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Szanowny Czytelniku

Czy i dlaczego warto inwestować w mieszkania 

przeznaczone pod wynajem, jak wygląda polski 

rynek najmu na tle rynku europejskiego i jaka 

jest dynamika jego rozwoju? O tym i wielu 

innych aspektach tej strategii inwestycyjnej 

przeczytasz w tekście Magdaleny Hojniak pt. 

„Sytuacja na polskim rynku najmu”.

Anna Kapłańska w tekście „Mieszkanie 

z rynku pierwotnego czy wtórnego?” radzi, 

co należy wziąć pod uwagę, rozważając 

zakup nieruchomości. Na jaki rabat może 

liczyć nabywca w przypadku ofert na 

rynkach pierwotnym i wtórnym, co decyduje 

o utrzymywaniu się wartości mieszkania, 

a także dlaczego warto sprawdzić stan Księgi 

Wieczystej.

Osoby, które ten dylemat mają za sobą 

i w najbliższym czasie będą zajęte 

wykończeniem zakupionego mieszkania, 

zachęcam do lektury artykułów 

przygotowanych przez architektów wnętrz. 

Począwszy od wyboru grzejników, które 

w porze jesienno-zimowej bezpośrednio 

wpływają na komfort mieszkania, mogą jednak 

spełniać również funkcję dekoracyjną. Dowiesz 

się też, jak pomysłowo i zarazem niedrogo 

udekorować mieszkanie oraz jak funkcjonalnie 

urządzić kawalerkę.

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński

Numer 20/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto: 13.10.2017 r. ukazał się 20.10.2017 r. 

20/2017
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relacje

Aktualne problemy i perspektywy  
rozwoju polskich miast — VII Konferencja 
Dni Dewelopera

W
rocław, który konkuruje z Krakowem o mia-
no drugiego po Warszawie największego ryn-
ku mieszkaniowego w Polsce, po raz kolejny 

stał się miejscem wymiany poglądów na temat kierun-
ków rozwoju branży deweloperskiej. 12 października 
we wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stule-
cia odbyła się VII edycja Konferencji Dni Dewelopera. 
W wydarzeniu uczestniczyli przede wszystkim właści-
ciele i pracownicy firm deweloperskich, przedstawiciele 
rządu, samorządowcy, prawnicy, ekonomiści, architek-
ci, pośrednicy w  obrocie nieruchomościami. Przewod-
nim tematem tegorocznej konferencji było „Utrzymanie 
tempa wzrostu polskich miast”. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się Tomasz Żuchowski — Wiceminister 
Infrastruktury i  Budownictwa, prof. Witold Orłowski 
— Narodowa Rada Rozwoju, dr Robert Sobiech — Insty-
tut Nauk Publicznych Collegium Civitas, Krzysztof Pie-
traszkiewicz — Prezes związku Banków Polskich oraz 
Rafał Dutkiewicz — Prezydent Wrocławia. 

Program Dni Dewelopera obejmował wykłady oraz 
dyskusje zorganizowane w ramach 2 paneli i 4 równo-
legle prowadzonych debat. Oprócz przewodniego tematu konfe-
rencji, zaproszeni goście omówili m.in. następujące zagadnienia: 
„Wyzwania dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce w 2017 
r.: energooszczędność i nowe trendy w mieszkalnictwie”; „Dane, 
nowe media, VR i efekty 3D; nowe spojrzenie na strategie sprze-
daży i marketing”; „Kodeks Urbanistyczno-Budowlany w ratach”. 

Mimo deklarowanej przez młodych ludzi chęci osiedlania się 
na obszarach wiejskich i podmiejskich, biorąc pod uwagę chociaż-
by realia polskiego rynku pracy, to aglomeracje nadal stanowią 
odpowiedź na rzeczywiste potrzeby osób w  wieku produkcyj-
nym. Eksperci biorący udział w  debatach zwrócili uwagę na za-
leżność między rozwojem infrastruktury miejskiej a  wysokim 
popytem na mieszkania. 

Rynek deweloperski a rozwój miast
Polska gospodarka jest w największym stopniu powiązana z roz-
wojem miast. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź oraz 
aglomeracja śląska to ośrodki, które łącznie wytwarzają 1/3 PKB. 

Punktem wyjścia do rozmowy o kondycji polskich miast było 
założenie, że firmy deweloperskie stymulują koniunkturę gospo-
darczą regionów, a  działalność deweloperów jest jednym z  naj-
ważniejszych bodźców napędzających rozwój miast. Największą 
przeszkodę w realizacji inwestycji mieszkaniowych stanowi nie-
właściwie prowadzona gospodarka przestrzenna. zagroże-
niem dla rynku deweloperskiego jest bowiem sytuacja, w której 
strategia miejska nie uwzględnia rozbudowy infrastruktury to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej. z  badań preferencji 

12 października br. we wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia 
odbyła się VII edycja Konferencji Dni Dewelopera.

mieszkańców miast wynika, że do zamieszkania na obszarach 
miejskich skłania wysoka jakość życia, na którą składają się: sy-
tuacja ekonomiczna, dobra infrastruktura, dbałość o środowisko 
naturalne, dostęp do usług i mieszkań. 

Aktualnie polskie metropolie są tylko w niewielkiej części ob-
jęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Brak odpowiednich dokumentów planistycznych znacznie wy-
dłuża proces realizacji inwestycji, poprzez nagromadzenie proce-
dur administracyjnych i  prawnych. Szybsze rozpoczynanie prac 
budowlanych pozwoliłoby deweloperom obniżyć koszty realiza-
cji. Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
skutkuje chaosem urbanistycznym, który nasila negatywne ten-
dencje w gospodarce miast. 

Wśród zalet uchwalania dokumentów planistycznych wymie-
nia się także możliwość uzyskania wyższej ceny gruntu. Szczegóło-
we informacje o sąsiedztwie planowanej inwestycji (np. odległość 
od metra, terenów zielonych czy przystanków autobusowych 
i tramwajowych) będą stanowić argument dla sprzedających.

Istniejące plany zagospodarowania często nie uwzględniają ne-
gatywnych tendencji demograficznych: postępującego wyludnia-
nia się większości ośrodków i starzenia się polskiego społeczeństwa. 
W  obecnej formie przewidują one budowę miasta dostosowanego 
do potrzeb młodych, dynamicznych mieszkańców, których liczba bę-
dzie sukcesywnie spadać. Przykładowo, często planuje się budowę 
placów zabaw, jednocześnie nie zauważając potrzeb rosnącej grupy 
emerytów. Nowo tworzone plany miejscowe powinny uwzględniać 
potrzeby i możliwości rynku. Przygotowując je, należy opierać się na 

Dorota Jarodzka-Sródka i Edward Laufer inaugurują Dni Dewelopera 2017, fot. PZFD Wrocław
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dostępnych danych, na bazie nowych technologii. Ważne aby powsta-
wały one w  dialogu ze wszystkimi interesariuszami i  antycypowały 
zjawiska zachodzące w mieście — czytamy w raporcie, PwC, zapre-
zentowanego na konferencji przez prof. Witolda Orłowskiego, 
Głównego Doradcę Ekonomicznego.

Opierając się jedynie na wskaźnikach demograficznych moż-
na wysunąć wniosek, że obecnie mamy do czynienia z odwrotem 
w kierunku wsi i niewielkich miejscowości. Co ciekawe, na wypro-
wadzkę poza miasto decydują się zamożni mieszkańcy. Wśród 
powodów takiej decyzji znalazły się czynniki środowiskowe: 
brak hałasu, bliskość natury, czystsze powietrze. Tendencja ta 
jest widoczna przede wszystkim w  miastach 
z  dobrą infrastrukturą drogową (ułatwiają-
cą dojazdy z  obszarów podmiejskich). Waru-
nek ten spełniają m.in. Poznań, Wrocław czy 
aglomeracja śląska. „Ucieczka” zamożnych 
mieszkańców z  miast skutkuje spadkiem do-
chodów podatkowych gmin miejskich. W  ten 
sposób lokalne samorządy zaczynają borykać 
się z ograniczonym budżetem na inwestycje — 
zwłaszcza drogowe, na które jest największe 
zapotrzebowanie. 

Kosztem aglomeracji rozwijają się małe 
powiaty. Profesor Witold Orłowski zwrócił 
uwagę na przypadek Poznania. Miasto to od 
wielu lat zmaga się z  problemem suburbani-
zacji, z roku na rok coraz więcej mieszkańców 
osiedla się w sąsiednim powiecie. Na popular-
ności obszarów wiejskich dużo stracił także 
Wrocław, paradoksalnie przez to, że w ostat-
nich latach zrealizował inwestycje drogowe 
usprawniające codzienne dojazdy do miasta. 

z  prognozowych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wynika, że w  ciągu kilkudziesięciu lat 
w powiatach będzie mieszkać więcej osób niż w miastach. Niż de-
mograficzny w metropoliach przekłada się na niedobór pracowni-
ków. Kraków, Trójmiasto i Poznań to obszary, które wciąż jeszcze 
mogą liczyć na napływ studentów i absolwentów rozpoczynają-
cych pracę w krakowskich korporacjach. Pozostałe duże miasta 
w  Polsce będą musiały posiłkować się siłą roboczą z  zagranicy. 
Według przewidywań PwC w  perspektywie 10 lat z  łódzkiego 
i wrocławskiego rynku pracy odejdzie dwa razy więcej osób, niż 
się do niego włączy.

Podczas konferencji poruszono również interesujący temat 
wielokulturowości, wpisanej w  miejski styl życia. Mimo odnoto-
wywanych w Polsce przypadków ksenofobii, imigracja spoza kra-
ju uznawana jest przez ekspertów za pozytywny przejaw zmian: 
Przyczynia się do rozwoju zjawisk przedsiębiorczości i  innowacyj-
ności, niezbędnych dla budowy wysokowydajnej gospodarki. Mia-
sta, które potrafią ułożyć współdziałanie różnych grup społecznych, 
zyskują na tym i  gospodarczo, i  kulturalnie. W  porównaniu do za-
chodnioeuropejskich metropolii udział cudzoziemców w  strukturze 
populacji największych polskich miast jest symboliczny — przekony-
wał prof. Orłowski. 

Nie tylko demografia
W opinii analityków rynku demografia nie powinna być jedynym 
czynnikiem wpływającym na rozwój metropolii. Spadek liczby 
ludności w miastach może być zjawiskiem przejściowym — duża 
mobilność Polaków i  migracje w  celach zarobkowych decydują 

o zmienności tego wskaźnika w różnych okresach. Do władz me-
tropolii należy wobec tego podjęcie działań, które skłonią mło-
dych Polaków do pozostania w danym regionie na stałe. 

Podczas wykładu inaugurującego Dni Dewelopera „Czy zmia-
ny demograficzne naprawdę są zagrożeniem dla rozwoju Polski 
i  Wrocławia?” uczestnicy konferencji usłyszeli, że demografia 
może stanowić silny sygnał alarmujący i wskazujący na potrzebę 
zmian. Aby przeciwdziałać zjawisku wyludniania miast trzeba ra-
cjonalnie tworzyć koncepcje zagospodarowania przestrzennego. 
Udział deweloperów w  tych działaniach polega przede wszyst-
kim na tworzeniu takich projektów, które pod względem archi-

tektonicznym i  technologicznym wkomponują się w  zabudowę 
wybranego obszaru miasta. Po stronie, zarówno inwestora, jak 
i lokalnych władz, jest także analiza wskaźników ekonomicznych 
dotyczących działki inwestycyjnej. Przed określeniem przezna-
czenia gruntu warto przeanalizować jego potencjał i opłacalność 
ewentualnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Być może zre-
zygnowanie z  dominującej funkcji mieszkaniowej, na rzecz biur 
czy usług w  pewnych przypadkach byłoby lepszym rozwiąza-
niem dla miasta, dewelopera i mieszkańców?

Rozlewanie się miast
Kolejnym zjawiskiem związanym z aktualną sytuacją polskich me-
tropolii jest rozlewanie się miast i  wynikające z  tego osłabienie 
pozycji centrów. Eksperci zgromadzeni na konferencji przekony-
wali, że problem można ograniczyć poprzez promowanie zabu-
dowy wolnych obszarów wiejskich, rewitalizację i  zagęszczanie 
istniejącej zabudowy oraz wprowadzanie ułatwień w zakresie ko-
munikacji w granicach miasta. 

Wiele rejonów pozostaje niezagospodarowanych ze względu 
na niską dostępność transportu publicznego czy brak dróg dojaz-
dowych. z oczywistych względów popyt na mieszkania realizo-
wane na niedostatecznie przygotowanych działkach będzie niski. 
Jeśli lokalne samorządy nie przyspieszą tempa realizacji inwesty-
cji infrastrukturalnych, możemy mieć do czynienia z powstawa-
niem tzw. osiedli widm (spotykanych np. w Hiszpanii) — wyraźnie 
odciętych od innych części miasta. 

Joanna Kus

Dorota Jarodzka-Sródka i Edward Laufer inaugurują Dni Dewelopera 2017, fot. PZFD Wrocław Debata: Wpływ rynku deweloperskiego na polską gospodarkę, fot. PZFD Wrocław
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Dwa słowa o rynku

Mieszkanie z rynku pierwotnego 
czy wtórnego?

