętrze, musimy racjonalnie zagospodarować najniższą 
część. Poszukajmy niskiej zabudowy w  ciemnym kolorze, 
która „pogłębi” przestrzeń. Gdy nie przekonuje nas taka 
opcja, udekorujmy niską ściankę kolankową tapetą w piono-
we paski — „podniesiemy” tym samym skos.

• „Nietypowe wnętrza” to także pomieszczenia pełne wnęk, 
ograniczających przestrzeń i tworzących przy tym nieeste-
tyczne dziury. Najprostszym sposobem będzie przearanżo-
wanie wnęk na szafeczki — otwarte bądź zamykane. Innym, 
niemniej ciekawym patentem jest oświetlenie wnęki. Może-
my wówczas zdecydować się na światełka punktowe ulo-
kowane w części górnej bądź dolnej. Prościej — wystarczy 
umieścić we wnęce zwykłą lampkę stojącą. Stworzymy ro-
mantyczną i przytulną atmosferę.

• Najmniej lubianą i  polecaną kompozycją ścian jest trójkąt. 
W  feng shui to forma niekorzystna, jako bryła nieregular-
na i  niepełna zakłóca przepływ energii. Ostre zakończe-
nie wierzchołka podlega żywiołowi ognia. Należy unikać 
mieszkań oraz domów zaprojektowanych na planie trójką-
ta, a jeśli już, to wierzchołki powinny być zwrócone ku gó-
rze — według feng shui w stronę pozytywnej energii.

Nietypowe kształty mieszkań to niemałe wyzwania, jednak jak 
widać, da się je racjonalnie pokonać. Pamiętajmy, że prioryte-
tem podczas urządzania takich pomieszczeń, jest dążenie do 
harmonii (zakłócanej w  niestandardowych wnętrzach planem 
architektonicznym). Warto wówczas skorzystać ze starej sztu-
ki feng shui, dążącej do osiągnięcia spokoju ducha w mieszkaniu. 
zawiera ona w  sobie cenne lekcje oraz długoletnie doświad-
czenia. Trudne, nieustawne mieszkania wymagają równowagi 
energetycznej, w  przeciwnym wypadku bardzo szybko może-
my się w nich zagubić. A żaden chaos, na dłuższą metę nie wnie-
sie do naszego życia nic dobrego. Dom może bardzo szybko stać 
się naszym wrogiem, a  to prosta droga, by zapanowała w  nim 
dysharmonia.

Sylwia Wyrzykowska
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aranżacje wnętrz

Nie bierz pracy do łóżka, czyli domowe biuro

W
iele osób pracujących w  domu nie przykłada wagi do 
miejsca, w którym wykonują swoje obowiązki. Często 
pracują, siadając z ulubionym laptopem w łóżku: szyb-

ko, na ostatnią chwilę, powtarzając sobie w głowie jak mantrę ha-
sła typu: jeszcze chwilkę, wyśpię się jutro. Takie postępowanie może 
jednak mieć negatywne skutki dla zdrowia. Cierpią szczególnie 
oczy i kręgosłup.

Eksperci zwracają uwagę, że przed snem powinniśmy się wy-
ciszyć, przełączyć organizm na wolniejszy tryb (np. czytając) i nie 
używać urządzeń elektronicznych z wyświetlaczami. To tak zwa-
na etyka snu. Łatwo się o tym mówi, ale kto faktycznie codziennie 
jej przestrzega?

Są szczęściarze, którzy mają swoje własne biuro (najlepiej, aby 
znajdowało się ono poza miejscem zamieszkania — przynoszenie 
pracy do domu nie sprzyja odpoczynkowi). Jednak spora część 

pracuje zapewne w swoich prywatnych czterech kątach. Stąd ro-
dzi się pytanie: jak w praktyczny i ergonomiczny sposób zaaran-
żować własne, domowe biuro?
I. Wyznaczenie odpowiedniego miejsca — jeśli mamy możli-

wość wydzielenia osobnego pomieszczenia, będzie to najlep-
szym rozwiązaniem. Teoretycznie biuro i  sypialnia powinny 
być odseparowane dla lepszego snu i podziału dnia na pory 
pracy i odpoczynku. Nie każdy ma taki komfort metrażowy, 
dlatego wydzielenie części pokoju na biurko i inne niezbędne 
akcesoria będzie również dobrym wyjściem. Kąt pracy mo-
żemy zaaranżować także w kuchni czy salonie. Dobrze, aby 
była tam bezpośrednia ekspozycja na dzienne światło, które 
może częściowo ukoić zmęczone oczy; nie będziemy po raz 
kolejny drażnić ich sztucznym oświetleniem.

II. Dobór mebli — odpowiedzi na częste pytania o wysokość bla-
tu roboczego czy krzesła są bardzo względne. Wszystko zależy 

od wzrostu użytkownika i nie ma konkretnej reguły. Trzeba iść 
do sklepu i sprawdzić produkt na żywo. Generalnie biurko po-
winno być o ok. metr niższe od nas. Warto dobrać jego wymiar 
do prac, jakie będziemy przy nim wykonywać. Dużym udo-
godnieniem będą pojemne szuflady na wszechobecne papie-
ry i szafka w zasięgu ręki na niezbędne akcesoria. Niezwykle 
istotne jest krzesło — musi być wygodne, miękkie, dobrze wy-
profilowane. Również siedzisko warto sprawdzić na żywo, po-
nieważ każdy preferuje inne formy czy udogodnienia.

III. Ściany za biurkiem — opcji jest kilka: tablica korkowa, farba 
tablicowa, farba magnesowa, półki na dodatkowe przecho-
wywanie, album ze zdjęciami. Warto wykorzystać to miejsce 
jako prywatną „przypominajkę" o  najważniejszych wydarze-
niach czy sprawach do załatwienia. Możemy przyklejać, pisać, 
zawieszać i samodzielnie tworzyć kolorowe, przydatne kolaże. 

Ostatnio modne jest tworzenie własnych tablic z siatki 
ogrodzeniowej lub sklejki, a wiele inspiracji znajdziemy 
w niezawodnym internecie.
IV.  Oświetlenie — jest bardzo istotne w  domowym 
biurze. Dobrze oświetlone miejsce pracy ułatwia więk-
sze skupienie, a  w  efekcie działamy szybciej i  bardziej 
kreatywnie. zadbajmy, aby w  dzień nie męczyć oczu 
sztucznym światłem, a wieczorem punktowo doświetlić 
obszar roboczy. Najbardziej korzystna jest biała barwa 
światła, która najmniej męczy ludzkie oko. Warto zasto-
sować lampkę na wysięgniku, co ułatwi nam dopasowa-
nie kąta padania światła.
V.   Elementy zielone — zawsze milej pracuje się przy 
roślinach, dlatego warto zaaranżować skromny, zielony 
kącik. Można zastosować sukulenty, które świetnie pre-
zentują się w szklanych wazonach i nie wymagają dużej 
uwagi. Pomysłów jest wiele, a naukowcy udowodnili, że 
żywe rośliny wpływają na nas kojąco, dodają nam ani-
muszu w pracy i mogą zwiększyć efektywność pracow-
ników o 10–15 proc.
VI.   Motywatory — czyli kilka zdjęć bliskich osób, inspi-
rujących ulotek lub plakatów, które miło się nam koja-
rzą. Dodadzą dodatkowej energii w chwilach zwątpienia 
i  spersonalizują biuro, podkreślając jego indywidualny 
charakter.

Gdy decydujemy się na stworzenie kącika pracy, najistotniejsze 
jest dobre przemyślenie sprawy przechowywania i magazynowa-
nia. Niedopuszczalne jest, aby zbędne papiery zaśmiecały obszar 
roboczy i  rozpraszały uwagę. Obecnie istnieje wiele alternatyw 
dla klasycznych mebli. Przykładem może być jedna duża, pojemna 
szafka wisząca, która mieści wszelkie katalogi, gazety czy rysunki. 
Możemy użyć także prostych, kartonowych pudełek, których sze-
roki wybór oferują popularne wnętrzarskie sieciówki.

Grunt to dobra organizacja i  dbanie o  wygodę, zwłaszcza gdy 
pracujemy przy komputerze kilka godzin dziennie.

Artur Brzuchacz

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

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska) III kw. 2017 26–112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska IV okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 42
3 Vermelo (al. 29 Listopada) IV kw. 2018, II kw. 2019 34–130 6500–8393 Mota-Engil Real Estate Management I okładka

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

4 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 66
5 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – IV kw. 2017 23–70 od 8000 GP-Investments 46

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

7 ul. Dąbska III kw. 2018 39–64 6800–7600 Dasta Invest 60
8 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.

15 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 44
16 Apartamenty Danka (ul. Danka) zrealizowana 43–69 6350–6900 Krak-Kolor 59
17 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 48
18 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 66
19 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 24–77 6499–7499 Imperial Capital Residence Stawowa 61
20 Kwiatowa Równina (Pękowicka) II kw. 2018 28–81 od 5748 GEO Grupa Deweloperska 65
21 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–74 5247–6300 Inter-Bud 40
22 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 5800–7300 Start 56
23 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 42

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.
9 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 35–103 b.d. Tętnowski Development 53

10 Fabryka Czekolady (ul. Wrocławska) ostatni etap, II kw. 2018 53–85 od 7291 GEO Grupa Deweloperska 65
11 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 44
12 ul. Lubelska 10 I kw. 2018 35–103 9500–9800 Dasta Invest 60
13 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska) III kw. 2018 24–80 6500–8800 Centrum Nowoczesnych Technologii 54
14 ul. Zakątek 4c zrealizowana 81 8500 Krak-System 64

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw. 