W
 ramach sondy przeprowadzonej przez portal KRN.pl, 
zadano czytelnikom pytanie, czy ich zdaniem korzyst-
niejszy jest zakup mieszkania z  rynku pierwotnego, 

czy wtórnego. Według opinii respondentów lepiej wypadły nie-
ruchomości z rynku wtórnego — ponad połowa odpowiadających 
(50,94 proc.) stwierdziła, że taki zakup jest bardziej korzystny. 
Mieszkanie z rynku pierwotnego woli 39,62 proc. badanych, na-
tomiast 9,43 proc. osób nie ma zdania w  tej sprawie. Przepro-
wadzona sonda pokazuje, że w  kwestii wyboru między rynkiem 
pierwotnym a  wtórnym zdania są podzielone. Właściwie nie da 
się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakie mieszkania są 
obiektywnie lepsze. zarówno te z rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego, mają wady i zalety. Ważne, by poznać cechy obu typów nie-
ruchomości i  wybrać opcję najlepiej dopasowaną do własnych 
potrzeb i oczekiwań.

Cena mieszkania
Oferty mieszkań z rynku wtórnego są atrakcyjne przede wszyst-
kim ze względu na korzystną cenę. Według raportu NBP w II kwar-
tale 2017 r. średnia cena ofertowa 1 mkw. mieszkania na rynku 
pierwotnym w Krakowie była nieco niższa niż w przypadku rynku 
wtórnego. Warto jednak pamiętać, że wśród ofert z rynku wtór-
nego pojawiają się także mieszkania, których wartość jest mocno 
przeszacowana. Niektórzy właściciele latami próbują sprzedać 
nieruchomość, oczekując zbyt wysokiej kwoty w odniesieniu do 
jej wartości, czym zawyżają średnią. Jednocześnie sprzedający 
mieszkania z drugiej ręki są skłonni do większej obniżki ceny niż 
deweloperzy. Jak pokazują statystyki NBP, na rynku pierwotnym 
negocjacje przeciętnie przynoszą oszczędność 2,5 proc. Na ryn-
ku wtórnym zaś średnie różnice między ceną ofertową a transak-
cyjną wynoszą prawie 1 tys. zł za 1 mkw., czyli ponad 15 proc.

W  przypadku mieszkania istotne są nie tylko koszty zakupu, 
ale i użytkowania. Choć starsze obiekty mogą być tańsze w mo-
mencie finalizacji transakcji, ich utrzymanie zazwyczaj wiąże się 
z  wyższymi kosztami. Nowe mieszkania są budowane według 
nowoczesnych standardów, często z  wykorzystaniem energo-
oszczędnych rozwiązań. Solidne okna czy odpowiednia izolacja 
cieplna, a coraz częściej i rozwiązania smart, przemawiają na ko-
rzyść danej nieruchomości. Poza tym w  nowych mieszkaniach 
często nie ma konieczności opłacania składek na fundusz remon-
towy lub są one niższe niż w przypadku starszych nieruchomości, 
w których ryzyko wystąpienia ewentualnych usterek jest większe.

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, należy zapłacić podatek 
od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość wynosi 2 proc. 
wartości nieruchomości. W przypadku rynku pierwotnego, PCC 
zastępuje podatek VAT, wliczony w  cenę mieszkania. Sprzedaż 
wielu lokali z „drugiej ręki” odbywa się za pośrednictwem agencji 
nieruchomości. Coraz więcej firm pobiera prowizję tylko od stro-
ny zamawiającej usługę. Możemy jednak trafić na pośrednika, na 

którego wynagrodzenie składa się opłata zarówno od sprzedają-
cego, jak i kupującego. W takiej sytuacji koszty zakupu mieszkania 
odpowiednio wzrosną.

Stan mieszkania
Wiele osób kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym, pod-
pisuje umowę jeszcze przed zakończeniem inwestycji. Wówczas 

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy wykonać, planując zakup mieszkania, jest 
odpowiedź na pytanie, czy poszukiwać nieruchomości na rynku pierwotnym, czy 
wtórnym.

muszą podjąć decyzję na podstawie wizualizacji i  projektów. 
Mieszkanie używane zaś można zobaczyć na własne oczy. Przed 
sfinalizowaniem transakcji warto jednak dokładnie zbadać jego 
stan techniczny, nawet jeśli niedawno był w nim przeprowadzany 
remont. Pod świeżą farbą mogą kryć się grzyb i pleśń. Warto za-
tem skorzystać z pomocy ekspertów, którzy wykonają ekspertyzę 
techniczną i mykologiczną. Ich koszt podniesie wartość transak-
cji, jednak może uchronić kupującego przed nietrafioną decy-
zją. Warto również oszacować wysokość opłat wynikających 
z  koniecznych prac remontowych i  obliczyć, czy zakup będzie 
opłacalny.

Mieszkania z  rynku pierwotnego również mogą posiadać 
wady, dlatego istotne jest wykonanie odbioru technicznego w na-
leżyty sposób. Tworzy się wówczas protokół zdawczo-odbiorczy. 
Deweloper i generalny wykonawca mają obowiązek usunąć uję-
te w nim usterki. Dodatkowo, kupującemu przysługują roszcze-
nia z tytułu rękojmi.

Istotne jest również sprawdzenie stanu prawnego mieszkania. 
W tym przypadku na rynku wtórnym występuje większe ryzyko 
ewentualnych problemów. Dlatego przed podpisaniem umowy 
koniecznie należy zapoznać się z Księgą Wieczystą nieruchomo-
ści i sprawdzić m.in., komu przysługuje prawo własności mieszka-
nia oraz czy nie ciążą na nim różnego rodzaju obciążenia, w tym 
hipoteka.
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Aranżacja wnętrza
Osoby, które cenią sobie oryginalność i  indywidualne podejście 
do urządzenia wnętrza, prawdopodobnie zdecydują się na opcję 
zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, najlepiej w standardzie 
deweloperskim. Dzięki temu będą mogły samodzielnie wybrać 
wszystkie elementy wyposażenia, zaczynając od płytek, parkietu 
czy paneli podłogowych, a kończąc na umeblowaniu. Kupując nie-
ruchomość jeszcze w trakcie powstawania inwestycji, mogą wpły-
wać również na takie aspekty, jak układ ścian działowych, który 
pozwoli na funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni, zgodnie 
z własnym pomysłem. Jednocześnie należy liczyć się z tym, że do 
takiego mieszkania nie można wprowadzić się od razu po sfina-
lizowaniu transakcji. Konieczne będzie odczekanie przynajmniej 
kilku miesięcy, a  jeśli inwestycja jeszcze nie została zakończona, 
nawet rok lub dwa lata. Osoby, które nie chcą zajmować się pro-
wadzeniem całego procesu aranżacji wnętrz, mogą zdecydować 
się na opcję wykończenia pod klucz, jednak wiąże się to z wyższą 
ceną nieruchomości.

Inaczej wygląda sytuacja podczas zakupu mieszkania z  ryn-
ku wtórnego. Tutaj możemy mieć do czynienia z już urządzonym 
wnętrzem, którego wyposażenie jest wliczone w  cenę mieszka-
nia. Do takiego obiektu teoretycznie można wprowadzić się za-
raz po podpisaniu umowy. Problem pojawia się wtedy, gdy sposób 
aranżacji nam nie odpowiada lub mieszkanie wymaga odświeże-
nia. Wówczas będziemy musieli nie tylko postarać się o nowe wy-
posażenie, ale i usunąć stare elementy, co wiąże się z większym 
nakładem pracy i  dodatkowymi kosztami. Często jednak nie ma 
konieczności natychmiastowej wymiany zastanego umeblowa-
nia. Dlatego nieruchomość z  rynku wtórnego z  pozostawionym 
wyposażeniem to dobry wybór dla osób, które chcą jak najszyb-
ciej w  niej zamieszkać, a  później stopniowo odświeżać poszcze-
gólne pomieszczenia. Taka opcja jest atrakcyjna zwłaszcza dla 
tych, którym niska zdolność kredytowa nie pozwala na uzyska-
nie w ramach kredytu hipotecznego dodatkowej kwoty przezna-
czonej na wykończenie mieszkania. Niezależnie od ceny, klimat 
starych mieszkań przyciąga także miłośników stylów vintage czy 
retro, którzy dobrze czują się we wnętrzach z historią. Urządzo-
ne mieszkanie stanowi interesującą opcję również dla osób, które 
kupują nieruchomość jako inwestycję, z myślą o przeznaczeniu jej 
pod wynajem. Na rynku wtórnym można jednak znaleźć również 
takie mieszkania, w których dotychczasowi właściciele nie zamie-
rzają pozostawiać wyposażenia.

lokale w starych budynkach niekiedy charakteryzują się niety-
powym kształtem. Dla indywidualistów mieszkanie z kątami nie-
prostymi może być traktowane jako pretekst do zastosowania 
ciekawych, oryginalnych pomysłów, jednak niektóre rozwiązania 
będą postrzegane raczej jako wada. Przykładem mogą być pokoje 
przechodnie czy amfiliada.

Lokalizacja i otoczenie nieruchomości
W miastach charakteryzujących się zwartą zabudową, w ścisłym 
centrum z reguły nie ma już wiele miejsca na nowe budynki. Dla-
tego osoby, którym zależy na takiej lokalizacji, łatwiej znajdą wy-
marzone lokum wśród ofert z rynku wtórnego. Decydując się na 
nowe mieszkanie, zazwyczaj trzeba liczyć się z koniecznością do-
jazdów do pracy czy na uczelnię. z drugiej jednak strony mieszka-
nie bliżej obrzeży może mieć także zalety, zwłaszcza w miastach 
z  dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną. Inwestorzy dbają 
o to, by na terenie nowych osiedli znajdowały się obszary zielone, 
place zabaw dla dzieci, przestrzeń służąca sąsiedzkiej integracji 

(np. miejsce na grilla) czy instalacje korzystnie wpływające na 
zdrowie mieszkańców (np. gradiernie). W  bliskiej odległości od 
nowych inwestycji często znajdują się także niezagospodarowa-
ne przestrzenie, które zapewniają ładny widok z  okna. Należy 
jednak pamiętać, że wolna powierzchnia w  przyszłości najpew-
niej zostanie wykorzystana, niekoniecznie w  atrakcyjny sposób. 
W  pobliżu osiedla może powstać galeria handlowa czy zakład 
produkcyjny, a  takie sąsiedztwo nie wszystkim odpowiada. Jeśli 
dany teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzenne-
go, warto się z nim zapoznać.

Na korzyść nieruchomości z rynku wtórnego przemawia to, że 
ich otoczenie już istnieje. Można je zobaczyć i zaakceptować lub 
poszukać mieszkania w innej lokalizacji. Dodatkowo, w otoczeniu 
starszych nieruchomości istnieje już rozwinięta infrastruktura. 
Tutaj nie ma problemu ze znalezieniem w pobliżu szkoły, przed-
szkola, sklepu, apteki, kawiarni czy przystanku komunikacji miej-
skiej. W  przypadku mieszkań z  rynku pierwotnego, na rozwój 
infrastruktury zazwyczaj trzeba trochę poczekać.

Plusy i minusy
Podsumowując, rynek pierwotny wiąże się z  wyższą ceną za-
kupu, niższymi kosztami okołotransakcyjnymi i  wynikającymi 
z  użytkowania nieruchomości. Nowe mieszkania umożliwiają 
samodzielne zaaranżowanie wnętrza i korzystanie z nowocze-
snych rozwiązań oraz odpowiednio zagospodarowanych części 
wspólnych. Kupując mieszkanie z  rynku wtórnego (zwłaszcza 
w pełni wyposażone), zyskujemy możliwość wprowadzenia się 
praktycznie natychmiast po sfinalizowaniu transakcji, ewentu-
alne remonty w  wielu przypadkach można rozłożyć w  czasie. 
Od razu możemy także korzystać z  rozwiniętej infrastruktu-
ry, takiej jak punkty usługowo-handlowe, placówki edukacyjne 
czy ośrodki rekreacyjne. Wcześniej możemy też poznać sąsia-
dów i porozmawiać z nimi na temat wad i zalet danego obiektu. 
Poza tym wśród używanych nieruchomości łatwiej znaleźć lo-
kum w ścisłym centrum miasta.

Wybierając pomiędzy rynkiem pierwotnym a  wtórnym, 
warto rozważyć również możliwość pośrednią, polegającą 
na zakupie mieszkania z rynku wtórnego, ale znajdującego się 
w  takiej nieruchomości, która została niedawno wybudowa-
na lub wyremontowana. Dzięki temu połączymy zalety miesz-
kania używanego z  udogodnieniami, jakie wiążą się z  nowym 
budownictwem.

Anna Kapłańska
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EkspErt raDzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Jestem właścicielem mieszkania zakupionego 
w 2006 r. na kredyt. Teraz zdecydowałem się na 
zmianę miejsca zamieszkania i chcę to mieszkanie 
sprzedać. Czy jest taka możliwość? W jaki sposób 
mogę to zrobić?

Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem dotyczy sporej 
grupy właścicieli nieruchomości. Trudno się temu dziwić. Kre-
dyt mieszkaniowy zaciągany jest najczęściej na kilkadziesiąt lat, 
a w tym czasie sytuacja życiowa czy też nasze preferencje lub 
warunki finansowe ulegają zmianie. Nie jest to więc sytuacja 
wyjątkowa, a sprzedaż takiej nieruchomości, choć bardziej cza-
sochłonna, jest jak najbardziej możliwa.

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, a co za tym idzie tak-
że konsekwencji finansowych, do takiej transakcji należy dobrze 
się przygotować. Pierwszym, bardzo istotnym krokiem, jest wizy-
ta w banku, w którym otrzymaliśmy kredyt mieszkaniowy. W tej 
instytucji powinniśmy pozyskać wszelkie informacje na temat 
stanu aktualnego zadłużenia. Ważna jest nie tylko słowna dekla-
racja, ale także dokument, w którym przedłożone zostaną takie 
informacje oraz (co bardzo istotne) zgoda na jednorazową spłatę 
całości naszego zadłużenia. To informacje, które z jednej strony 
będą kluczowe dla przyszłego nabywcy, a jednocześnie pozwolą 
nam określić, ile tak naprawdę zarobimy na transakcji. Już na tym 
etapie powinniśmy również uzyskać od banku informację z  za-
pewnieniem, że po spłacie całego zadłużenia zostaniemy wykre-
śleni z hipoteki nieruchomości.

Udając się do banku w celu uzyskania takiej informacji, musimy 
być przygotowani na to, że większość instytucji finansowych za 
wydanie takich dokumentów pobierze od nas opłatę w wysoko-
ści najczęściej kilkudziesięciu złotych.

Po tym, jak poznamy aktualny stan naszego zadłużenia i  ob-
liczymy zyski ze sprzedaży, będziemy mogli rozpocząć proces 
poszukiwania nowego nabywcy naszego lokalu. Od nas zależy 
to, czy sprzedaży dokonamy na własną rękę, czy też skorzysta-
my z pomocy specjalistów, którzy wszystkie te kwestie załatwią 
w naszym imieniu. Jeżeli będzie zależeć nam na tym, aby transak-
cję przeprowadzić jak najszybciej i z minimalnym wysiłkiem z na-
szej strony, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie opcja 
druga. Gdy zdecydujemy się na działanie „na własną rękę”, warto 
pamiętać o tym, że już w ogłoszeniu powinniśmy zawrzeć infor-
mację, że dotyczy ono mieszkania z kredytem hipotecznym.

W momencie, gdy znajdziemy potencjalnego nabywcę nasze-
go dotychczasowego mieszkania, zasadniczo możliwe będą dwa 
scenariusze. Wszystko zależy od tego, w  jaki sposób nabywca 
chce sfinansować zakup. Jeżeli zaciągnie na ten cel kredyt, to 

proces nie będzie się różnił od standardowego procesu zakupu 
mieszkania na kredyt. Całość przebiega w oparciu o umowę no-
tarialną. W tym dokumencie należy dokładnie opisać czynności 
dotyczące uregulowania obecnego zadłużenia ciążącego na lo-
kalu. Wspomniane powyżej zaświadczenie przekazujemy kupu-
jącemu, który składa je w  swoim banku. Bank, który udzieli mu 
kredytu, część kwoty wpłaci na konto instytucji, w której zadłu-
żony jest właściciel, a pozostałą część (jeżeli taka będzie istnieć) 
— na konto właściciela. Jeśli sprzedaż mieszkania z kredytem hi-
potecznym przebiegnie prawidłowo, to nasz bank wyda zaświad-
czenie o uregulowaniu zadłużenia. Następnie składamy wniosek 
do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, który pro-
wadzi rejestr dotyczący naszego mieszkania. We wniosku wystę-
pujemy o usunięcie odpowiednich wpisów z księgi (odnoszących 
się do własności naszej i banku) i wpisanie danych nowego właści-
ciela nieruchomości. Uwaga! Warto wiedzieć, że nowy nabywca 
mieszkania nie musi zaciągać kredytu w  naszym banku — może 
zrobić to w każdym innym.

Drugi wspomniany wyżej scenariusz dotyczy sytuacji, w któ-
rej nowy nabywca będzie chciał dokonać zakupu mieszkania 
bez kredytu. Wtedy procedura będzie jeszcze prostsza. W  ta-
kiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie u notariusza umo-
wy przedwstępnej. Po jej podpisaniu przeleje odpowiednią 
kwotę do banku, a  pozostałą część pieniędzy przekaże sprze-
dającemu. Nowy nabywca może również przekazać nam całą 
kwotę — wtedy my na podstawie umowy będziemy zobowiąza-
ni do spłaty zadłużenia. Po dokonaniu spłaty zadłużenia w ban-
ku konieczne będzie również wprowadzenie zmian w  księdze 
wieczystej.

Joanna Nielipińska 
Specjalista ds. Nieruchomości

Power INVEST 

Zakup mieszkania to dla wielu osób inwestycja życia, która niesie ze sobą 
dużo wątpliwości i pytań. Eksperci POWER HOLDING tłumaczą, w jaki 
sposób przebiega sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym. 
Najważniejszą kwestią jest zadbanie o kilka formalności, koniecznych dla 
pomyślnego przeprowadzenia transakcji.
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F
iskus nie ma szans na przekonanie Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego do swojej wykładni przepisów o  PIT 
w sytuacji, gdy wdowa czy wdowiec muszą szybko sprze-

dać wspólny dom po śmierci małżonka. Potwierdza to kolejne 
orzeczenie.

Chodzi o  sytuację, gdy mieszkanie czy dom zostały nabyte 
przez małżonków do wspólnego majątku, a po śmierci przypa-
dły tylko jednemu z  nich. O  taki przypadek zapytano w  spor-
nej sprawie. Podatniczka wyjaśniła, że pozostawała z  mężem 
we wspólności majątkowej. Uważała, że skoro nieruchomość 
została nabyta w 2000 r. do wspólnego majątku w ustawowej 
wspólności majątkowej, to jej sprzedaż nie podlega już opodat-
kowaniu PIT.

Innego zdania był fiskus. Tłumaczył, że w 2000 r. podatnicz-
ka nabyła tylko połowę udziałów w nieruchomości, drugą — po 
mężu — w drodze dziedziczenia. zgodnie zaś z przepisami o PIT, 
prywatną nieruchomość można sprzedać bez PIT po upływie 
5 lat, licząc od końca roku jej nabycia. W konsekwencji wdowa 
powinna zapłacić PIT od części nabytej w spadku, bo ta została 
sprzedana już po roku.

Kobieta zaskarżyła interpretację i  wygrała. Najpierw ra-
cję przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. 
Jego zdaniem powstanie przychodu w  drodze dziedziczenia 
udziału w majątku wspólnym małżonków nie skutkuje powsta-
niem obowiązku na gruncie ustawy o PIT.

Stanowiska fiskusa nie potwierdził też NSA. Odwołał się do 
swojej uchwały z 15 maja 2017 r. (II FPS 2/17). Wynika z niej ja-
sno, że dla celów opodatkowania PIT decydująca jest data ich 
nabycia (wybudowania) do majątku wspólnego.

Jak podkreślił NSA, wspólność majątkowa to rodzaj współ-
własności łącznej, bezudziałowej. Skoro ze względu na wspól-
ność majątkową nie można wyodrębnić udziałów, które 
małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w mał-
żeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin decy-
dujący o podleganiu PIT biegnie od daty nabycia nieruchomości 
w drodze spadku. Wyrok jest prawomocny.

Szczegółowy przebieg sprawy
Nabycie nieruchomości w drodze spadku po małżonku — za-
kupionej wcześniej w  ramach ustawowej wspólności mał-
żeńskiej — nie stanowi nabycia w  rozumieniu art. 10 ust. 1 
pkt 8 u.p.d.o.f. Wynika to z  samej istoty wspólności mająt-
kowej małżonków, która charakteryzuje się bezudziało-
wością, a  więc wdowa nie musi martwić się o  PIT od zbycia 
nieruchomości.

Kobieta we wniosku o  wydanie interpretacji indywidual-
nej wyjaśniła, że pozostawała z  mężem w  małżeńskiej wspól-
ności majątkowej. W  2000 r. wspólnie nabyli nieruchomość. 
W 2014 r. kobieta nabyła udział w tej nieruchomości w drodze 
dziedziczenia po swoim mężu, następnie zbyła ją w 2015 r.

Wobec tego zwróciła się do fiskusa z  pytaniem, czy sprze-
daż ta stanowiła zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(powoływanej dalej jako „u.p.d.o.f.”)?

zdaniem kobiety, skoro nieruchomość ta została nabyta 
w  2000 r. do wspólnego majątku w  ramach ustawowej wspól-
ności majątkowej, jej sprzedaż nie stanowi zbycia w rozumieniu 
art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. i nie podlega opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów nie zgodził się z  interpretacją kobiety 
i  stwierdził, że w  2000 r. nabyła ona 1/2 udziałów, natomiast 
w  2014 r. w  drodze dziedziczenia pozostałą cześć udziałów 
w  nieruchomości. W  konsekwencji opodatkowaniu nie podle-
ga tylko ta część przychodu z  tytułu sprzedaży nieruchomo-
ści, która odpowiada udziałowi nabytemu przez kobietę przed 
upływem pięcioletniego terminu przewidzianego w art. 10 ust. 
1 pkt 8 u.p.d.o.f.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oraz Naczelny 
Sąd Administracyjny orzekły zgodnie, iż stanowisko skarbówki 
jest błędne.

WSA przypomniał wykładnię pojęcia „nabycie" w  rozumie-
niu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c u.p.d.o.f., przypominając, że należy 
uwzględnić art. 2 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 3 tej ustawy. W ich świe-
tle powstanie przychodu w drodze dziedziczenia udziału w ma-
jątku wspólnym małżonków nie skutkuje powstaniem obowiązku 
na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Następnie odwołując się do orzecznictwa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, sąd pierwszej instancji stwierdził, że naby-
cie nieruchomości w drodze spadku po małżonku — zakupionej 
wcześniej w  ramach ustawowej wspólności małżeńskiej — nie 
stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Wy-
nika to z samej istoty wspólności majątkowej małżonków, która 
charakteryzuje się bezudziałowością.

NSA dodał, iż zgodnie z  ogólną zasadą uregulowaną w  art. 
43 § 1 k.r.o. małżonkowie mają równe udziały w majątku wspól-
nym. Co do zasady wspólność majątkowa trwa tak długo jak 
małżeństwo.

Dodatkowo, skoro z  uwagi na wspólność majątkową, nie 
można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali 
w  chwili nabycia nieruchomości w  małżeństwie, to nie można 
też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nie-
ruchomości w drodze spadku. Dla oceny skutków podatkowych 
odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment ponie-
sienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego 
i to, że tego wydatku — w momencie jego poniesienia — nie moż-
na przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach 
o określonej wielkości.

Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2017 r., sygnatura akt: II FSK 966/17
Krzysztof Janowski

radca prawny

prawo

Udział w nieruchomości dla wdowy a PIT
Wdowa, która po śmierci męża odziedziczyła jego udział w nieruchomości 
nabytej przez nich przed wieloma laty do majątku wspólnego, nie musi 
martwić się o PIT od jej zbycia.
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Osiedle Klonowe 12 w Wieliczce

D
zięki swoim walorom przyrodniczym i  turystycznym, 
a  także niedalekiej odległości od Krakowa, Wieliczka 
stanowi interesującą lokalizację dla osób, które pre-

ferują osiedla otoczone terenami zielonymi i  niską, niezakłó-
cającą naturalnego krajobrazu zabudową. Podkrakowskie 
miejscowości cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród 
osób poszukujących nieruchomości na własne potrzeby, bio-
rąc pod uwagę wieloletnią perspektywę. liczną grupę inwe-
storów tworzą również nabywcy, którzy analizują przede 
wszystkim potencjał turystyczny regionu. Międzynarodo-
wa rozpoznawalność Wieliczki (m.in. dzięki wpisaniu na listę 
światowego Dziedzictwa UNESCO), w  połączeniu z  konku-
rencyjnymi cenami, czyni z  tego miasta atrakcyjną lokalizację 
pod mieszkania z przeznaczeniem na wakacyjny najem. 

Osiedle Klonowe 12, realizowane przez spółkę Savan 
Investments, to inwestycja ulokowana przy ul. zbożowej, 
w odległości zaledwie 150 m od południowo-wschodniej gra-
nicy Krakowa. z  tego względu dotarcie do krakowskich biur 
czy szkół i uczelni nie powinno stanowić problemu. Dobre po-
łączenia drogowe (droga krajowa E4 i autostrada A4), Szybka 
Kolej Aglomeracyjna, komunikacja miejska oraz bliskość ob-
wodnicy (ok. 5 minut od inwestycji) ułatwią codzienne dojazdy 
do miejsc położonych poza Wieliczką. 

dofinansowania wkładu własnego — inwestycja została bo-
wiem włączona do programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Kompleks składa się z  budynków wielorodzinnych, w  któ-
rych zaprojektowano funkcjonalne mieszkania, wyposa-
żone w  systemy grzewcze. Do każdego lokalu prowadzi 
odrębne wejście, co zapewni mieszkańcom większą prywat-
ność. W  mieszkaniach wyodrębniono 3 pokoje, kuchnię oraz 
łazienkę. Dodatkową powierzchnię do zagospodarowania sta-

nowią przydomowe ogródki (przy 
parterach) i  strychy (przynależne do 
mieszkań na piętrze). Elastyczna ofer-
ta sprzedaży zakłada również moż-
liwość skorzystania z  dodatkowych 
opcji, takich jak instalacja alarmowa 
czy system inteligentnego domu. 