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

24 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany, Bohomolca 7 – 
wrzesień/październik 2017 47–99 5700–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 44

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

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

27 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 62

28 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 63

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

30 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018 43–75 5500–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 44

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

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

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

37 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana b.d. od 5950 Start 56

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

39 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) zrealizowana 50 od 4300 SM Śnieżka 60

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.

34 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw. 2018 27–111 6119–9125 Henniger Investment 65

35 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 66
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

50 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 62

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

52 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 66

53 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 62

54 Miodowa Residence (ul. Miodowa) IV kw. 2018 20–103 b.d. Miodowa Residence III okładka, 1

55 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków 51

56 Pasaż Podgórski (ul. Zabłocie 35) wrzesień 2018 28–63 od 6750 IMS Budownictwo 57

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

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

47 Bonarka, ul. Strumienna III kw. 2019 29 –106 5700–6700 HSD Arrow 41

48 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5230–6500 Start 56

49 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 b.d. Start 56

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

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

46 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.

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

41 Bunscha Park (ul. Karola Bunscha) I kw. 2018 35–119 b.d. Bunscha Park 4–5

42 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Kobierzyńska) I kw. 2017 40–70 6400 - 6900 Inter-Bud 40

43 Osiedle Sąsiadów (ul. Leona Petrażyckiego) I kw. 2018 104 b.d. Nikliński & Nowicki 58

44 Słoneczny Zakątek (ul. Bułgarska) zrealizowana 55–66 5000–6100 WAKO 45

45 Wilga Park (ul. Kobierzyńska) zrealizowana 89 6935 WAKO 45
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Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Mistrzejowice   Średnia cena: 5715 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
61 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46 5700 Dom-Bud M. Szaflarski 44
62 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. D – grudzień 2017 44–55 4990–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 44
63 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.

65 Apartamenty Prestige (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2018 82–94 od 5500 Techniq 50
66 Domy jednorodzinne (Chorowice) zrealizowana 215 4420 Activ Budownictwo 64
67 Gemini Park (Piekary) zrealizowana 41–120 od 4135 Quercus 66
68 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 47
69 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 47
70 Osiedle Lawendowa 3 zrealizowana, IV kw. 2017 68–82 5700 Maxus 52
71 Park Brzozowy (Przebieczany) zrealizowana 240–246 3873 CB Panel System 55
72 Południowe Ogrody (Wieliczka, Zabawa) 2018, 2019 56–128 od 3600 Techniq 50
73 Prestige City (Skawina, ul. Graniczna/ ul. Leśna) 2017–2019 58–132 od 4100 Techniq 50
74 Tarasy Wielickie (Wieliczka, ul. Zbożowa) grudzień 2017 58–88 od 4100 Techniq 50

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
64 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2019 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 41

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
57 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 61
58 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 43
59 Sołtysowska Park (ul. Sołtysowska) zrealizowana 34–50 5345–5850 Instal Kraków 51
60 ul. Hynka III kw. 2018 39–104 6150–6804 Dasta Invest 60
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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

IV kw. 2017

• Zalew Bagry

• Szybki Tramwaj

Wiarygodny Deweloper . pl
tel. 12 414 39 33, 12 414 12 11
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ul. Wincentego Danka

www.apartamentydanka.pl
tel. 12 380 10 67,  572 728 330

OSTATNIE WOLNE
MIESZKANIA

BIURO SPRZEDAŻY ul. W. Danka - teren budowy

Zakończenie inwestycji jesień 2017

Prądnik Biały - obok przystanku 
planowanego szybkiego tramwaju.
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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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Porównanie różnych aspektów zrównoważonego budownic-
twa i kompleksową wiedzę na temat certyfikacji obiektów 
można było otrzymać podczas konferencji „Zarządzanie 

energią w obiektach komercyjnych”, która odbyła się 28 wrze-
śnia w  hotelu Double Tree by Hilton w  Krakowie. Organizato-
rem wydarzenia była firma Delta Controls Polska.

Tegoroczna konferencja „Zarządzanie energią w  obiektach 
komercyjnych” to druga edycja spotkania z  2015 r. W  pane-
lach eksperckich wzięli udział przedstawicie najlepszych firm 
w Polsce w zakresie inwestowania, generalnego wykonawstwa, 
Property i  Facility Managementu, projektowania i  zarządzania 
energią. Poruszyli oni kwestie związane z certyfikacją obiektów, 
oczekiwaniami najemców, a także wizją biurowca przyszłości. 

Dochód z  konferencji został przeznaczony na rzecz Funda-
cji Ronalda McDonalda. Raport fundacji, prezentacja jej działań 
oraz podziękowania dla wszystkich darczyńców rozpoczęły wy-
darzenie. Fundacja odpowiada m.in. za powstanie Domu Ronal-
da McDonalda — ośrodka, który otrzymał I nagrodę w X edycji 

konkursu architektonicznego „Kraków bez barier”. Misją twór-
ców obiektu jest zapewnienie wygodnego miejsca rodzicom 
dzieci przebywających w  Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię-
cym w Krakowie, tak by mogły pozostawać w ciągłym kontak-
cie ze swoimi dziećmi, bez konieczności codziennych dojazdów. 
To pierwsze taki ośrodek w Polsce. Jak pokazują badania, funk-
cjonowanie Domu Ronalda McDonalda, poprzez umożliwie-
nie rodzinom bliskiego kontaktu z chorymi dziećmi, korzystnie 
wpływa na samopoczucie młodych pacjentów i ich szybszy po-
wrót do zdrowia.

Konferencja została otwarta wystąpieniem Magdaleny Ma-
lewskiej, dyrektor sprzedaży i  marketingu firmy ABB, która 
podczas wypowiedzi zaprezentowała samowystarczalny ener-
getycznie dom wielorodzinny. Dom ten znajduje się w Szwajcarii 
i  mieszka w  nim 9 rodzin, których zapotrzebowanie energe-
tyczne w  pełni zaspokajane jest dzięki wykorzystaniu energii 
słonecznej. 

Następnie zaproszeni na konferencję eksperci przeszli do 
tematów związanych z  certyfikacją 
obiektów na podstawie wielu kry-
teriów i  przedstawili poszczególne 
systemy (WELL, HQE, GBS, LEED, 
BREEAM). W  budynkach spędzamy 
dużo czasu, a  zatem mają one znacz-
ny wpływ na nasze zdrowie. Z  tego 
powodu ważne jest to, by zastoso-
wane w  nich rozwiązania zapewniały 
właściwą jakość środowiska we-
wnętrznego, która przyczynia się do 
komfortu użytkowników. Jednocze-
śnie rozwiązania te powinny wiązać 
się z jak najbardziej efektywnym zuży-
ciem energii. Jak podkreślała w  swo-
jej wypowiedzi Ewa Kosmala z  firmy 
Dekra: Badania wykazują, że ponad 
90 proc. czasu spędzamy w budynkach. 
To się wydaje niemożliwe, ale zobacz-
my: mieszkamy w  budynkach, pracuje-
my w budynkach, zakupy w budynkach, 
spotkanie ze znajomymi w  budynkach, 
siłownia w  budynkach (…). A  więc spę-
dzamy 90 proc. czasu w  budynkach, 
a jeśli tak jest, to przecież to budynek od-
działuje na nas najbardziej, to budynek 
wpływa na nasze zdrowie najbardziej.

Relacje

Zarządzanie energią w obiektach 
komercyjnych
W budynkach spędzamy znaczną część każdego dnia. Ważne zatem 
jest to, jak obiekty wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie. 
Inwestorzy coraz częściej zdają sobie z tego sprawę, a ich działania 
dążą do zapewnienia równowagi między komfortem użytkowników 
obiektu a czynnikami ekonomicznymi.
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najemcy chcą zarówno najniższych kosztów w trakcie trwania 
umowy najmu, jak i  zadowolenia pracowników. Oczekiwania 
związane są ze stylem pracy, komfortem (kontrola mikrokli-
matu, funkcjonalne biurko itd.), technologiami (zabezpiecze-
nie zasilania, środki bezpieczeństwa itd.), współpracą najemca 
— obsługa techniczna, różnego typu udogodnieniami (kanty-

ny, centra fitness, prze-
strzeń na zewnątrz itd.) 
i z zieloną polityką (eko-
logiczne rozwiązania). 