Podczas projektowania układów 
wnętrz architekci kierowali się zało-
żeniem, że domowa przestrzeń po-
winna wyrażać osobowość właściciela 
i  wynikać z  jego własnego poczucia 
estetyki. z  tego względu w  ofercie 
przewidziano możliwość swobodnej 
aranżacji mieszkania. Dla osób, które 
cenią oszczędność czasu, dobrym roz-
wiązaniem będzie skorzystanie z  po-
rad projektantów i  powierzenie im 
kompleksowej aranżacji wnętrza. 

Warto zwrócić uwagę na plan za-
gospodarowania Osiedla. Oprócz 
wyznaczenia miejsc postojowych 
(przyporządkowanych do każdego 
mieszkania), zaprojektowano osiedlo-
wą strefę rekreacji. Tworzy ją oświe-

tlony i  wyposażony w  elementy małej architektury park 
kieszonkowy — położony w granicach inwestycji. Oprócz ale-
jek spacerowych i  ławek, do dyspozycji mieszkańców będzie 
plac zabaw dla dzieci. 

Planowany termin oddania do użytkowania Osiedla Klo-
nowego to II kw. 2018 r. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 
259.500 zł. 

Joanna Kus

zaproszono nas

W najbliższej okolicy osiedla znajdują się przedszkola, szko-
ły, sklepy, ośrodki zdrowia oraz obiekty sportowe i rekreacyj-
ne. Tak rozbudowana infrastruktura spełni oczekiwania m.in. 
miłośników aktywnego wypoczynku, osób planujących założe-
nie rodziny czy rodzin z dziećmi. Osiedle Klonowe to również 
alternatywa dla młodych ludzi stojących przed zakupem swo-
jego pierwszego mieszkania. W przypadku zaciągania kredytu 
mieszkaniowego istnieje możliwość skorzystania z rządowego 



Na podstawie danych z ostatnich trzech kwartałów można dokonać wstępnej 
analizy rynku mieszkaniowego w całym roku oraz wyciągnąć wnioski, które 
pozwalają na prognozę sytuacji w najbliższych miesiącach. Wokół tego tematu 
była skoncentrowana kolejna Krakowska Giełda Domów i Mieszkań.
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relacje

Ceny mieszkań w Krakowie poszły w górę  
— 124. Giełda Domów i Mieszkań 

P
o raz 124 Krakowska Giełda Domów i Mieszkań została zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i  Mieszkań. W  dniach 14–15 października osoby planują-

ce zakup mieszkania mogły spotkać się m.in. z przedstawicielami 
firm deweloperskich, architektami czy ekspertami w  dziedzinie 
kredytów hipotecznych.

Podczas konferencji prasowej ekspert z grupy Emmerson, Szy-
mon Jungiewicz przedstawił prezentację pt. „Rekordowe wyniki 
krakowskiego rynku mieszkaniowego — podsumowanie trzech 
kwartałów 2017 r.”. Jak zauważył, aktualnie w  Krakowie podaż 
nowych lokali mieszkalnych jest niższa od popytu. Przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy można upatrywać w  kilku czynnikach. Po 
pierwsze w stolicy Małopolski jest coraz mniej atrakcyjnych dzia-
łek. Kolejny problem to trudności wynikające z przedłużających 
się procedur administracyjnych. Przeszkodą, na jaką napotykają 
deweloperzy są także coraz większe proble-
my ze znalezieniem wykwalifikowanej ekipy 
budowlanej, połączone z rosnącymi kosztami 
wykonawstwa.

zmniejszająca się podaż przy wysokim po-
pycie powoduje wzrost cen nieruchomości 
— obecnie za mieszkania z rynku pierwotne-
go w Krakowie nabywcy muszą zapłacić śred-
nio prawie 6800 zł/mkw. Taki poziom cen jest 
jednak akceptowany przez nabywców, o czym 
świadczą wysokie wyniki sprzedażowe. Szy-
mon Jungiewicz zauważył: Po trzech kwar-
tałach obecnego roku mamy mniej więcej 600 
sprzedanych mieszkań więcej niż w  roku ubie-
głym, w związku z czym można założyć, że cały 
2017 r. zamknie się kolejnym rekordowym pozio-
mem sprzedaży. W I kwartale bieżącego roku 
odnotowano sprzedaż ok. 3,5 tys. mieszkań. 
W  II i  III kwartale można było zaobserwo-
wać pogorszenie, jednak w  najbliższych mie-
siącach prognozuje się lekki wzrost. Koniec 
roku w  branży mieszkaniowej zawsze jest 
dobrym okresem. Dodatkowo niektórzy ku-
pujący będą mieli szansę, by skorzystać z dofi-
nansowania w ramach programu „Mieszkanie 
dla Młodych”, co również wpłynie na poprawę 
wyników sprzedażowych. Prognozy na przyszły rok nie są już tak 
pomyślne — poziom sprzedaży mieszkań najprawdopodobniej 
delikatnie się obniży.

Szymon Jungiewicz uspokaja, że rynek wewnętrzny nie jest 
zagrożony, ponieważ deweloperzy wciąż mogą liczyć na klien-
tów, którzy kupują mieszkania dla siebie lub w celach inwestycyj-
nych, np. z myślą o przeznaczeniu lokalu pod wynajem. Ekspert  

z Grupy Emmerson podsumowuje: Spodziewamy się mniejszej skali 
rynku, ale też wyższych poziomów cenowych.

W  drugiej części konferencji prasowej Janusz Michalczak 
z  Dziennika Polskiego zrelacjonował przebieg Warsztatów De-
welopera, które odbyły się w Rzeszowie. zwrócił uwagę na po-
tencjał stolicy Podkarpacia, na który składa się m.in. pozycja tego 
miasta jako centrum przemysłu lotniczego w  Polsce, obecność 
uczelni wyższych, na których kształcą się studenci, powiększenie 
granic miasta poprzez przyłączenie okolicznych gmin, zaobser-
wowany w ostatnim czasie wzrost cen mieszkań przy stosunko-
wo niskich cenach działek budowlanych, a także sprawny system 
administracyjny.

124. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań stała się również 
okazją do dyskusji na temat prac dotyczących Kodeksu Urba-
nistyczno-Budowlanego. Emocje wzbudził zwłaszcza projekt 

przepisu, zgodnie z którym warunki zabudowy byłyby możliwe 
do uzyskania tylko w przypadku takiej działki, która ma dostęp 
do drogi publicznej i  przynajmniej na długości 4 km graniczy 
z inną działką zabudowaną w podobny sposób. Gdyby ten prze-
pis wszedł w życie, w Krakowie znacznie ograniczyłoby to moż-
liwość budowania w oparciu o Wz.

Anna Kapłańska

fot. Małgorzata Urbańska



 n14 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 20/2017

O
siedle Nowy Przewóz 5.0 to inwesty-
cja ulokowana w dzielnicy Podgórze, 
przy ul. Przewóz — w rejonie dobrze 

skomunikowanym z  innymi częściami mia-
sta, a zarazem usytuowanym poza obszarem 
największej koncentracji ruchu samocho-
dowego. Odpowiedni układ osiedla stano-
wi barierę przed hałasem komunikacyjnym. 
Architekci zaprojektowali budynki w  taki 
sposób, by zapewnić mieszkańcom komfort 
akustyczny, Bryły obiektów wyznaczają gra-
nice zewnętrznych przestrzeni wspólnych, 
oddzielonych dzięki temu od otoczenia. 

z  badań preferencji nabywców nieru-
chomości wynika, że infrastruktura drogo-
wa jest jednym z najważniejszych czynników 
branych pod uwagę podczas podejmowa-
nia decyzji o zakupie mieszkania. Wpływ na 
tę sytuację ma fakt, że utrudniony dojazd do 
pracy na uczelnię nie tylko zabiera dużo czasu, ale generuje do-
datkowe koszty, często pochłaniające znaczą część dochodów 
mieszkańców dużych miast. Pod tym względem Osiedle Nowy 
Przewóz 5.0 wyróżnia się przede wszystkim niedaleką odległo-
ścią od Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przystanek tramwa-
jowy znajduje się obok inwestycji, dzięki czemu dojazd do ścisłego 
centrum miasta nie powinien zająć więcej niż 15 min. Do Akade-
mii im. A. Frycza-Modrzewskiego można dojechać w  7 min., co 
stanowi istotny argument dla osób rozważających zakup nieru-
chomości z przeznaczeniem na studencki najem. 

Ponadto osiedle jest skomunikowane z powstającą drogą eks-
presową S7, prowadzącą w kierunku obwodnicy i autostrady A4 
(węzeł Bieżanów). 

O pozytywnym wizerunku inwestycji decydują także jego es-
tetyka i  funkcjonalność. Miejscem sprzyjającym wypoczynko-
wi i  sąsiedzkiej integracji stanie się prywatny ogród ulokowany 
wewnątrz osiedla. Starannie zaprojektowana architektura ziele-
ni korzystnie wpływa na samopoczucie mieszkańców, zapewnia 
przyjemny chłód podczas upałów, a  także poprawia jakość po-
wietrza, co w przypadku Krakowa ma szczególne znaczenie. 

Osoby ceniące wygodny dostęp do ośrodków rekreacyj-
nych i atrakcji turystycznych ucieszy bliskość terenów zalewu 

Bagry. Popularne wśród krakowian miejsce letniego wypo-
czynku, poza sezonem również stanowi częsty cel spacerów 
czy wycieczek rowerowych. W pobliżu osiedla znajdują się po-
nadto trasy dla rowerzystów i pieszych — położone nad brze-
giem Wisły. 

Osiedle Nowy Przewóz 5.0 oferuje mieszkania w  różnych 
układach. W ofercie znalazły się zarówno funkcjonalne kawaler-
ki, jak i 2-, 3- oraz 4-pokojowe lokale. Deweloper — firma Instal 
Kraków SA — postawiła sobie za cel również zapewnienie odpo-
wiedniej liczby miejsc postojowych na terenie inwestycji. zgodnie 
z  założeniem „Więcej parkingów niż mieszkań”, w  garażu pod-
ziemnym (do którego prowadzą cichobieżne windy) wyznaczono 
stanowiska dostępne nie tylko dla lokatorów, ale także ich gości. 
Dla właścicieli samochodów elektrycznych przewidziano indywi-
dualne stacje ładowania. Dodatkowo garaż został przystosowa-
ny do pojazdów wyposażonych w instalacje lPG. W planie osiedla 
uwzględniono parkingi dla rowerów. 

Korzystanie z  pomieszczeń gospodarczych czy wejście do 
mieszkań ułatwi kodowana pastylka indukcyjna, zastępująca klu-
cze. Kompleks został wyposażony w  system alarmowy i  cało-
dobowy monitoring.

Joanna Kus

Osiedle Nowy Przewóz 5.0
zaproszono nas
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A wykwalifikowany concierge zadba o indywidualne potrzeby na-
wet najbardziej wymagających klientów.

W projekcie przewidziany jest kompleks komercyjno-usługo-
wy z  kawiarniami, restauracjami, sklepem spożywczym, apteką, 
kwiaciarnią i  drogerią, a  także kompleks rekreacyjno-sportowy 
z siłownią, basenem, sauną i jacuzzi.

Ważną kwestią jest również zapewnienie na osiedlu bezpie-
czeństwa na najwyższym poziomie, w  związku z  tym zaplano-
wane są kontrolowane strefy wjazdu, wydzielone strefy ruchu 
pieszego, całodobowa ochrona i monitoring, a także kontrolowa-
ne strefy dostępu wraz z systemem inteligentnego klucza.

Wiślane Tarasy 2.0 to dowód na to, że można zamieszkać 
w  centrum miasta i  mieć w  zasięgu ręki rzekę, bulwary i  park. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji ma bowiem powstać 
duży projekt architektoniczno-urbanistyczny pn. Centrum Mu-
zyki wraz z przestrzenią publiczną oraz nową filharmonią. W ra-
mach tego projektu, gmina Kraków ma zaaranżować atrakcyjną 
przestrzeń parkową o nazwie Park Muzyki, dzięki czemu zrewita-
lizowany zostanie sąsiedni teren dotychczas należący do wojska, 
a całość będzie tworzyć nową, muzyczną część miasta.