Zagadnienia związane 
z budynkiem przyszłości 
zostały poruszone za-
równo w prezentacji wy-
głoszonej przez Łukasza 
Mazurczaka z  JLL, jak 
i w drugim panelu dysku-
syjnym, w  którym udział 
wzięli Renata Nowakow-
ska, menadżer ds. inno-
wacji Skanska Property 
Poland oraz Jerzy Wój-
cik, architekt i  właściciel 
firmy JW+A. Dyskusję 
moderował Radosław 

Górecki, menadżer ds. komunikacji w Ghelamco Poland.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez 

Stowarzyszenie Architektów Polskich, RICS oraz Stowarzy-
szenie Budowniczych Domów i Mieszkań. Jednym z patronów 
medialnych konferencji „Zarządzanie energią w  obiektach ko-
mercyjnych” był portal e-biurowce.pl

Justyna Gorczyca

W  pierwszej dyskusji, moderowanej przez Agnieszkę Kali-
nowską-Sołtys z  APA Wojciechowski Architekci, wzięli udział: 
Michał Marszałek, koordynator ds. zrównoważonego rozwo-
ju w  firmie Skanska Property Poland, Andrzej Kozak, dyrektor 
regionu południowego Gleeds Polska, Tomasz Agustyniak z fir-
my Go4Energy, Zuzanna Paciorkiewicz z Cushman & Wakefield 
oraz Dominik Włodar-
czyk z  firmy SWECO. 
Omawiali oni zagadnie-
nia związane z  rosnącą 
świadomością inwesto-
rów na temat certyfikacji 
oraz potrzebą edukowa-
nia i  rolą użytkowników 
budynku. Uczestnicy pa-
nelu starali się także od-
powiedzieć na pytanie, 
dlaczego warto certyfi-
kować obiekty. Padały 
różne odpowiedzi, wska-
zujące np., że certyfi-
kat można traktować jak 
swoistą etykietę, któ-
ra potwierdza wprowa-
dzenie danych rozwiązań 
w obiekcie, a tym samym może ułatwić jego sprzedaż, stanowi 
zachętę dla przyszłych pracowników i dalekosiężny komunikat 
dla użytkownika informujący o  tym, jakie były założenia inwe-
stora, jaki jest potencjał obiektu itd.

Druga część konferencji poruszała tematykę oczekiwań 
dużych najemców obiektów komercyjnych, a  także budyn-
ków przyszłości. Na pytanie, czego oczekuje najemca, próbo-
wał odpowiedzieć przedstawiciel firmy Reesco. Zauważył, że 
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Kraków jest drugim co do wielkości rynkiem biurowym w Pol-
sce. Łączna powierzchnia biur przekroczyła już 1 mln mkw. 
Dane świadczą o rosnącym potencjale inwestycyjnym tego 

segmentu nieruchomości. W  budowie jest obecnie ok. 285 tys. 
mkw. w ramach 30 biurowców zlokalizowanych na obszarze mia-

sta. Główny czynnik przyspieszający tempo wzrostu sektora 
biurowego w  Krakowie stanowi zainteresowanie ze strony firm 
specjalizujących się w usługach dla biznesu. Warto zwrócić uwa-
gę, że w samym I półroczu 2017 r. zawarto umowy najmu na bli-
sko 100 tys. mkw. biur. 

Należy zatem podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat Kraków 
przekształcił się z  miasta regionalnego w  międzynarodowe cen-
trum usług dla biznesu. Szacuje się, że do 2020 r. w branżach BPO/
SSC, IT, SSC, R&D znajdzie zatrudnienie 70 tys. osób. Dane wska-
zują, że rynek biurowy skoncentrowany na usługach dla biznesu 
tworzy najwięcej miejsc pracy w  Krakowie. Zapotrzebowanie na 
nowe obiekty jest wobec tego duże. Silna konkurencja na rynku po-
woduje natomiast, że inwestorzy coraz większą wagę przywiązują 
do jakości materiałów budowlanych, technologii, aspektów użytko-
wych, a także estetyki realizowanych biurowców.

Jednym z przedsięwzięć deweloperskich, które dostarczy na 
krakowski rynek nowoczesną powierzchnię biurową, jest Galicyj-
ska Business Park. Inwestycja została ulokowana w Czyżynach, 
przy ul. Galicyjskiej. Taka lokalizacja zapewnia dostęp do ważnych 
ciągów komunikacyjnych, przystanków komunikacji publicznej 
oraz bogatej oferty handlowo-usługowej. O rozwoju infrastruk-
turalnym tej części Krakowa świadczą również duże projekty 

budowlane, takie jak działające już Centrum Targowo-Kongreso-
we EXPO Kraków czy Centrum Handlowe M1. 

Budynek Galicyjska Business Park składa się z 6 kondygnacji 
nadziemnych. W  części podziemnej przewidziano wielostano-
wiskowy garaż. Dodatkowo do obiektu przylegają zewnętrzne 

miejsca postojowe do obsługi lokali użytkowych. Galicyj-
ska Business Park charakteryzuje się nowoczesnym pro-
jektem budowlanym oraz oryginalną architekturą. 
W  koncepcji architektonicznej wyeksponowano detale 
i staranne wykończenie biurowca. Wysokiej jakości mate-
riały budowlane i nowoczesne rozwiązania technologicz-
ne stanowią jeden z  czynników decydujących o  prestiżu 
inwestycji. 

W  ramach jednej kondygnacji oferta najmu obejmu-
je ok. 1200 mkw. powierzchni biurowej. Budynek będzie 
przystosowany także do dodatkowej funkcji — handlowo-
-usługowej. Aby pozostawić nabywcom wiele możliwo-
ści aranżacji biura, lokale przeznaczone na sprzedaż będą 
oferowane w standardzie deweloperskim. Do wnętrz zo-
staną doprowadzone przyłącza wentylacji i  klimatyzacji, 
wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. 

Przyjazne środowisko pracy tworzą nie tylko po-
wierzchnie biurowe, ale także spójne z  projektem bu-
dynku części wspólne i  przestrzenie zewnętrzne. Dzięki 
odpowiedniemu zagospodarowaniu terenu inwestycji 

można wyodrębnić strefy biznesu i relaksu. 
W ramach projektu inwestor przewiduje możliwość sprzeda-

ży i wynajmu lokali. Całkowita powierzchnia usługowa biurowca 
wynosi ok. 7000 tys. mkw.

W ofercie dewelopera znajduje się takze Kalwaryjska 33 — 
budynek biurowo-usługowo-handlowy, zlokalizowany w krakow-
skim Podgórzu.

Joanna Kus 

ZapRosZono nas

Galicyjska Business Park — nowoczesna 
inwestycja biurowa
Na mapie krakowskich inwestycji biurowych pojawiła się nowa nieruchomość 
— Galicyjska Business Park — która łączy w sobie zalety korzystnej lokalizacji, 
oryginalnego projektu architektonicznego i komfortowych wnętrz oraz 
udogodnień w zakresie komunikacji i dostępu do infrastruktury.



75Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2017

oferty komercyjne



76 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2017

oferty komercyjne

ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

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

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

Operat szacunkowy można uzyskać po przesłaniu zapytania na adres mail ikb@wp.pl

Syndyk Masy Upadłości
Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek Sp. z o.o. 

w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości 

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka numer 795/137, obręb 0013 Trzebinia) o pow. 0,3842 ha wraz 
z nowym budynkiem handlowo – usługowo – biurowym o powierzchni użytkowej 519,10 m2. Dla nieruchomości sporządzona 
jest księga wieczysta o numerze KR1C/00073436/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Sprzedaż odbywa się bez ceny minimalnej. Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem Vat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych i 00/100).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej, Miękinia 161, 32-065 Krzeszowice, numer 08 1600 1462 1848 0003 2000 0001, z dopiskiem „KONKURS - sygn. akt. VIII 
GUp 61/14/S”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Oferty, zgodne z wymogami pełnego regulaminu, należy składać do dnia 19.10.2017 r.  na adres: Kancelaria Radcy Prawnego 
Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków (do godziny 16.00).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.10.2017  r.  o godzinie 15.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki 
konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w biurze syndyka oraz na stronie internetowej wskazanej 
poniżej.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej 
etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.
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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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www.1000Mega.plwww.1000Mega.pl
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Warto Wiedzieć

Wiarygodność najemcy i wynajmującego

W
łaściciele mieszkań często boją się, że ich własność zo-
stanie zniszczona. Nic w  tym dziwnego — obiekt, któ-
ry wynajmują, w wielu przypadkach stanowi dużą część 

ich majątku. Jeśli pozwalają komuś w  nim zamieszkać, nie mają 
pewności, że najemca będzie obchodził się z pozostawionymi tam 
sprzętami w należyty sposób. Teoretycznie może zniszczyć wypo-
sażenie, zgubić niektóre elementy, przez nieuwagę doprowadzić 
do zalania sąsiadów, a nawet okraść właściciela i zniknąć. Kolejna 
sprawa, która spędza sen z  powiek wynajmującym, to problemy 
z  regulowaniem opłat lub przedterminowe rozwiązanie umowy, 
które doprowadzi do strat finansowych. Z drugiej strony wielu na-
jemców obawia się, że z dnia na dzień będą musieli opuścić wynaj-
mowane mieszkanie i stracą dach nad głową. Boją się również, że 
właściciel nie uszanuje ich prywatności i będzie wchodził do miesz-
kania pod ich nieobecność lub po rozwiązaniu umowy przypisze im 
zniszczenia, które nastąpiły wcześniej i nie odda wpłaconej kaucji. 
Nic dziwnego zatem, że relacje między najemcą a właścicielem nie 

zawsze układają się pomyślnie. Istnieje jednak kilka sposobów, któ-
re minimalizują ryzyko podejmowane przez obie strony, a  dzięki 
temu zmniejszają dzielące je nieufność i dystans.