W  inwestycji przewidziano również udogodnienia dla zmoto-
ryzowanych. Aby zapewnić im komfort, zaprojektowano garaże 
z  wysokimi sufitami i  szerokimi miejscami parkingowymi. Każdy 
budynek będzie mial dwie kondygnacje garażu podziemnego z od-
powiednią liczbą miejsc parkingowych. Na terenie inwestycji znaj-
dą się również stacje do ładowania samochodów elektrycznych 
i  myjnia ręczna. zwolennicy jednośladów będą mogli korzystać 
z rowerowni, specjalnych wieszaków na rowery lub miejsc dla mo-
tocykli. zaprojektowano także wózkownię.

zgodnie z  planem, zakończenie budowy pierwszego z  budyn-
ków jest przewidziane na I/II kw. 2019 r.

Wiślane Tarasy 2.0 to nie tylko apartamenty, to pionierski spo-
sób myślenia o mieszkaniach oraz o inwestycji jako „samowystar-
czalnej” całości.

W
iślane Tarasy 2.0 to 
najnowsza inwe-
stycja INTER-BUD 

Developer — znanego i  cenio-
nego dewelopera. Jest to pro-
jekt, którego pełnię walorów 
można dostrzec dzięki świet-
nej lokalizacji. Inwestycja jest 
wkomponowana w  nadwi-
ślański krajobraz Grzegórzek, 
sąsiadujący z  Bulwarami 
Wiślanymi i  rzeką. zajmuje 
działkę przylegającą do ukoń-
czonego osiedla Wiślane 
Tarasy, które zostało zaliczo-
ne do grona najbardziej pre-
stiżowych adresów na mapie 
stolicy Małopolski. Wiślane Tarasy 2.0 zostały zaprojektowane 
w oparciu o ewolucyjne podejście do zrealizowanego obok kom-
pleksu mieszkaniowego, z naciskiem na zastosowanie nowocze-
snej architektury oraz całej palety udogodnień dla mieszkańców. 

Nowy projekt to inny styl i design, ale dzięki temu, że osie-
dla będą docelowo połączone, to w zasięgu ręki będzie cały wa-
chlarz usług.

Wiślane Tarasy 2.0 mają wszystko, co powinna mieć wyso-
kiej klasy inwestycja w  mieście takim jak Kraków, a  nawet wię-
cej — udogodnienia na światowym poziomie i niekonwencjonalną 
formę architektoniczną połączoną z oryginalną formą sztuki. Sty-
lowe fontanny, modernistyczne rzeźby, żywe ogrody wertykalne, 
podświetlane aluminiowe konstrukcje porośnięte roślinnością 
pnącą, to tylko niektóre elementy małej architektury, które wy-
różniają tę inwestycję spośród pozostałych.

Celem inwestora jest zapewnienie mieszkańcom wygody 
i  komfortu użytkowania, dlatego zarówno poszczególne miesz-
kania, jak i  części wspólne powstają z  zastosowaniem nowo-
czesnych rozwiązań. Do dyspozycji mieszkańców będzie m.in. 
wielofunkcyjna salka do wynajęcia np. na imprezy okolicznościo-
we, piwniczka na wino czy mini cygaro klub. z myślą o najmłod-
szych powstanie klub dla dzieci oraz nowoczesny plac zabaw. 

artykuł sponsorowany

Wiślane Tarasy 2.0 — inwestycja 
na światowym poziomie w sercu Krakowa



Z kraju
Słabnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi 
W trzecim kwartale 2017 r. zaobserwowano spadek popytu na kredyty hipotecz-
ne. Jednocześnie wzrosła liczba osób, mających problem ze spłatą rat. We wrze-
śniu dynamika popytu na kredyty mieszkaniowe wyniosła zaledwie +3,1 proc. I choć 
jest to wartość wyższa niż w ubiegłym roku, to w porównaniu z wynikami z sierp-
nia, kiedy wskaźnik ten wyniósł 7,4 proc., mówi się o zmniejszonym zainteresowa-
niu hipotekami. Największa różnica jest zauważalna w zestawieniu danych z września 
br. z 20 proc. Indeksem BIK – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, odnotowywanym 
w czerwcu i lipcu 2017 r.
Z informacji udostępnionych przez BIK wynika również, że dla ok. 20 proc. kredyto-
biorców kredyt mieszkaniowy jest dodatkowym zobowiązaniem, co prawdopodobnie 
wiąże się z zakupem mieszkania jako inwestycji z przeznaczeniem na wynajem. Anali-
za wykazała także, iż wraz ze wzrostem liczby kredytów przypadających na 1 klienta, 
liczba osób, które nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań, się zwiększa. 
W gronie kredytobiorców posiadających 1 kredyt mieszkaniowy, zaledwie 1,2 proc. 
z nich spóźnia się z regulowaniem rat, natomiast najwięcej klientów zwlekających 
z opłatami, bo aż 2,3 proc., znajduje się wśród kredytobiorców z 3 i więcej kredytami.

Ruszyły konsultacje ws. lokalizacji „Mieszkań Plus” 
W Bydgoszczy odbyła się inauguracja pierwszych konsultacji w sprawie 
lokalizacji inwestycji w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Wkrótce 
spotkania zostaną zorganizowane w pozostałych miastach Polski. W de-
batach uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz wiceminister in-
frastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, a także Mikołaj Bogda-
nowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Celem konsultacji jest zapozna-
nie uczestników z zasadami funkcjonowania programu oraz omówienie 
kwestii związanych z pilotażowymi inwestycjami. Wśród tematów znaj-
dą się również zagadnienia odnoszące się do działania Krajowego Zaso-
bu Nieruchomości i wynikających z tego możliwości dla gmin czy lokal-
nych społeczności.
Uczestnicząc w konsultacjach inauguracyjnych, wojewoda kujawsko-po-
morski podkreślał, że zaproponowane w programie rozwiązania są kom-
pleksowe i przeznaczone dla każdego samorządu. Jak dodał, działania 
skupione wokół programu „Mieszkanie Plus” dają szansę nie tylko na 
rozwiązanie problemu deficytu dostępnych cenowo mieszkań, ale także 
stwarzają opcję rozwoju dla inwestorów.

Raty za mieszkanie pozostaną stabilne 
Rada Polityki Pieniężnej podczas ostatniego posiedzenia za-
decydowała, że stopy procentowe pozostaną utrzymane na 
dotychczasowym poziomie. Zachowanie aktualnie obowią-
zujących wartości oprocentowania umożliwia obserwowa-
ny w ostatnim czasie stabilny wzrost aktywności gospodar-
czej. Warunkuje go wciąż rosnący popyt konsumpcyjny. Na 
podstawie dostępnych danych na temat dynamiki produkcji 
budowlano-montażowej można mówić o ożywieniu inwesty-
cyjnym, co również pozytywnie wpływa na stan polskiej go-
spodarki. Zdaniem Rady Polityki Pieniężnej informacje po-
zyskane z analiz pozwalają prognozować, że pozostawienie 
stóp procentowych na niezmienionym poziomie umożliwi 
dalsze prosperowanie gospodarki i utrzymanie jej na drodze 
optymalnego wzrostu. Towarzyszyć temu powinna zrówno-
ważona sytuacja makroekonomiczna.
Zgodnie z postanowieniami Rady Polityki Pieniężnej stopa 
referencyjna nadal będzie wynosiła 4,50 proc., wartość lom-
bardowa pozostanie na poziomie 2,50 proc., natomiast sto-
py depozytowa i redyskonta weksli mają liczyć odpowiednio 
0,50 i 1,75 proc.
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Z Krakowa
PGE przejmie krakowską elektrociepłownię 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową 
zgodę Polskiej Grupie Energetycznej na przejęcie EDF Polska — 
operatora elektrociepłowni w największych polskich miastach. 
Umowa o wartości 4,5 mld zł będzie jedną z największych trans-
akcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce i Europie w ciągu ostatnich 
lat. Obecnie polski oddział francuskiego koncernu energetyczne-
go EDF jest właścicielem 8 elektrociepłowni, m.in. we Wrocła-
wiu, Krakowie, Trójmieście czy Rybniku. Posiada również blisko 
400 km sieci ciepłowniczej. Warunkiem przejęcia jest sprzedaż 
na giełdzie większości energii produkowanej przez przejmowa-
ną spółkę. Zgodnie z nałożonym warunkiem, PGE będzie musia-
ło w latach 2018–2021 sprzedawać na giełdzie całą energię wy-
twarzaną przez Elektrownię Rybnik. Ta ilość może zmniejszyć się 
jedynie w przypadku zwiększenia obowiązku sprzedaży energii 
przez całą grupę PGE. Po nabyciu elektrociepłowni PGE będzie 
mieć 15 proc. udział w rynku ciepła w Polsce. Transakcja ma zo-
stać sfinalizowana do końca roku.

Nowy biurowiec stanie przy 
rondzie Grunwaldzkim 
U zbiegu ulic Monte Cassino i Marii Ko-
nopnickiej rozpoczęły się prace budowla-
ne nowego budynku biurowo-usługowe-
go. Nowy biurowiec powstanie na działce 
znajdującej się naprzeciwko Centrum Kon-
gresowego ICE. Budynek będzie składał 
się z sześciu kondygnacji naziemnych i jed-
nej podziemnej. Dwie kondygnacje zosta-
ną przeznaczone na lokale usługowe. Ca-
łość będzie oferowała 3054,32 mkw. po-
wierzchni użytkowej. Inwestorem obiek-
tu jest firma spedycyjna Matex Transport, 
która po oddaniu biurowca do użytku ulo-
kuje w nim swoją siedzibę. Pozostała po-
wierzchnia obiektu będzie przeznaczona 
na wynajem dla innych przedsiębiorstw. 
Zakończenie budowy biurowca planowane 
jest na koniec przyszłego roku.

Remont Filharmonii Krakowskiej
Zabytkowy budynek przy ul. Zwierzynieckiej 1, w któ-
rym od 73 lat swoją siedzibę ma Filharmonia Krakowska, 
czeka modernizacja i gruntowny remont konserwatorski. 
Remont obejmie modernizację sceny wraz z przestrzenią 
dla widzów, rozbudowę foyer, wnętrza tłumiące dźwię-
ki, a także poprawę akustyki w głównej sali koncertowej. 
Oprócz tego wykorzystanie niezagospodarowanej prze-
strzeni podwórka pozwoli na poszerzenie foyer. Dzięki za-
instalowanym dwóm windom dla widowni i artystów oso-
by niepełnosprawne będą mogły bez przeszkód dotrzeć 
na koncert. Ponadto, w budynku zainstalowana zostanie 
klimatyzacja, a także powstaną nowe łazienki. Koszt in-
westycji wyniesie ponad 17 mln zł. Środki na realizację po-
chodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014–2020 oraz z budżetu województwa 
małopolskiego.

fot. Radosław Ziomber, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Artur Napora, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Zygmunt Put, fot. na lic. Wikimedia Commons
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147,00

niezbędnik

 Średnie kursy walut

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych

 Średnia cena mkw. na rynku  
 pierwotnym w krakowie

 wybrane stawki podatku  
 od nieruchomoŚci

 mieszkania oddane 
 do użytkowania w polsce

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych (3 mies.)

 wysokoŚć stawki zus  
 dla prowadzących działalność  
 gospodarczą cena złota

 odsetki (w skali roku)

 inflacja miesięczna

eur 4,2705

chf 3,6969

pln 3,72%

ii kw. 2017 6620 zł

iii kw. 2017 15 151

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2,2% (wrzesień 2017)

eur 1,5% (sierpień 2017)

wibor * 1,7300

euribor ** –0,3290

libor chf –0,7260

libor eur *** –0,3779

preferencyjny zUs standardowy zUs

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

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

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 190,62 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 812,61 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 297,28 zł

• Fundusz Pracy 62,67 zł

suma: 487,90 zł suma: 1172,56 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          150,13

tabela nr 198/A/NBP/2017 z dnia 12.10.2017

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

(dane na dzień 10.10.2017 [Euribor], 
04.10.2017 [Libor], źródło: NBP)

* wiBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w warszawie [w pln] 

** liBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych na rynku 
międzynarodowym w londynie

*** EUriBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w Brukseli [w EUr] è od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 mkw. 
pow.