Wybór odpowiedniego pośrednika nieruchomości
Część osób, szukając mieszkania do wynajęcia, korzysta z pomo-
cy pośredników nieruchomości. Trzeba pamiętać, że jak każdej 
profesji, także w tym przypadku zdarzają się osoby nierzetelnie 
wykonujące swoją pracę. Można spotkać też oszustów, którzy 
tylko udają pośredników nieruchomości. Często pobierają opła-
tę za samo udostępnienie adresów potencjalnych nieruchomości, 

po czym znikają lub wręczają plik ogólnodostępnych ofert, nie-
raz już nieaktualnych. Warto również sprawdzić, czy nazwiska 
osób, z którymi chcemy współpracować, figurują np. w Central-
nym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN 
lub KIGN. Jeśli tak, mamy dowód, że dana osoba faktycznie wy-
konuje zawód agenta nieruchomości. Należy pamiętać, że profe-
sjonalni pośrednicy pobierają prowizję dopiero po sfinalizowaniu 
transakcji lub podpisaniu umowy najmu. Samo udostępnienie kil-
ku adresów nie podlega opłacie.

Umowa najmu
Zarówno najemcy, jak i wynajmującemu, bezpieczeństwo zapew-
ni sporządzenie pisemnej umowy. Powinna ona zawierać dane obu 
stron (najlepiej potwierdzone za pomocą dowodu osobistego), wy-
sokość czynszu, sposób regulowania opłat za media, zasady doty-
czące wpłacenia i zwrotu lub zatrzymania kaucji, jak również prawa 
i  obowiązki obu stron. Istotny jest także termin trwania umowy 

oraz sposób jej rozwiązania i długość okresu wypowie-
dzenia. Jeśli brakuje takiego zapisu, przedterminowe 
rozwiązanie umowy w praktyce będzie niemożliwe. Na 
wypadek wcześniejszej wyprowadzki, można uzgod-
nić dodatkowe warunki, np. obowiązek znalezienia 
osoby na swoje miejsce. Warto zapisać także wspólne 
ustalenia dotyczące kwestii, które w przyszłości mogą 
być przyczyną konfliktów i  nieporozumień. Dotyczy 
to np. zasad wizytowania mieszkania przez właścicie-
la, odpowiedzialności za finansowanie poszczególnych 
napraw itd. Jeśli dany lokal ma wynajmować kilka osób, 
korzystne dla najemców będzie podpisanie osobnej 
umowy z każdym z nich.

Niektórzy właściciele wolą nie sporządzać pisem-
nej umowy z najemcą, ponieważ nie płacą podatku od 
najmu i boją się, że lokator może to zgłosić do Urzędu 
Skarbowego. Rezygnując z umowy, narażają się jed-
nak na ryzyko. Najlepszym rozwiązaniem jest spisa-
nie umowy i odprowadzanie podatku.

Sprawdzenie wiarygodności finansowej 
najemcy

Wielu właścicieli mieszkań obawia się, że najemcy nie będą re-
gularnie uiszczali opłat. Aby uniknąć takiego problemu, przed 
podpisaniem umowy można spróbować poprosić potencjalnych 
najemców o  zaświadczenie, że otrzymują wynagrodzenie, albo 
o wyciągi z konta z ostatnich kilku miesięcy. Trzeba jednak liczyć 
się z tym, że może to zniechęcić potencjalnych najemców — nie 
każdy zgodzi się na udostępnienie takich danych. Można również 
skontaktować się z właścicielem, u którego dana osoba wynajmo-
wała mieszkanie w przeszłości i zapytać, czy nie było problemów 
z regulowaniem płatności. Najemcy zaś po zakończeniu umowy 
mogą poprosić o wystawienie referencji, które sprawią, że będą 

Najem mieszkania to transakcja, w której zyskują obie strony — najemca 
otrzymuje miejsce, w którym może zamieszkać, zaś wynajmujący 
— regularny dochód. W praktyce jednak zdarza się, że współpracy 
towarzyszy pewna doza nieufności, a nawet lęku czy niechęci.
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bardziej wiarygodni w oczach kolejnego wynajmującego. W przy-
padku udostępnienia mieszkania studentom, formą zabezpiecze-
nia może być podpisanie umowy nie z nimi, lecz z ich rodzicami, 
którzy będą płacili czynsz.

Aby uniknąć sytuacji, gdy najemca nie płaci za mieszkanie, 
a mimo to nie można go eksmitować, można zdecydować się na 
tzw. najem okazjonalny. W  tym przypadku do umowy dołącza 
się oświadczenie w  formie aktu notarialnego, w  którym najem-
ca poddaje się egzekucji i wskazuje lokal, w jakim będzie mógł za-
mieszkać w sytuacji jej wykonania.

Protokół zdawczo-odbiorczy
Zanim najemca wprowadzi się do mieszkania, należy wspólnie 
z  nim obejrzeć wszystkie pomieszczenia, opisać znajdujące się 
w nich sprzęty oraz ich stan. Kiedy umowa zostanie rozwiązania, 
na tej podstawie właściciel będzie mógł podjąć decyzję o zwro-
cie lub zatrzymaniu wcześniej wpłaconej kaucji. Protokół powi-
nien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, podpisanych 
przez obie strony. Warto dołączyć do niego także zdjęcia obra-
zujące stan mieszkania, by z upływem czasu nie było wątpliwości 
dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów.

Ustalenie kwestii podnajmu
Niektórzy lokatorzy chcą wynająć całe mieszkanie, a  następnie 
podnajmować je innym osobom. O  takich planach muszą poin-
formować właściciela nieruchomości i poprosić go o zgodę, któ-
ra powinna zostać zawarta w  umowie. W  żadnym wypadku nie 

mogą prowadzić takiej działalności bez zgody i  wiedzy właści-
ciela, a tym bardziej podając się za niego. Na rynku najmu nieste-
ty działają oszuści, którzy po otrzymaniu kluczy do mieszkania, 
podając się za właściciela podpisują z  kilkoma czy kilkunastoma 
osobami umowę najmu na atrakcyjnych warunkach. Po pobraniu 
zaliczki lub kaucji znikają, a najemcy z fikcyjną umową zostają bez 
pieniędzy i dachu nad głową. Dlatego każdy najemca przed pod-
pisaniem umowy powinien upewnić się, czy rozmawia z  właści-
cielem. Tożsamość danej osoby można sprawdzić na podstawie 
dowodu osobistego. Warto poprosić również o numer księgi wie-
czystej i  dowiedzieć się, czy osoba, z  którą rozmawialiśmy, fak-
tycznie ma prawo do wynajmowanej nieruchomości. Jeśli nie jest 
ona właścicielem lokalu, ustalając zasady najmu, powinna posia-
dać pisemne upoważnienie od właściciela.

Próba wzajemnego zrozumienia
Zarówno najemca, jak i  właściciel mieszkania, muszą pamiętać 
o tym, że podpisanie satysfakcjonującej umowy jest korzystne dla 
obu stron. Dlatego w miarę możliwości należy starać się ograni-
czyć towarzyszące temu emocje, zwłaszcza negatywne. Ważne 
jest jednak zachowanie zasady ograniczonego zaufania. Powin-
na się ona przejawiać jednak nie w pejoratywnych uczuciach, ale 
w  rzeczowym sprawdzeniu wiarygodności drugiej strony oraz 
dbałości o uzgodnienie problematycznych kwestii i sporządzenie 
odpowiednich dokumentów, które w  przyszłości pomogą unik-
nąć konfliktów.

anna Kapłańska

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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STARE MIASTO, UL. DŁUGA
Stylowe mieszkanie o pow. 39 m2, 
2-pokojowe, w pełni umeblowane, 
doskonałe na inwestycję pod 
wynajem krótkoterminowy

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

CZERWONY PRĄDNIK,
UL. MEIERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
2008 r., w pełni umeblowane, 
m. postojowe
Cena: 460.000 zł 
KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak      

 518 706 518

OLSZA,
UL. WIŚNIOWA
Mieszkanie 1-pokojowe, 27 m2, 
2017 r., wysoki standard 
wykończenia i wyposażenia 

KONTAKT:  Jakub Obcowski  
 668-880-156 

SWOSZOWICE,
DĘBSKEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, 
przestronne, 2014 r.  
Cena: 359.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko  
 507-668-087

SALWATOR,
UL. STACHOWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 78.5 m2, 
I piętro w kamienicy
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska      
 511-272-088 

BRACIA-SADURSCY.PL

GóRKA NARODOWA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 39-92 m2

Ceny: od 267.949 zł

KONTAKT:  Joanna Makowa  
 668-880-156 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

MICHAŁOWICE
Dom wolnostojący, pow. 270 m2, 
działka 15 ar, 2009 r.
Cena: 998.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer       
 505 236 943

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

Ceny: od 198.550  zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   688-880-133
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GMINA KOCMYRZóW,
GOSZYCE
Rezydencja, 6 pokoi, 2008 r, 
p.u. 170 m2, działka 21 ar
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

DĘBNKI,
MAĆKA Z BOGDAŃCA
Dom wolnostojacy, p.u. 142 m2, 
2007 r., dz. 19 a, ekskluzywny
Cena: 1.470.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś    
 502-104-545

BRONOWICE,
UL. ZŁOTA PODKOWA
Mieszkanie1-pokojowe, 
27 m2, pod wynajem
Cena: 305.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

GRZEGóRZKI,
UL. CHAŁUPNIKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
72 m2, wysoki standard
Cena: 600.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MIECHOWITY
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
komfortowe
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto       
 572-985-869 

GRZEGóRZKI
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 25-97 m2 
Ceny: od 238.740 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz 
 688-880-184   