è od budynków mieszkalnych (lub 
ich części) – 0,75 zł od 1 mkw. pow. 
użytkowej

è od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności  
gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na  
prowadzenie działalności gospodarczej – 
22,66 zł od 1 mkw. pow. użytkowej

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 25.09.2017)

(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

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Politechnika Krakowska i Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie zapraszaja na XXVI edycję

Bliższe
informacje

na stronie 99



Perły z sieci
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Casa da Música
Budynek-rzeźba Casa da Música pełni funkcję głównej 
sali koncertowej miasta Porto oraz siedziby Narodowej 
Orkiestry Portugalii. Obiekt powstał w ramach 
projektu rewitalizacji miasta „Porto — Stolica Kultury 
Europejskiej" w 2001 r. Projekt przygotował holenderski 
architekt Rem Koolhaas, założyciel pracowni OMA. 
Casa da Música została otwarta w 2005 r. i  szybko 
stała się wizytówką miasta. Charakterystyczny budynek 
znajduje się w miejscu dawnej zajezdni tramwajowej 
zlokalizowanej na styku starego miasta i dzielnicy 
robotniczej. Zewnętrzną elewację stanowi wieloboczna 
bryła wykonana z białego betonu. Obiekt składa się 
z 12 kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej 
wynoszącej 22 tys. mkw. Główna sala koncertowa może 
pomieścić 1300 osób. Oprócz wielkiej sali, wewnątrz 
zlokalizowane są sklepy, restauracje i kawiarnie 
dostępne dla odwiedzających.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum, wybudowane na terenie dawnego warszawskiego 
getta, zostało zaprojektowane przez fińskiego architekta 
Rainera Mahlamäkiego. Z pozoru prostą bryłę obiektu 
charakteryzuje bogata symbolika. Wewnątrz, przecinające 
budynek ściany holu nawiązują do dramatycznej historii 
żydowskiego narodu, jednak wielkie okno wpuszcza do 
środka dużo światła, które kojarzy się z nadzieją i życiem. 
Podobną funkcję pełni park otaczający budynek. Mostek 
pomiędzy ścianami holu wskazuje na to, że przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość w pewien sposób łączą się 
ze sobą. Znaczenie ma również kształt nieruchomości — 
muzeum zostało zbudowane na planie takiego samego 
kwadratu, jak powierzchnia znajdującego się obok placu 
z pomnikiem Bohaterów Getta. Dzięki temu oba obiekty 
harmonizują ze sobą. W budynku znajdują się m.in.: 
wystawa stała oraz wystawy czasowe, sala audytoryjna 
i koncertowa, sale projekcyjne i warsztatowe, a także 
miejsce edukacji rodzinnej, klubokawiarnia i restauracja.

Lucy the Elephant
Lucy the Elephant to jeden z pierwszych budynków 
na świecie w kształcie zwierzęcia. Powstał w 1881 r. 
w Margate City, w stanie New Jersey. Obiekt został 
zaprojektowany przez agenta nieruchomości, Jamesa 
V. Lafferty'ego i miał na celu przyciągnięcie turystów 
oraz osób zainteresowanych zakupieniem nieruchomości 
w tym rejonie. Lucy the Elephant to sześciopiętrowy 
budynek w kształcie słonia, wykonany z drewna 
i cyny. Jego wysokość wynosi 19,7 m, długość 18,3 m 
i szerokość 5,5 m. Waży ok. 90 ton i składa się z blisko 
miliona kawałków drewna. Budynek ma 22 okna, 
a jego budowa wymagała zużycia 200 beczek gwoździ, 
4 ton śrub i prętów żelaznych oraz 12 tys. mkw. 
blachy. Obiekt na przestrzeni lat pełnił różne funkcje: 
był letnią rezydencją, hotelem, biurem, restauracją, 
a dziś jest atrakcją turystyczną, którą można zwiedzać 
z przewodnikiem.

 fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Jim McIntosh, flickr.com

fot. W. Kryński — Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
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Zieleń w domu na jesień

N
ieubłaganie zbliżamy się do długiego, zimowego seme-
stru, coraz częściej odczuwamy jego przejawy. Otacza-
jąca nas przyroda obniża natężenie barw, roślinność 

usycha, zrzuca zieloną szatę, staje się naga. Ma to wpływ na nasze 
samopoczucie, które nierzadko uzależniamy od aktualnego sta-
nu pogodowego. Niestety nie mamy na to większego wpływu, nie 
pokolorujemy uschniętej roślinności, ale możemy zadbać o zieleń 
w domu.

Zieleń dla opornych
Najprostszą metodą na długotrwałe cieszenie się zielenią 
w  domu jest zakup sztucznej roślinności. W  ofertach sklepów 
z wyposażeniem wnętrzarskim bądź ogrodowym znajdziemy naj-
różniejsze sztuczne imitacje żywych roślin. Są bardzo wiernie od-
wzorowywane, niełatwo na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy 
mamy do czynienia z  syntetycznym kwiatem czy z  naturalnym. 
Takie rozwiązanie jest wygodne, nie musimy pamiętać o  podle-
waniu czy pielęgnowaniu naszej „rośliny”, wystarczy raz na jakiś 
czas przetrzeć ją z kurzu zwilżoną ściereczką. Ponadto sztuczny 
kwiat bez obaw możemy postawić w dowolnym, wybranym przez 
nas miejscu. W  ten sposób nawet najbardziej zacieniony domo-
wy kąt zyskuje świeżość i optymistyczne barwy. Bez obaw mo-
żemy umieścić sztuczną zieleń na nowych meblach, nie martwiąc 
się przy tym o odbarwienia posadzki.

zieleń możemy również wprowadzić do naszego do domu 
za pomocą dodatków w postaci dwuwymiarowej. Mogą to być: 
poduszki z  zielonym nadrukiem, pościel, tapeta, podkładki do 

jadalni i  inne tekstylia. W  ostatnim czasie obserwujemy trend 
na dodatki wnętrzarskie z  motywem liści monstera lub palmy. 
zwłaszcza wzór monstera od pewnego czasu króluje na różno-
rodnych dodatkach. Jest to roślina bardzo efektowna, jej motyw 
doskonale sprawdzi się w  każdym mieszkaniu, czy to urządzo-
nym w stylu eklektycznym, czy skandynawskim. Nada świeżość 
wnętrzom hybrydowym oraz ociepli wizerunek nordyckiej bie-
li. Dla osób szczególnie lubiących wakacyjne klimaty zaleca się 
dodatki z grafiką przedstawiającą liście palmowe. To równie po-
pularny trend co wzór monstera, stosowany we wnętrzach nie 
tylko w  celach estetycznych, ale i  relaksacyjnych. Motyw pal-
my odsyła nas myślami w egzotyczne klimaty, w chłodne, desz-
czowe, jesienne dni pozwala zapomnieć o  aurze panującej na 
zewnątrz.

Dla maniaków zieleni
zieleń wpływa na wymianę energii oraz ożywienie pomieszcze-
nia, w którym się znajduje. Możemy wykorzystać jej witalność 
do dodania wnętrzu dostatecznych sił życiowych. Ponadto ro-
śliny oczyszczają powietrze, co niewątpliwie przyczynia się do 
poprawy jakości życia w  naszych domach. Roślinność wydzie-
la również wilgoć, zatem dodatkowo nawilża otoczenie. Według 
zasad feng shui, mówiących, że każdy symbol, odpowiednio za-
stosowany i umiejscowiony wywiera pewną moc sprawczą, zie-
leń również ma własne pole energetyczne, zależne od gatunku 
rośliny. Ich rola nie kończy się na nadaniu wnętrzu walorów es-
tetycznych, żywa roślinność może wpłynąć pozytywnie na nasz 



 n	 23Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 20/2017

w  sobie stanowią ozdobę, ze względu na swój kształt, bo-
gactwo kolorów i zapachów. Mogą również posłużyć do stwo-
rzenia oryginalnych kompozycji. Niecodziennym pomysłem jest 
umieszczenie roślin nie w doniczkach, ale w ramach. Taki żywy 
obraz łączy w  sobie kilka funkcji — ozdabia ścianę, zastępując 
malowidła, płaskorzeźby czy fotografie, a równocześnie produ-
kuje tlen, przyczyniając się do poprawy zdrowia i samopoczucia 
domowników.

Część osób idzie jeszcze krok dalej i  pozwala roślinom za-
gościć na całej ścianie. W  tym przypadku można zastosować 
również mech, który będzie stanowił oryginalny element wy-
kończenia, bez względu na to, czy zastosujemy jednolitą barwę, 
czy zdecydujemy się na kompozycję różnych odcieni. Mech 
może utworzyć na ścianie także napis czy fantazyjny wzór. 
Taka dekoracja sprawdza się nie tylko we wnętrzach domów 
mieszkalnych. z  powodzeniem wykorzystywana jest również 
w biurach.

Ciekawym rozwiązaniem jest także umieszczenie na półce, ko-
modzie czy biurku słoika z fragmentem lasu. Miniaturowe, leśne 
rośliny wytworzą wewnątrz naczynia specjalny mikroklimat, dla-
tego pielęgnacja nie powinna sprawiać dużych trudności. Wiele 
firm ma w swojej ofercie leśne słoiki, jednak można również sko-
rzystać z warsztatów i samodzielnie wykonać taką instalację. To 
także dobry pomysł na prezent dla osoby, która lubi, gdy w domu 
jest zielono.

Bez względu na to, czy wprowadzimy do domu rośliny sztucz-
ne, czy żywe, w tradycyjnych doniczkach czy w słoikach, taki zie-
lony akcent z pewnością nada wnętrzu niepowtarzalny, przytulny 
klimat. Docenimy go zwłaszcza zimą, gdy na zewnątrz drzewa 
będą pozbawione liści, a  trawa i  mech zostaną przykryte śnie-
giem. Wówczas miło będzie wrócić z pracy lub spaceru do wnę-
trza przypominającego o cieplejszych porach roku.

Sylwia Wyrzykowska

stan zdrowia nie tylko w wymiarze psychicznym, ale i fizycznym. 
Decydując się na żywą zieleń musimy pamiętać, że roślina wy-
maga specjalnego miejsca i skrupulatnej opieki, aby mogła swo-
bodnie się rozwijać. Przy zakupie poszczególnych roślin należy 
zastosować się do wskazówek dotyczących ich pielęgnacji.

z  każdą rośliną wiążą się określone uczucia i  wrażenia, wy-
bierając odpowiedni gatunek możemy zaspokoić własne potrze-
by. Warto pamiętać, że rośliny o ostro zakończonych liściach, tj.: 
juki, agawy, aloesy, mogą mieć niekorzystny wpływ na atmosfe-
rę w domu. Kształt ich liści stawia opór energii, kojarzą nam się 
z  czymś ostrym, co może nas zranić, zdają się mówić: nie pod-
chodź, nie dotykaj. z  tego względu nie zaleca się umieszczania 
ich w  sypialniach oraz w  pobliżu miejsc służących do siedzenia. 
Mamy jednak rośliny, które doskonale sprawdzą się w  naszych 
wnętrzach, ocieplą je, a są to:
• grubosz czyli tzw. „drzewko szczęścia” — posiada bardzo sil-

ne znaczenie symboliczne, oznacza bowiem bogactwo oraz 
dobrobyt. Łatwe w  uprawie, lubi duże nasłonecznienie, nie 
powinien być często podlewany. Odpowiednim miejscem dla 
grubosza będzie okolica okna.

• monstera dziurawa — trend ostatnich czasów, nada wnę-
trzu modny charakter. Nie wymaga dużej pielęgnacji, nie lubi 
bezpośredniego nasłonecznienia, dobrze rozwija się w  pół-
ciemnych miejscach, potrzebuje jednak niemałej przestrzeni. 
Monstera wymaga odpowiedniego poziomu wilgotności, na-
leży regularnie spryskiwać ją wodą.

• fikus benjamina — okazała roślina doniczkowa, wielkie 
drzewka świetnie sprawdzają się jako motyw dekoracyjny 
w domu. Bardzo kapryśny, źle pielęgnowany gubi liście. Nie 
lubi nadmiernego nasłonecznienia, najlepszym rozwiąza-
niem będzie ulokowanie rośliny przy oknie wychodzącym na 
wschód. Fikus źle znosi nadmierne podlewanie oraz zbyt wy-
sokie temperatury.

Pamiętajmy, że żywe, zielone rozwiązania wymagają stałej pie-
lęgnacji, w przeciwnym wypadku możemy uzyskać efekt odwrot-
ny od zamierzonego.

Nietypowe rozwiązania
Rośliny umieszczone we wnętrzach mieszkalnych, stają się 
cennym elementem dekoracyjnym pomieszczenia. Same 

fot. kwiatydlabiura.pl

fot. kwiatydlabiura.pl
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Funkcjonalnie urządzona kawalerka

W
  mieszkaniach zawierających niewielką liczbę po-
mieszczeń, często jedno wnętrze musi spełniać jed-
nocześnie kilka funkcji. Jak połączyć je ze sobą?

Oddzielne strefy
Pierwsza opcja zakłada wydzielenie stref, służących do wyko-
nywania różnych czynności. Pod ścianą możemy ustawić łóżko, 
oddzielone od pozostałej przestrzeni za pomocą kotary czy re-
gału z książkami. W innym miejscu znajdzie się biurko, przy któ-
rym będziemy pracować, zaś osobny kącik przeznaczymy na 

jadalnię, strefę wypoczynku i spotkań ze znajomymi. Poszcze-
gólne strefy można wyróżnić, odpowiednio ustawiając meble 
lub symbolicznie zaznaczając je, np. za pomocą niewielkich dy-
wanów. Rezygnując ze ścian działowych, zyskamy wrażenie 
większej przestrzeni, a jednocześnie zachowamy funkcjonalny 
podział powierzchni, charakterystyczny dla mieszkań posiada-
jących większą liczbę pomieszczeń. Należy jednak uważać, by 
nie zgromadzić zbyt wielu przedmiotów. Wszystkie strefy mu-
szą być niewielkie. W ich zagospodarowaniu najlepiej sprawdzą 
się proste, lekkie meble, bez wyszukanych ozdób, które mogły-
by stwarzać wrażenie chaosu. Warto również postarać się, by 
umeblowanie w całym wnętrzu tworzyło harmonijną całość.