BRACIA-SADURSCY.PL

SWOSZOWICE
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 112 m2, dz. 150-197 m2

Cena: 590.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela
  688-880-195
 
 

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

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080 

DĘBNIKI,
UL. PIETRUSIŃSKIEGO
Mieszkanie typu studio, 
46 m2, nowoczesne
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk      
 514-738-628

BRONOWICE,
NAUKOWCóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 
umeblowane, nowoczesny
Cena: 2000 zł/mc + opłaty

KONTAKT:  Grzegorz Zębala  
 796-541-485  
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PODGóRZE,
UL. SASKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 
56 m2, świetna komunikacja
Cena: 345.000 zł

KONTAKT:  Dominika Ziobrowska   
 795-352-683  

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

GM. WIELICZKA,
PAWLIKOWICE
Dom wolnostojący, 4 pokoje, 
p.u. 114 m2, działka 11,23 ar, 2009 r.
Cena: 598.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk    
 509-907-533

RUCZAJ,
UL. MIŁKOWSKIEGO
Apartament, 138 m2, wysoki 
standard
Cena: 1.190.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska     
 505-083-150

NOWA HUTA,
UL. FATIMSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
urządzone, 2008 r.
Cena: 365.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150

KLINY,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ
Szeregowiec, 5 pokoi, p.u 180 m2, 
wysoki standard
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583 

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

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 2,5-pokojowe, 
pow. 51-91 m2

Ceny: od 309.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makowa
  688-880-156 
 

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 
70 m2, nietuzinkowe
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna   
 503-031-022 

CZYŻYNY,
OS. AVIA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
53 m2, nowe osiedle
Cena: 390.000 zł

KONTAKT:  Rafał Duda    
 507-894-500 

WIELICZKA,
UL. CHROBREGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 
59 m2, ogródek 60 m2

Cena: 380.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188  
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WOLA DUCHACKA,
UL. BESKIDZKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
52,11 m2, 2009 r.
Cena: 485.000 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

BIEŻANóW,
UL. GóRNIKóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 45,6 m2, 
komfortowe
Cena: 309.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio      
 515-234-864

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

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor      
 500-557-819

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran- Michałowska  
 503-780-786

GóRKA NARODOWA,
UL. BELWEDERCZYKóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 43,44 m2, 
2010 r.
Cena: 340.000 zł 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek       
 505-110-150 

DĘBNIKI,
SKOTNIKI   
Mieszkania 3, 4-pokojowe, 
pow. 57-108 m2 
Ceny: od 300.000 zł  

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

MOGILANY,
KONARY  
Dom w zabudowie bliźniaczej, 
141 m2, widokowa działka 
Cena: 545 000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209
 
 

NOWA HUTA,
OŚ. DYWIZJONU 303
Mieszkanie 4-pokojowe, 73 m2, 
Cena: 389.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio  
 515-234-864 

DĘBNIKI,
PYCHOWICE
Dom wolnostojący, 280 m2, 
dz. 7 a, nowoczesny, 2010 r.
Cena: 1.890.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MEIERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 74,5 m2, 
urządzone, 2008 r.
Cena: 415.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek       
 505-110-150
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3-pokojowe – 56,02 m2 
Wola Duchacka, Wschód
Jasna kuchnia, 3 oddzielne pokoje, 
łazienka z osobnym WC, przedpokój, 
loggia, piwnica. Mieszkanie znajduje się 
na 5. piętrze w budynku z windą. Lokal 
dostępny od zaraz.
 

Cena 280.000 zł 
tel. 537 496 677

4-pokoje – 150 m2 
Kryspinów
Przedpokój, 4 oddzielne pokoje, oddzielna kuchnia, 
łazienka, garaż, piwnica. Piętro w stanie dewelo-
perskim, do wykończenia. Teren ogrodzony. Dojazd 
drogą asfaltową. Powierzchnia działki 985,0 m2. 

Cena 359.000 zł 
tel. 533 320 218

2-pokojowe – 37,25 m2 
Osiedle Oficerskie, 
ul. Brodowicza
2 pokoje, przedpokój, jasna kuchnia, łazienka, 
balkon. Blok z lat 60-tych. Ogrzewanie MPEC. 
Przynależna piwnica. 

Cena 252.500 zł
tel. 604 683 680

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

Cena 899.000 zł
tel. 794 787 777

2-pokojowe - 50 m2 
Bieżanów, ul. Heleny
Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka, WC, loggia. Przynależna 
piwnica. Podwójna ekspozycja mieszkania. 
Doskonała lokalizacja mieszkania pod wzglę-
dem komunikacyjnym. W pobliżu liczne punkty 
handlowo-usługowe.

Cena 249.000 zł
tel. 537 680 002

2-pokojowe – 54,48 m2 
Wieliczka
Przedpokój, widna kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. Mieszkanie na 
pierwszym piętrze w nowoczesnym bloku 
z cegły na zamkniętym osiedlu.

Cena 288.000 zł
tel. 600 176 207

3-pokojowe - 58 m2 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna osobna kuchnia, 
łazienka, toaleta, loggia, piwnica. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Idealne dla rodziny lub pod inwestycje.

Cena 280.000 zł
tel. 535 221 232 

Zabierzów
Dom wybudowany w 2005 roku, na działce 17 arów. 
Nieruchomość składa się z 3 poziomów. Na pierwszym
garaż (2 miejsca), kotłownia oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Na drugim poziomie znajduje się 
jasna kuchnia, łazienka oraz salon z wyjściem na 
taras i ogródek. W skład trzeciego poziomu wchodzą 
4 osobne sypialnie oraz łazienka. Dom posiada bardzo 
funkcjonalny układ oraz wyposażenie w wysokim stan-
dardzie. Duża liczba okien zapewnia dużą ilość światła 
od rana do zmierzchu. Ogrzewanie centralne gazowe. 

Cena 1.399.000 zł
tel. 12 265 12 73

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

Cena 289.000 zł
tel. 608 440 793

2-pokojowe - 45 m2 
Nowa Huta, os. Stalowe 
Mieszkanie 2-pokojowe po remoncie w bloku z cegły.  
Oddzielna jasna kuchnia, 2 niezależ-
ne pokoje, łazienka oraz przedpokój.  
Do mieszkania przynależy piwnica. Nieruchomość 
zlokalizowana jest wśród zieleni w cichej części osiedla.  

Cena 257.000 zł
tel. 12 314 75 32 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe - 35,47 m2 
Płaszów, ul. Przewóz
Przedpokój, duża oddzielna kuchnia, 1 pokój, 
łazienka z WC, duży balkon, komórka loka-
torska. Mieszkanie w stanie idealnym w pełni 
wyposażone i umeblowane. Blok z 2012 roku 
z windą. Mieszkanie widokowe na szóstym 
piętrze.

Cena 259.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe – 44 m2 
Stare Grzegórzki, 
ul. Rzeźnicza
Mieszkanie po gruntownym remoncie, 
położone w budynku blisko Galerii Kazi-
mierz. Nieruchomość składa się z dwóch 
osobnych pokoi, kuchni oraz przedpo-
koju. Ogrzewanie miejskie, dwustronna 
ekspozycja. Idealne pod inwestycję. 

Cena 355.000 zł
tel. 512 110 804

1-pokojowe; 36,4 m² 
Żabiniec; ul. Konecznego
Przedpokój, pokój, oddzielna kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, garderoba, 
balkon. Możliwość przerobienia miesz-
kania na dwupokojowe. Stan dobry. 
Atrakcyjna cena.

Cena 245.000 zł
tel. 696 496 500

1-pokojowe - 33 m2 
Stare Podgórze
Mieszkanie położone w czteropiętrowym 
bloku z lat dziewięćdziesiątych. Lokal składa 
się z przestronnego pokoju z balkonem 
francuskim, osobnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Idealne pod inwestycję. 
Doskonała lokalizacja. W bliskim sąsiedztwie 
znajdują się liczne placówki handlowo-usługo-
we, a także przystanki komunikacji miejskiej. 

Cena 270.000 zł
tel. 513 084 377

Dom 4 pokoje - 134 m2 
Borek Fałęcki
Dom o powierzchnia 134 m2  na działce 
2,78a składa się z II poziomów: I - przed-
pokój, kuchnia, pralnia, łazienka, kotłownia, 
pomieszczenie gospodarcze i duży garaż, II 

- przedpokój, 4 pokoje (możliwość wydziele-
nia kuchni), łazienka i duży balkon. Działka 
2,78a. Cicha i spokojna okolica, dużo zieleni.

Cena 850.000 zł 
tel. 669 205 735 

Nowa Huta 
- os. Na Wzgórzach
2 pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, piwni-
ca oraz balkon. Nieruchomość znajduje się 
na dziewiątym piętrze z pięknym widokiem 
na Kraków. W najbliższym sąsiedztwie 
sklepy, szkoła, przedszkole, dużo terenów 
zielonych.

Cena 199.000 zł / do negocjacji
tel. 731 090 606

3-pokojowe – 87 m2 
Łobzów, ul. Lubelska
Mieszkanie położone w kamienicy. Lokal 
składa się z 3 niezależnych pokoi, dużej 
kuchni z jadalnią, łazienki z WC, przyna-
leżnej piwnicy. Po generalnym remoncie 
w bardzo dobrym stanie.

Cena 608.000 zł  
tel. 512 110 802

1-pokojowe – 33,7 m2 
Prądnik Biały, 
ul. Słomczyńskiego
Przedpokój, salon z częściowo otwar tą 
kuchnią, łazienka z WC, balkon, możliwość 
dokupienia miejsca postojowego. Ustawne, 
słoneczne mieszkanie w stanie do wejścia. 
II piętro w kameralnym III-piętrowym bloku. 
Spokojna okolica. Doskonały dostęp do cen-
trum, blisko komunikacji.

Cena 215.000 zł
tel. 537 978 098

2-pokojowe - 42 m2 
Olsza
Przedpokój, salon, sypialnia, jasna kuch-
nia, łazienka, balkon, piwnica. Mieszka-
nie do odświeżenia. Zielona i spokojna 
okolica. Blisko komunikacji tramwajowej 
i autobusowej. Mieszkanie w centralnej 
części Ugorka.

Cena 249.000 zł
tel. 12 412 00 72

2-pokojowe – 44 m2 
Krowodrza, ul. Siemaszki
Oferujemy Państwu do sprzedaży mieszka-
nie składające się z przedpokoju, osobnej, 
jasnej kuchni, 2 oddzielnych pokoi, ła-
zienki oraz piwnicy. Lokal położony jest na 
pierwszym piętrze w 4-piętrowym bloku z 
cegły. Cicha i spokojna okolica, druga linia 
zabudowy. Niewielka odległość do punktów 
usługowych oraz komunikacji miejskiej. 

Cena 295.000 zł  
tel. 793 717 771
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

3-pokojowe - 110 m2 
Salwator

Apartament z widokiem na Wisłę i panoramę Krakowa. 
Unikalny apar tament położony na 6 piętrze w bu-
dynku znajdującym się tuż przy zejściu do Bulwarów 
Wiślanych. Jasny i przestronny salon z aneksem 
kuchennym, 2 sypialnie, łazienka z WC, duża gar-
deroba, 40 metrowy panoramiczny taras. Miesz-
kanie wykończone najwyższej jakości materiałami.
N ier uchomość pos iada pr zyna leżne mie j -
sce w garażu podziemnym, wyposażone jest 
w funkcje Smar tDOM, klimatyzacje oraz alarm. 

Cena: Informacja w biurze 
tel. 534 534 605

3-pokojowe - 54,16 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 nieza-
leżne pokoje, łazienka z WC, taras. Mieszkanie w 
nowej inwestycji „Kwartet Bieżanowski” z 2016 roku. 
W pełni wykończone i wyposażone. Możliwość doku-
pienia miejsca postojowego w garażu podziemnym. 

Cena: 409.000 zł 
tel. 537 680 002

3-pokojowe – 52 m2 
Bronowice, ul.Rydla
Mieszkanie w trzypiętrowym bloku z cegły z 1956 
roku, składające się z: przedpokoju, 3 pokoi, jasnej 
kuchni, łazienki, osobnego WC. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Nieruchomość znajduje się 
w cichej, spokojnej okolicy, a jednocześnie 
w doskonałej lokalizacji pod wglądem komuni-
kacyjnym. Mieszkanie idealne pod inwestycje. 

Cena 349.000 zł
tel. 731 846 860

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

Cena 380.000 zł
tel. 512 110 802
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w domu
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Krowodrza
ul. Friedleina

Krowodrza
ul. Kamienna

Wzgórza 
Krzesławickie
Os. Na Wzgórzach

Prądnik Czerwony
ul. Marchołta

Mogilany
ul. Świątnicka

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Krowodrza
ul. Poznańska

Podgórze
ul. Traugutta

kamienica
powierzchnia 583 m2

4 piętro
powierzchnia 53,4 m2

1 piętro
powierzchnia 47,47 m2

6 piętro
powierzchnia 29,5 m2

działka
powierzchnia 1,9 ha

3 piętro
powierzchnia 43 m2

9 piętro
powierzchnia 37 m2

2 piętro
powierzchnia 40,42 m2

Cena: 480 600 zł

Cena: 258 000 zł

Cena: 225 000 zł

Cena: 659 000 zł

Cena: 385 000 zł

Cena: 295 066 zł

Cena: 5 500 000 złCena: 4 990 000 zł

Rynek pierwotny
W naszej ofercie posiadamy ponad 1000 mieszkań z rynku 
pierwotnego – bez prowizji od kupującego.

Audyty i świadectwa energetyczne. 
Projektowane charakterystyki energetyczne.
Wykonujemy audyty energetyczne budynków w celu pozyskania 
finansowania na termomodernizację, świadectwa charakterystyki 
energetycznej oraz projektowane charakterystyki energetyczne. 

t: 12 307 13 23
m: biuro@gamp-krakow.pl
www.gamp-krakow.pl
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www.gwarantnieruchomosci.com     •     602 306 590

ZNAJDZIEMY TWOJE MIEJSCE
SKUTECZNOŚĆ  •  DOŚWIADCZENIE  •  KOMPETENCJA 

Na krakowskim rynku działamy od 16 lat

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

Nowe 1-2-3 pokojowe.

4 pokojowe, 72 m2, osobna 
kuchnia, duża loggia.
atrakcyjnie wykończone, 
w pełni wyposażone, 
po remoncie, widokowe.

Cena: od 5 500 zł/m2

Cena: 468.000 zł

brONOWICE, 
KrOWODrZA, DębNIKI

OlSZA 
Ul.FErTNErA

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

Cena: 259.000 zł

SAlWATOr, 
Ul. KOMOrOWSKIEgO

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

Cena: 430.000 zł

grZEgÓrZKI, 
Ul. SEMPErITOWCÓW

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

Cena: 560.000 zł

gAJ, 
Ul. ZADZIElE/ŁĄKOWA

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

Cena: 539.000 zł

WOlA JUSTOWSKA,
Ul. ZA SKŁONEM

3-pokojowe, nowa, kameralna 
zabudowa, wysoki standard 
wykończenia,wyposażone 
i umeblowane, z ogródkiem 
i zadaszonym tarasem.

Cena: 320.000 zł

WIElICZKA
Ul. MODrZEWIOWA

bIElANY, 
DWOrNA

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

Cena: 865.000 zł

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

Cena: 780.000 zł

SIDZINA, 
SAPAlSKIEgO
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WYNAJEM

KRÓTKOTERMINOWY

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

Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:

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

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

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

535 600 996
606 719 557
503 164 511

Piotr
Mateusz

Sebastian

info@hoca24.com

marketing

zarządzanie
rezerwacjami

pełną obsługę
klientów

przygotowanie mieszkania
pod wynajem

logistykę sprzątanie pranie

PROPERTY GROUP
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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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Kraków, ul. Lindego 1
tel. 503 005 679

krakow@plan-a.net.plZ nami osiągniesz więcej!
www.plan-a.net.pl

Wolnostojący, parter + poddasze. 
226 m2, 5 pokoi, otwarta kuchnia, 
działka 7,5a, garaż + wiata. 
Rok budowy 2004.

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

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

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

54 m2, 3 pokoje, kuchnia 
w aneksie, stan deweloperski.

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.

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

Modlniczka 
Dom na sprzedaż 

Kraków, ul. Przybyszewskiego
Mieszkanie na wynajem 

Kraków, ul. Falista
Działka na sprzedaż

Kraków, ul. Marii i Bole-
sława Wysłouchów
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, Prądnik Biały 
Mieszkanie 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

Wieliczka 
Motel na sprzedaż

Cena: 898 000 zł Cena: 3 000 zł

Cena: 398 000 zł

Cena: 245 000 zł

Cena: 310 000 zł

Cena: 260 000 złCena: 240 000 zł

Cena: 1 816 000 zł

Cena: 355 000 zł

Cena: 5 900 000 zł + podatek VAT 23%

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

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
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Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Kraków-Krowodrza, Wola Justowska

Cena: 1 950 000 PLN

Umów się na spotkanie:  Tomasz Grabowski
+48 791 571 915

t.grabowski@nowodworskiestates.p

Powierzchnia: 375 m2

ul. S. Tondosa Sprzedaż

Kraków-Krowodrza

ul. Krowoderska Inwestycja

Do sprzedania niepowtarzalny apartament na Woli Justowskiej 
przy ul. Tondosa

Dzielnica: Kraków-Krowodrza

Cena: 2 100  PLN

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

lukasz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 42 m2

ul. Wrocławska Wynajem

Do wynajęcia nowoczesne mieszkanie z miejscem 
parkingowym tuż przy ul. Wrocławskiej

www.nowodworskiestates.pl

Kraków, Ruczaj

Cena: 1 488 000 zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 135m2

ul. Z. Miłkowskiego Sprzedaż

Nowodworski Estates prezentuje ofertę przestronnego 
apartamentu zlokalizowanego przy ul. Miłkowskiego

Przedsprzedaż apartamentów 
na Starym Mieście
Bądź pierwszy! 

Ceny już od 11 300 pln/m2

Marcin Pajączek
+48 570 347 102

m.pajaczek@nowodworskiestates.pl

Miłosz Kucy
+48 731 070 340

milosz@privatehousebrokers.pl

40 mieszkań o powierzchni od 30 do 250 m2
30 miejsc postojowych. 