Jedna strefa, wiele funkcji
Innym rozwiązaniem jest zrezygnowanie z wydzielonych stref 
na rzecz wnętrza, które pełni różne funkcje, w  zależności od 
aktualnej potrzeby. Na tę opcję decydują się zwłaszcza wła-
ściciele mieszkań o  bardzo małej powierzchni. Tutaj kluczo-
wą rolę odgrywają różnego typu schowki, pozwalające ukryć 
aktualnie nieużywane przedmioty. Mile widziane są również 
takie meble, które mogą służyć do wykonywania kilku czynno-
ści. lepiej niż łóżko sprawdzi się tu elegancka wersalka, na któ-
rej w  nocy można spać. W  ciągu dnia, po schowaniu pościeli, 
stanie się ona meblem wypoczynkowym i miejscem dla gości. 
Wybierając stół, warto poszukać takiego modelu, który jed-
nocześnie będzie pełnił funkcję biurka oraz miejsca przygoto-
wywania i jedzenia posiłków. Na rynku można znaleźć również 
meble przystosowane specjalnie do niewielkich wnętrz. Przy-
kład stanowi zabudowa aneksu kuchennego z  dodatkowymi 
blatami, które można wsuwać i wysuwać jak szuflady. Podob-
ną funkcję pełnią nakładki montowane na zlewie. Bardziej za-
awansowanym rozwiązaniem jest łóżko chowane w ścianie lub 
szafie. W ciągu dnia eleganckie drzwi od szafy nie przyciąga-
ją wzroku, zaś wieczorem, po rozłożeniu konstrukcji, uzyskuje-
my wygodne łóżko, nad którym mieszczą się półki na osobiste 
drobiazgi, niedostępne dla gości. Inne opcje to kombinacja 
łóżka i  biurka lub łóżka i  sofy, a  nawet meble łączące w  so-
bie funkcje wszystkich trzech elementów. Takie rozwiązania 
sprawdzą się nie tylko w kawalerkach, ale również w niewiel-
kich pomieszczeniach, charakterystycznych np. dla mieszkań 
kompaktowych.

Stosowanie przemyślanych rozwiązań
Nawet niewielkie mieszkanie można zagospodarować w sposób 
funkcjonalny i estetyczny, zapewniający mieszkańcom komfort 
użytkowania. Najważniejsze jest odpowiednie przemyślenie 
układu danego pomieszczenia i  właściwe zaplanowanie ume-
blowania, które powinno spełniać swoje funkcje użytkowe, nie 
zajmując przy tym zbyt dużej przestrzeni.

Anna Kapłańska

łóżko Transforms Smart Bed schowane w ścianie

łóżko Transforms Smart Bed rozłożone

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się mieszkania 1-pokojowe. Oferty 
deweloperów zawierają wnętrza z osobną kuchnią lub lokale typu studio, gdzie 
w jednym pomieszczeniu mieści się również aneks kuchenny. Takie mieszkania są 
prawdziwym wyzwaniem dla właścicieli i projektantów wnętrz.
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Grzejniki — tradycyjne czy niestandardowe?

z
e względu na swoje znaczne rozmiary i  formę, tradycyjne 
instalacje grzewcze mogą powodować problemy podczas 
aranżacji wnętrza. Kwestia ta staje się szczególnie istotna 

w  przypadku niewielkich pomieszczeń, w  których każda wolna 
przestrzeń jest bardzo cenna. Tradycyjne rozwiązania funkcjo-
nalne nie sprawdzają się również tam, gdzie każdy element po-
mieszczenia ma zaskakiwać swoją oryginalnością. Producenci 
grzejników proponują wobec tego coraz bardziej odważne po-
mysły na odciąganie uwagi od zasadniczej funkcji takich insta-
lacji i  kierowanie jej w  stronę dekoracyjności czy sposobów na 
oszczędne gospodarowanie metrażem. 

Podstawowy system montażu grzejników zakłada ich równole-
głe położenie względem ściany. W ten sposób zajmują one znaczną 
część ściany, nie pozostawiając miejsca np. na dodatkowy, niski re-
gał, schowki, rośliny czy inne elementy wyposażenia i aranżacji wnę-
trza. Jeśli zależy nam na wygospodarowaniu większej powierzchni 
w niższych partiach ściany, warto zdecydować się pionowe mode-
le, które można zawiesić wyżej, np. na wysokości okna. Tego rodza-
ju grzejniki dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach o znacznie 
ograniczonym metrażu — łazienkach, korytarzach czy aneksach 
kuchennych. W małych sypialniach, gdzie ważne jest maksymalne 
dostawienie mebli do ścian, wiszące wąskie modele o niestandar-
dowych wymiarach, znacznie ułatwią urządzenie wnętrza.

W  przypadku montażu grzejników w  reprezentacyjnych po-
mieszczeniach, takich jak salon czy domowe biuro, warto wziąć 
pod uwagę względy estetyczne. Projektanci podkreślają, że każ-
dy element wyposażenia wnętrza może odgrywać rolę dekoracji. 
Popularnością cieszą się zwłaszcza projekty zakładające dosto-
sowanie wyglądu urządzeń do stylu danego pomieszczenia czy 
całego mieszkania. Przykładowo, do wnętrz, w których znajdują 
się liczne przeszklenia, pasuje nowoczesny grzejnik, wykonany 
ze stalowych, prostokątnych paneli. Tego rodzaju instalacje mogą 

posiadać także opcję elastycznego montażu, tak by umożliwić 
bardziej precyzyjne dostosowanie szerokości i  wysokości grzej-
nika do wybranej powierzchni. 

Alternatywę dla tradycyjnych modeli stanowią także te, które 
wyróżniają się różnorodną kolorystyką. Dzięki temu grzejnik nie 
tylko będzie przyciągał wzrok, ale może także tworzyć spójną ca-
łość ze ścianą czy stanowić dla niej interesujący kontrast. 

Jednym z najnowszych trendów w aranżacji wnętrz jest pro-
stopadły układ instalacji grzewczych. Oznacza to, że grzejniki 
umiejscowione w ten sposób mogą służyć jako ścianki działowe, 
zabudowa wanny, parawan, a nawet barierka schodów. 

Materiał ma znaczenie
Oprócz estetyki i  odpowiedniego wkomponowania instalacji 
w  otoczenie, ważnym aspektem jest materiał do wykończenia 
grzejnika. Najczęściej spotykane na rynku są stalowe grzejniki 
płytowe. Im większa liczba płyt, z których wykonano urządzenie, 
tym większa moc. 

zaletą takiego rozwiązania jest stosunkowo niewielka pojem-
ność wodna, co przekłada się na niższe zużycie energii. 

Przeciwwagę dla grzejników płytowych stanowią tradycyjne 
instalacje żeliwne, składające się z  wielu członów. Charaktery-
styczne przede wszystkim dla starszego budownictwa, wyróż-
niają się wieloletnią trwałością i  odpornością na korozję. Długo 
utrzymują wysoką temperaturę. Trudność ich użytkowania polega 
na ograniczonych możliwościach regulacji temperatury, zwłasz-
cza, jeśli zależy nam na szybkim ochłodzeniu pomieszczenia. 

Podobną budową charakteryzują się grzejniki aluminiowe. 
Od instalacji żeliwnych różni je jednak ciężar. Są znacznie lżej-
sze i  lepiej dostosowane do kotłów z  automatyczną regulacją 
temperatury. 

Karolina Naramek

Purmo-Narbonne VVT Purmo-Narbonne Purmo-Narbonne V

Grzejnik stanowi nieodłączny element wyposażenia wnętrza. Zwłaszcza 
w okresie grzewczym, kiedy staje się niezbędny do codziennego funkcjonowania 
w domowej przestrzeni. 
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Tanie dekoracje mieszkania

S
ekret tkwi w szczegółach — ta znana sentencja perfekcyjnie 
odnosi się do przestrzeni, w których żyjemy na co dzień. Do-
datki aranżacyjne są w stanie nie tylko nadać nowy wyraz 

wnętrzom, ale także całkowicie je odmienić. W sklepach znajdzie-
my dzisiaj ogrom różnego rodzaju dekoracji — niestety czasem ich 
wysoka cena oraz świadomość, że podobne bibeloty znajdziemy 
w  wielu innych domach, skutecznie odstraszają nas od zakupu. 
Podsuwamy zatem sposoby na tanie dekoracje mieszkania, które 
w większości można wykonać samodzielnie.

Grafiki na ścianę
Gotowe plakaty z ciekawymi grafikami są dość drogie. Oczywi-
ście warto je kupować, tym samym wspierając młodych, polskich 
artystów. Jeśli jednak szukamy tańszej alternatywy, przejrzyjmy 
blogi graficzne, których autorzy oferują za darmo swoje dzieła. 
Np. na stronie lecibocian.pl znajdziemy mnóstwo bezpłatnych 
grafik, które wystarczy wydrukować w dowolnym formacie, wło-
żyć do ulubionej ramki (albo po prostu antyramy) i powiesić w ła-
zience, salonie, sypialni itd.

Mozaika zdjęciowa
Dużo ramek ze zdjęciami na jednej ścianie da świetny efekt. 
Ważne, by rozłożyć je nieco niechlujnie. Możemy zróżnicować 

odległości między poszczególnymi ramkami, powiesić je na róż-
nych wysokościach, a  nawet spróbować przekrzywić niektóre 
obrazki, tak by nie wisiały równolegle względem siebie. Oczywi-
ście nie warto przesadzać z bardzo oryginalnym efektem, ale też 
nie ma co popadać w zbytni porządek. Do ramek możemy włożyć 
nie tylko ulubione fotografie, ale też interesujące grafiki.

Ciekawa opcja zawieszenia zdjęć
Do wieszania zdjęć na ścianie nie musimy używać tradycyjnych 
ramek i gwoździ. Wystarczy rozwiesić lampki na ścianie, a do nich 
delikatnie przyczepić zdjęcia klamerką albo po prostu użyć szare-
go lub kolorowego sznurka i  także spinaczem przymocować fo-
tografie w  formie polaroidów (można bez problemu skorzystać 
z takiej opcji wywołania zdjęć — warto poszukać ofert online, któ-
re są wygodne, a  jednocześnie tanie). Można też kupić ciekawe 
uchwyty i przykleić je do ściany. Efekt WOW gotowy.

Oryginalna lampa
Dzisiaj bardzo modne są lampy loftowe, czyli tak naprawdę gołe 
żarówki wiszące na długich przewodach, które można układać 
w  oryginalny sposób. Jeśli takie rozwiązanie komuś nie odpo-
wiada, wystarczy „ubrać” żarówki w  ozdobne słoiki. Proste, ta-
nie, a może dać naprawdę niesamowity efekt, który szybko będą 
chcieli odtworzyć nasi znajomi. Takie rozwiązanie sprawdzi się 
zwłaszcza we wnętrzach industrialnych.

Tapicerowany fotel
Stary fotel już dawno przestał się podobać? Warto by było ku-
pić nowy, ale ceny za designerskie siedziska potrafią wbić w fo-
tel. Po co wyrzucać stary mebel, skoro można go nieco odnowić? 
Być może jest odpowiedni moment, by skorzystać z usług tapice-
ra. Koszt nowej tapicerki prawdopodobnie nie przewyższy kilku-
set złotych. Sami możemy wybrać materiał, by później cieszyć się 
w  pełni spersonalizowanym fotelem, dopasowanym dodatkowo 
do pozostałych elementów wyposażenia wnętrza.

Fototapeta
Doda głębi, ociepli lub po prostu — nada wnętrzu niepowtarzalny 
charakter. Fototapeta na jedną ścianę to koszt maksymalnie kil-
kuset złotych. Nie jest to na pewno mały wydatek, ale za to daje 
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wielki efekt. Dzisiaj w  sklepach internetowych znajdziemy foto-
tapetę niemal z każdym motywem. Niektóre firmy oferują nawet 
wykonanie wzoru na zamówienie, np. według własnego zdjęcia. 
Przyklejenie takiej tapety nie jest trudne — najprawdopodobniej 
zrobimy to sami, w razie obaw zawsze można wezwać fachowca. 
Jednorazowa usługa na pewno znacznie nie naruszy domowego 
budżetu.

Pastelowe dodatki do łazienki
Pastele w łazience — dlaczego nie? Pojemnik na mydło, kubeczek 
na szczoteczki, szczotka do WC, ręczniki i  zasłonka prysznico-
wa — jeśli wybierzemy wszystkie te elementy w jednym motywie 
i kolorze, otrzymamy niezwykły efekt. Pastele ożywią praktycz-
nie każdą łazienkę, niezależnie od tego, w  jakiej kolorystyce zo-
stała utrzymana.

Drabinka dekoracyjna
Drabinka dekoracyjna pojawia się w  coraz większej liczbie pro-
jektów. Nic dziwnego — to tanie, ładne i efektowne rozwiązanie. 
Można kupić gotowe drabinki dekoracyjne albo po prostu zwy-
kłą, drewnianą drabinę i  pomalować ją farbą w  odpowiednim 
kolorze. Warto też pobawić się barwami. Drabinka w  łazience 
może posłużyć za wieszak na ręczniki, a  np. w  salonie sprawdzi 
się w roli ozdoby, zwłaszcza jeśli dodatkowo oświetlimy ją sznur-
kiem lampek.