Dzielnica: Kraków-Łagiewniki-Borek Fałęcki

Cena: 1 700 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.
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072
Cena: 570.000 zł

garaż: 20.000 zł

Stare Miasto, ul. Sereno Fenna - sprzedaż 

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

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

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

Cena: 549.000 zł 

Krowodrza, ul. Niezapominajek - sprzedaż
Cena: 625.000 zł

+ 25.000 zł garaż

Na sprzedaż mieszkanie 
3-pokojowe przy
ul. Niezapominajek,
na Woli Justowskiej.

Cena: 650.000 zł 

Stare Miasto - Angel City - sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie 
na ulicy Szlak
o pow. 45,3 m2.

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

Stare Miasto - sprzedaż

Na sprzedaż 2-pokojowe 
mieszkanie o powierzchni 
ok. 47 m2. Mieszkanie 
położone jest w zadbanej 
zabytkowej kamienicy 
zaledwie 200 m od płyty 
Rynku Głównego.

Marek Cygal +48 795 184 428 marek@aphouse.pl

Cena: 2.100 zł

Grzegórzki, ul. Ostatnia - wynajem

Do wynajmu mieszkania 
2-pokojowe przy
ul. Ostatniej.

Cena: 1.499.000 zł
(do negocjacji)

Stare Miasto, ul. Długa - sprzedaż

Na sprzedaż 3/4 
pokojowy penthouse
o powierzchni 126 m2

+ taras, VI piętro.

Izabela Myśliwiec +48 799 936 689 izabela@aphouse.plDenys Romanov +48 795 795 482 denys@aphouse.pl

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

Cena: 420.000 zł 

Stare Miasto, ul. Starowiślna - sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie 
na ulicy Starowiślnej
o pow. 59 m2.

Barbara Kulon +48 795 700 975 barbara@aphouse.pl Denys Romanov +48 795 795 482 denys@aphouse.pl

Cena: 699.000 zł 

Podgórze, ul. Nadwiślańska

Na sprzedaż przestronne 
2-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 47 m2 
położone na II piętrze
w Nowej Inwestycji przy 
ul. Nadwiślańskiej 11.

+48 795 184 428Marek Cygal marek@aphouse.pl

Cena: 550.000 zł
opcjonalnie miejsce postojowe

w garażu podziemnym 60.000 zł
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Rejon Bronowice/
Prądnik, Modlniczka 
- Modlnica

Kraków/Modlniczka 
- Modlnica 

NOWE

Rejon 
Bronowic

Rejon Bronowice/
Prądnik, Modlniczka 

- Modlnica

Kraków, 
Bronowice

Kraków, 
Łokietka

Bibice 
– Zielonki

Kraków, Śródmieście

Krowodrza/ 
Azory 

Grzegórzki/Olsza 
Śródmieście

Stare Podgórze 
ok. Kazimierz

Wola Justowska 

Cena: 415.000 zł Cena: 320.000 zł

Cena: 360.000 zł Cena: 449.000 zł

Cena: 645.000 zł +VAT Cena: 789.000 zł

Cena: 349.000 zł

Cena: od 151.000 zł Cena: od 242.000 zł+VAT

Cena: od 268.800 zł 
                + VAT8% Cena: od 2000 – 2500 zł

Szeregówka, możliwe 
dofinansowanie MDM 
85.000 zł.

Dom, 4 pokoje, 81 m2, 
ogród, 

miejsce postojowe.

Dom, 150 m2, II poziomy, 
ogród, miejsce posto-
jowe.

Szeregówka 
z garażem.

Dom z garażem, 
3 poziomy.

Dom z garażem. 

Szeregówka, 
cena dotyczy segmentu 
w szeregówce.

Zakup pod wynajem, mieszka-
nia w tym samym budynku.

Kawalerka: 
Cena: 155.000 zł 
Zarobisz 1150 zł

Mieszkanie 2 pokojowe: 
Cena: 199.000 zł 

Zarobisz 1490 zł/miesiąc

Nowe mieszkania 
1 i 2-poziomowe. 
1-2-3 pokojowe.

Nowe 1-2-3 pokojowe, 
do odbioru z tarasami.

Mieszkania gotowe, 
do odbioru !

Do wynajęcia aparta-
menty: 2 i 3 pokoje. 

Brak czynszu, parking, 
wi-fi, tarasy i ogródki.

Okazja !

Bezpośrednio na www.realdom.pl mamy atrakcyjne oferty z prezentacjami VIDEO

MIESZKANIA- APARTAMENTY Z OGRODAMI-DOMY-SZEREGÓKI-BLIŹNIAKI

RealDom Nieruchomości     |     LINIA INFO: 604-613-712     |     biuro@realdom.pl  

RealDom Nieruchomości          LINIA INFO: 604-613-712          biuro@realdom.pl
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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

www.nieRuchOMOSci-KRAKOw.Pl

31-052 Kraków 
ul. św. Wawrzyńca 38/6 

tel.: 012 423 00 29, 604 484 866

KROwODRZA, 
ul. chOPinA

STARe PODGÓRZe

STARe MiASTO,
GRZeGÓRZKi

STARe PODGÓRZe

wOlA JuSTOwSKA,
ReJOn PARKu DecJuSZA

MOGilAnY

PODGÓRZe,
ul. PRZewÓZ

KROwODRZA

Agnieszka Dorynek 
506-637-713

Agnieszka Dorynek 
506-637-713

Dorota Winiarska lic 1227 
602-212-612

Agnieszka Dorynek 
506-637-713

Dorota Winiarska lic 1227 
602-212-612

Agnieszka Dorynek 
506-637-713

Agnieszka Dorynek 506-637-713

Dorota Winiarska 602-212-612
Dorota Winiarska lic 1227 

602-212-612

3 niezależne pokoje, 65 m2 , 
II piętro, 2 balkony, ogrzewanie 
miejskie, 10 min. spacerkiem do 
Rynku Głównego

Cena: 570.000 zł

Mieszkania od 35 m2, w odrestau-
rowanej kamienicy, ogrzewanie 
miejskie, świetna lokalizacja

Cena: 7.5 tys. m2 do negocjacji

Nowe mieszkania, poddasze, stan 
deweloperski, bez PCC, 
10 minut od Rynku
65,99 m2 – 399.000 zł
31,64 m2 – 219.000 zł
50,12 m2 – 339.000 zł
43,09 m2 – 289.000 zł

Wynajem lokalu handlowo usłu-
gowego z witryną, narożny parter, 
duże natężenie ruchu; 
pow. 197 m2, wysokość 3,25 m, 
2 wejścia

Czynsz najmu: 10 tys zł netto

Dom wolnostojący 270 m2, 
7 ar działka, parter - salon z wyj-
ściem do ogrodu, kuchnia, łazienka; 
dodatkowo pokój z łazienką, piętro 
- 4 sypialnie, poddasze do aranżacji

Cena: 1.800.000 zł

Działka pod dom dla Twojej rodziny 
– żyj bez smogu.
6 arowa działka, media w drodze

Cena: 240.000 zł

1/2 budynku o pow. 205 m2, 
w  tym dwa mieszkania wydzielone 
do odrębnych ksiąg wieczystych, 
udział w strychu, udział w budynku 
gospodarczym i narożnej działce

Cena: 990.000 (do negocjacji)

5-pokojowe, funkcjonalny rozkład, 
2 poziomy, 2 łazienki, garaż, 
2 min. do przystanku

Cena: 4850 zł/m2

ZaprasZam na preZentację ZaprasZam na preZentację

ZaprasZam na preZentację ZaprasZam na preZentację

ZaprasZam na preZentację ZaprasZam na preZentację

ZaprasZam na preZentację ZaprasZam na preZentację
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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnia drObnE

Mieszkania – sprzedaż

Kraków
50 m2, 2-pokojowe, spółdzielczo-własnościowe, hi-
poteczne, 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, przedpokoju, 
kuchni, łazienki, oraz balkonu. Do lokalu przynależy 
komórka lokatorska. Na podłogach w pokojach 
parkiet. W kuchni, przedpokoju i łazience 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-
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 gazo-
wym. Okna PCV. Do mieszkania przynależy piwni-
ca. Blok po termomodernizacji. W pobliżu szkoły, 
przedszkola, szpital, przychodnia, sklepy. Miejsca 
parkingowe przy bloku są ogólnodostępne.

Cena 280.000 zł
Tel. 698-656-727

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

Cena 499.000 zł
Tel. 505-176-163

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

Cena 153.000 zł
Tel. 791-241-515

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

Cena 237.000 zł 
Tel. 517-115-248

Kraków, ul. Łokietka
38 m2, 2 pokoje, I piętro w 2-piętrowym budynku 
z  2016 r. Wystawa południowa, balkon. Pokój 
z aneksem kuchennym 20 m2, pokój 8 m2, łazienka 
4 m2, przedpokój 5,5 m2. Mieszkanie wykończone 
w  wysokim standardzie. Panele, flizy, terakota, 
zabudowa mebli kuchennych, klimatyzacja, 
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 budyn-
ku z  2006 r. Mieszkanie zadbane, komfortowe, 
w pełni funkcjonalne. Składa się z 2 pokoi, przed-
pokoju, 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 ogrodzo-
ny, monitorowany, zagospodarowany. Czysto 
i  schludnie. Bardzo dobra lokalizacja w  pobliżu 
przystanku tramwajowego i autobusowego, su-
permarketów, 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. 
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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 ekspozycji 
zachodniej i północnej. W okolicy sklepy, szkoły, 
przedszkola, tereny rekreacyjne, 200 metrów 
do Bulwarów Wiślanych, 400 metrów do Forum 
Przestrzenie, 800 metrów do Kładki Bernatki. 
Do dyspozycji miejsce parkingowe w  garażu 
podziemnym (cena 35 tys. zł) oraz dwie komórki 
lokatorskie o powierzchni 3 m2 (cena 10 tys. zł). 

Cena 760.000 zł 
Tel. 506-256-555

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

Cena 499.900 zł
Tel. 606-300-317

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

Cena 269.000 zł
Tel. 668-287-485

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

Cena 285.000 zł
Tel. 604-394-706

Kraków, ul. Sobieskiego
60,6 m2, 3 pokoje, I  piętro w  4-piętrowym bu-
dynku. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, łazienki, 
kuchni, przedpokoju z  aneksem. Z  salonu wy-
chodzi się na balkon. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Na podłogach parkiet (oprócz łazienki 
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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 elektrycznego. 
Mieszkanie wysokie (2,80 m), ładnie doświetlone, 
ekspozycja okien – zachód/północ/wschód. W oko-
licy niska zabudowa domów jednorodzinnych. 
Bardzo dobra komunikacja z całym Krakowem.

Cena 400.000 zł
Tel. 502-027-153

Kraków, ul. Zbrojarzy
31,8 m2, 1 pokój, wysoki parter w 2-piętrowym 
budynku z  2000 r. Mieszkanie zlokalizowane 
wewnątrz ogrodzonego osiedla. Mieszkańcy 
mogą korzystać z  miejsc postojowych, placu 
zabaw, wydzielonego miejsce na grilla. Obiekt 
jest monitorowany. Do dyspozycji indywidualny 
garaż (16,08 m2) oraz komórka lokatorska (3 
m2). Mieszkanie przeznaczone jest do sprze-
daży wraz z  garażem i  komórką lokatorską. 
W  korytarzu duża szafa, na podłogach nowe 
panele, w kuchni nowe flizy. W łazience wanna, 
umywalka oraz duży, nowy grzejnik łazien-
kowy. Z  pokoju jest wyjście na taras, ułożony 
z drewnianych desek. Za tarasem jest niewielki 
ogródek, ogrodzony tujami oraz płotkiem. 
Mieszkanie ze względu na lokalizację ma duży 
potencjał inwestycyjny.

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

Kraków, ul. Zdunów
45,5 m2, dwupokojowe mieszkanie z możliwością 
zakupu miejsca parkingowego pod balkonem 
(15.000 zł).

Cena 317.000 zł
Tel. 692 701 964

e-mail: bjaggi59@gmail.com 

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
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, wybudowa-
ny w  2016 roku, 6 km od granic Krakowa. 
Spokojna okolica, w  sąsiedztwie nowych 
domów. Murowany z  cegł y ceramic znej, 
płyta żelbetonowa, dachówka ceramiczna. 
W ypos ażony w:  a larm z  monitor ingiem 
Solid, okna PCV z  roletami zewnętrznymi, 
antywłamaniowe drzwi zewnętrzne f irmy 
Gerda. Woda miejska, szambo. Ogrzewanie 
gazowe, grzejniki plus ogrzewanie podło-
gowe, kominek. Garaż w  budynku z  bramą 
sterowaną pilotem. Istnieje możliwość do-
datkowej adaptacji poddasza, co powiększy 
podany metraż o około 70 m2. Dojazd asfal-
towy. Dogodny i szybki dojazd do Krakowa, 
linia MPK 212, przystanek 100 m od domu. 
Dom wykończony, gotowy do zamieszkania. 
Podana cena nie obejmuje ogrodzenia i za-
gospodarowania 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 nowoczesne, 
centralne, gazowe, piec dwuobiegowy + kominek. 
Meble kuchenne na wymiar dębowe (w cenie), 
drzwi i schody dębowe, brama na pilota, elektrycz-
na roleta do garażu sterowana radiowo, zainstalo-
wany 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  po-
wierzchni 10 a. Całość, łącznie z lasem jest ogro-
dzona zapewniając prywatność domownikom. 
Dom posiada 5 pokoi, w tym salon połączony 
z kuchnią, 2 łazienki, garderobę, duże pomiesz-
czenie gospodarcze. 4 pokoje mają własne 
balkony. Dwie sypialnie na piętrze wyposażone 
są w  klimatyzację. W  części podpiwniczonej 
znajdują się 2 obszerne pomieszczenia, w tym 
jedno ogrzewane, gdzie mieści się kotłownia. 
Głównym systemem ogrzewania jest kotłownia 
gazowa. Dwa niezależne, wysokie pomiesz-
czenia strychowe są wykorzystywane jako 
pomieszczenia gospodarcze. Dom posiada 2 
pomieszczenia garażowe.

Cena 1.200.000 zł
Tel. 694-601-354 

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

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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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, kotłow-
nia, przedpokój, garaż, taras. Na poddaszu: 
3 pokoje, łazienka, garderoba, pokój nad 
garażem. W  pokojach na podłodze panele, 
ściany pomalowane. Kuchnia w  meblach na 
wymiar, na podłodze płytki. W  łazienkach 
płytki (prysznic, wanna). Teren ogrodzony, 
ogrzewanie – gaz, kolektory słoneczne, ko-
minek. Wykończony, czysty, zadbany. Posesja 
położona w pięknej okolicy blisko lasu, rzeka 
Dunajec – ok. 1 km. Cisza, spokój, zieleń.  
W odleglości ok. 1 km sklepy, linia autobuso-
wa 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) bezpo-
średnio od właściciela, z ostateczną decyzją 
WZiZT (pozwolenie na budowę w  trakcie) 
– zabudowa bliźniacza dwulokalowa o inten-
sywności 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 mia-
sta Brzesko, do zjazdu z autostrady A4 w Brzesku 
tylko 5 kilometrów. Działka z pięknym widokiem, 
lekko nachylona, prostokątna o  wymiarach 
ok.  25  × 90 m z  warunkami zabudowy (WZ) 
na budowę domu mieszkalnego. Media: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja w granicy działki lub na 
sąsiedniej działce. Istnieje możliwość kupienia 
innej działki budowlanej w tym rejonie, również 
z warunkami zabudowy na budowę domu miesz-
kalnego – jednorodzinnego, która ma bezpośred-
ni 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. Do-
jazd do działki – droga asfaltowa. Wszystkie 
media. Odległość do Tarnowa 8 km. Istnieje 
możliwość sprzedaży działki w tej lokalizacji, 
lecz o  innej powierzchni, tj.: np. ok. 22 ary 
(cena ok. 165.000  zł), 10 arów (75.000 zł), 8 
arów (60.000).

Cena 88.000 zł
Tel. 693-262-292

e-mail: budowlane_dzialki@poczta.fm

Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska
12 a, budowlana, media, ogrodzona, przy drodze 
na Podbukowiec.

Cena 125.000 zł
Tel. 501-219-294

e-mail: renata.kowalczewska@ gmail.com

kOMercja – sprzedaż

Lokal użytkowy
Wadowice, Plac Jana Pawła II, 57 m2 lub 25 
m2, I p., całość po kapitalnym remoncie. Nowa 
stolarka, nowe instalacje, ogrzewanie MPEC. 
Ze względu na lokalizację, lokal nadaje się pod 
działalność gospodarczą lub jako apartament 
mieszkalny.

Cena 8800 zł/m2

Tel. 794-562-965

Mieszkania – wYnajeM

Kraków, ul. Białoprądnicka
50 m2, IV p./ IV p., 2-pokojowe. Otwarta kuch-
nia (osobna) i  przestronny salon z  balkonem. 
Sypialnia, przedpokój, łazienka z  wanną i  wc. 
Widok z balkonu na ogród (sad). Media miejskie, 
opomiarowane również ogrzewanie. Dostępna 
piwnica. Na wyposażeniu: pralka, kuchnia elektr, 
lodówka, mikrofala. Bardzo blisko park i  Dwo-
rek Białoprądnicki, plac zabaw, poczta, sklep, 
korty tenisowe, weterynarz w  bloku, fryzjer, 
restauracja.

Cena 1400 zł + opłaty
Tel. 601-460-298

Kraków, ul. Chopina
100 m2, II p./ IV p., centrum, w  cichej okolicy, 
blisko Parku Krakowskiego. 3 duże pokoje, prze-
stronna kuchnia, łazienka, oddzielna toaleta. 
Ogrzewanie gazowe – nowy piec dwufunkcyjny. 
Nowy prąd.

Tel. 602-366-553
e-mail: jpolak@interia.pl

Kraków, ul. Krzywda
50 m2, parter, 2 pokojowe kompletnie wy-
posażone (pralka, lodówka, zmywarka, tv) 
w  wolno stojącym domku z  małym ogród-
kiem oraz miejscem parkingowym. Świetna 
lok al iz acja  ko ło K rakowsk ie go CHT (na 
ul.  Powstańców Wielkopolskich). W  bliskiej 
odległości znajduje się przystanek autobuso-
wy i  tramwajowy oraz Krakowska Akademia 
im. A.F. Modrzewskiego. Mieszkanie jest ciche 
z małym ogródkiem.

Cena 1600 zł + opłaty
Tel. 602-844-301

Kraków, ul. Prądnicka
25 m2, IV p., mieszkanie w pełni umeblowane 
(meble IKEA), sprzęt AGD (pralka, lodówka, 
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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 

06–19.10.2017  nr 19/2017

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