Decoupage wciąż modny
Ozdabianie starych przedmiotów to dobry sposób, by odświeżyć 
wnętrze niewielkim kosztem. Jedną z metod, które mogą w tym 
pomóc, jest technika decoupage. Aby się nią posługiwać, nie trze-
ba posiadać nadzwyczajnego talentu plastycznego — wystarczy 
odrobina wyobraźni i  trochę cierpliwości. Wycinając fragmen-
ty zwykłych, papierowych serwetek i przyklejając je na dowolną 
powierzchnię, z  pomocą specjalnego lakieru można sprawić, że 
niedoceniany dotąd przedmiot zyska drugie życie. Ozdobne szka-
tułki, talerze czy puszki staną się niezwykłym elementem deko-
racji. Niektórzy taką techniką potrafią wyczarować nawet nowe 
meble, takie jak niewielka szafka, sekretarzyk czy stylowe krzesło. 
Takie dodatki można spotkać przede wszystkim w mieszkaniach 

inspirowanych stylem prowansalskim, ale w zależności od wyko-
rzystanego wzoru, dobrze skomponują się również z wystrojem 
angielskim, rustykalnym, vintage, a nawet marynistycznym.

Urok ręcznych robótek
Dawniej prawie każda kobieta umiała szyć, haftować, robić na 
drutach czy posługiwać się szydełkiem. Dzisiaj trudniej znaleźć 
osobę, która w ten sposób spędzałaby swój wolny czas, a ręko-
dzieło często jest drogie. Można jednak wśród znajomych czy 
członków rodziny poszukać osoby, która zgodzi się wykonać 
piękną serwetę, bieżnik czy makatkę, jeśli sami kupimy potrzeb-
ne materiały. Można również zaproponować wymianę usług 
— za wykonanie elementu dekoracji zaoferujemy np. przypilno-
wanie dziecka, naprawienie zniszczonego przedmiotu czy kilka 
godzin korepetycji. Inną opcją jest samodzielne zdobycie ko-
niecznych umiejętności. Potrzebne wskazówki bez trudu znaj-
dziemy w  internecie. Przeszkodą może być brak czasu — takie 
dekoracje z reguły wymagają wiele godzin pracy.

Realizując przedstawione wyżej pomysły, musimy wprawdzie 
poświęcić trochę czasu, ale możemy liczyć na dekoracje, któ-
re będą wyjątkowe i  tanie. Jest jeszcze jedna zaleta tego typu 
rozwiązań — ogromna satysfakcja, którą będziemy odczuwać, 
spoglądając na ozdoby do swoich wnętrz, które w większości wy-
konaliśmy samodzielnie.
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska) III kw. 2017 26 –112 13 000–18 900 Apartamenty Augustiańska II okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) grudzień 2016 41–198 b.d. Eko-Park 54

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

3 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 57
4 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – IV kw. 2017 50–70 8400–8600 GP-Investments 45

5 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – III kw. 2017,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 54

6 Bajeczna Apartamenty (ul. Bajeczna) I kw. 2018 60–92 od 6550 Atal 39
7 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) I kw. 2018 49–76 b.d. Inter-Bud 40
8 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 41

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

13 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 43
14 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 47
15 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 57
16 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 24–77 6499–7499 Imperial Capital Residence Stawowa 55
17 Kwiatowa Równina (ul. Pękowicka) zrealizowana, II kw. 2018 28–81 od 5748 GEO Grupa Deweloperska 57
18 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–74 5247–6300 Inter-Bud 40
19 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 32–79 5800 –7300 Start 53
20 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 54

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 50

10 Fabryka Czekolady (ul. Wrocławska) zrealizowana, II kw. 2018 53–85 od 7291 GEO Grupa Deweloperska 57
11 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 38–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 43
12 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska) III kw. 2018 24–80 6500–8800 Centrum Nowoczesnych Technologii 50

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw. 

Zwierzyniec   Średnia cena: 8520 zł/mkw. 

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

21 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca)

bud. 1–4 – zrealizowany, Bohomolca 7 
– wrzesień/październik 2017 47–99 5500–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 43

22 ul. Ostatnia III kw. 2016 29–71 od 6400 Budopol 55

23 Osiedle Reduta (ul. Reduta 26) III kw. 2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 56

24 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) zrealizowana 31–194 6100–6800 Krakowiak Development 48

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

26 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 58

27 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 44

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

29 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 A, 2 B, 3, 5 – zrealizowany 44–80 5890–7200 Dom-Bud M. Szaflarski 43

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

33 Kamienica Retmana (ul. Stаchowicza 5) I kw. 2018 30–190 od 10 900 SOLART Stachowicza 5 I okładka

34 Leśna Apartamenty (Wola Justowska) zrealizowana 30–60 8900–9900 FF&K Investment 59

35 Starowolska Residence (ul. Starowolska) I kw. 2018 180 8888 Jarmex 49

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw. 

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

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

37 Start City (ul. Republiki Korczakowskiej) zrealizowana b.d. od 5950 Start 53

38 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.

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

31 Oaza Bronowice Etap II (ul. Stańczyka) Stańczyka 9 – czerwiec 2017,  
Stańczyka 7 – II/III kw. 2018 29–91 6790–7990 Oaza Bronowice 4–5

32 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 57
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

46 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 55

47 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 57

48 Lemon House (rej. ul. Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw. 2017 31–57 6300–6400 Spółka Mieszkaniowa Idol 56

49 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków IV okładka

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.

43 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–79 5230–6500 Start 53

44 Osiedle Pod Dębami (ul. Białoruska) zrealizowana 86–97 5600 ABM Investment 59

45 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 b.d. Start 53

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

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

42 Osiedle Kierzkowskiego (ul. Kierzkowskiego) zrealizowana 126 od 4444 Exclusive Development 19

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

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

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

41 Osiedle Europejskie, ul.Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 61



37Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2017

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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.

54 Bohomolca/Jancarza (os. Oświecenia 58) zrealizowana 46–74 5700–5800 Dom-Bud M. Szaflarski 43

55 Piasta Kołodzieja (os. Piastów) bud. D – grudzień 2017 44–55 5100–5450 Dom-Bud M. Szaflarski 43

56 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.

57 Domy jednorodzinne (Chorowice) zrealizowana 215 4420 Activ Budownictwo 58

58 Jagiellońska Residence (Zakopane, ul. Jagiellońska) I kw. 2018 30–100 od 14 000 Jarmex 49

59 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 46

60 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 46

61 Park Brzozowy (Przebieczany) zrealizowana 240–246 3873 CB Panel System 52

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

50 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 60

51 os. Dywizjonu 303 zrealizowana 142 4700 Proins 42

52 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36 –90 5900–6400 Atal 38

53 Sołtysowska Park (ul. Sołtysowska) zrealizowana 34–50 5345–5850 Instal Kraków IV okładka
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www.WislaneTarasy2.pl

WYJĄTKOWY 
DESIGN

OGRODY 
WERTYKALNE

Nowy styl. Nowy design.

#NoweWislane

OCHRONABOGATA 
INFRASTRUKTURA

STACJE DO 
ŁADOWANIA EV

CONCIERGE
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®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW | CZYŻYNY | OS. DYWiZjONu 303

KRAKÓW | NOWY BiEŻANÓW | uL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW | KLiNY | uL. BPA A. MAŁYSiAKA 

WSZYSTKIE MIESZKANIA 
PARTER ORAZ I PIĘTRO

Z dOPłATą MdM - 2018 R.

KRAKÓW | NOWA HuTA | OS. SZKLANE DOMY

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

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

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

l dostępne metraże mieszkań: od 33 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki lokatorskie
l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   54 m2 i 58 m2

l podziemne miejsca garażowe
l teren monitorowany

Mieszkania

Mieszkania

aPaRTaMenT

Mieszkania

INFORMACJE I SPRZEdAŻ: 30-544 KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08
e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl 

OSTATNIE 2 MIESZKANIA
GOTOWE dO OdBIORU

NAJNOWSZA INWESTYCJA

GOTOWY dO OdBIORU
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Apartamenty Zakopane, Zakopane

Domy Wola Justowska, Kraków

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

Biuro sprzedaży 
ul. Królowej Jadwigi 103 B, 30-202 Kraków
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Bo miejsce ma znaczenie...

ul. Stawowa
Biuro Sprzedaży

Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl

Nowa kameralna inwestycja
o podwyższonym standardzie w Bronowicach
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od 4.207 zł/m2 

AGATOWA - Osiedle Złocień
Kontakt:
ul. Opalowa 2, Kraków
tel.:12 653 93 33

www.sniezka.krakow.pl

MdM
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ANWA TOYOTA AL POKOJU
tel. 12 297 26 92 7 dni w tygodniu www.anwa.eu
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www.1000Mega.plwww.1000Mega.pl
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Biura coworkingowe są chętnie wybie-
rane przez mikroprzedsiębiorstwa, 
freelancerów, start-upy czy przedsta-

wicieli wolnych zawodów. Plusy pracy w  tego 
typu przestrzeni doceniają także duże firmy 
i korporacje. Skąd wzięła się popularność biur 
coworkingowych? W  pewnym momencie na 
rynku nieruchomości komercyjnych pojawił 
się nowy trend — workplace as a service (miej-
sce pracy jako usługa), którego pochodną jest 
właśnie coworking. Korzystanie ze współdzie-
lonych biur wiąże się z  różnymi korzyściami. 
Oczywiście jedną z nich jest oszczędność wy-
nikająca z  ograniczenia wydatków na wynaję-
cie biura (utrzymanie recepcji, rachunki itd.). 
Zaletą są także elastyczne i krótkoterminowe 
umowy najmu, jak i  to, że z  biur coworkingo-
wych można skorzystać w  różnych lokaliza-
cjach. W tego typu przestrzeniach pracuje się 
wśród rożnych osób i  ta różnorodność jest 
kolejnym plusem coworkingów. Stają się one 
miejscem wymiany poglądów, pomysłów, doświadczeń itd., a pra-
cujący tu ludzie tworzą swoistą społeczność.

Osoby korzystające z  biur coworkingowych wymagają nie 
tylko miejsca do pracy. Ważne są też usługi towarzyszące tego 
typu przestrzeniom, takie jak np. strefy relaksu, sale do spotkań 
z klientami czy miejsca parkingowe. Oczywiście takie biura ofe-
rują stanowiska pracy, sprzęt czy zaplecze socjalne. Jednak to 
nie wszystko. Ważną funkcją jest budowanie społeczności, dla-
tego w  wielu takich miejscach organizowane są różne eventy 

czy spotkania networkingowe. Przykładem może być chociaż-
by Hack Tour, który będzie gościć w  coworkingu O4 w  gdań-
skim kompleksie biurowym Olivia Business Centre. Tegoroczny 
Hack Tour to już kolejna edycja wydarzenia zainicjowanego przez 
przedstawicieli jednego z  najlepszych na świecie ekosystemów 
startupowych z  Finlandii, wspólnie ze środowiskiem startupo-
wym z  północnej Polski (O4, Black Pearls VC, Startup Poland, 
strefa startup Gdynia, Project Startup, 3camp, Olcamp, Netcamp 
i  Exea Smart Space). Wizyta trzech najważniejszych startupo-
wych fińskich inicjatyw (Slush, Startup Sauna i Junction) to wy-
darzenie, które integruje środowisko coworkingu O4. Startupy 
biorące udział w Hack Tour zyskują szansę zaprezentowania się 
przed zagranicznymi i polskimi inwestorami.

Miejscem, które kojarzy się z  biznesem, są biurowce. Nic 
więc dziwnego, że to właśnie te obiekty oferują również biura 
coworkingowe. Takie przestrzenie znajdują się we wspomnia-
nym powyżej kompleksie Olivia Business Centre, ale nie tylko.

Nowoczesną przestrzeń coworkingową oferuje także np. 
Campus Warsaw. Jest to inicjatywa firmy Google, która za-
kłada stworzenie inkubatora nowoczesnej przedsiębiorczo-
ści i  wspieranie rozwijającej się branży startupowej. Campus 
Warsaw ciągle się rozwija, a  niedawno zmienił dotychczaso-
wą siedzibę w  obrębie kompleksu Centrum Praskie Koneser. 
Nowe biuro to niemal 2,5 tys. mkw. powierzchni. Przy projek-
cie współpracowała firma doradcza CBRE, Massive Design, 
Dyskret oraz Arup. W Campus Warsaw obok miejsc pracy, po-
wstały także strefy współpracy, takie jak np. strefa kawiarnia-
no-eventowa, audytorium, pomieszczenia szkoleniowe, salki 
spotkań itd.

Od października br. przestrzeń coworkingowa będzie dostęp-
na również w Hali Koszyki. To właśnie tu 3 kondygnacje wynajął 

Biurowce

Biuro do podziału
Współdzielone biura to trend, który zmienia polski rynek pracy. Nic więc 
dziwnego, że w całym kraju rośnie liczba przestrzeni coworkingowych.

Campus Warsaw, fot. Anna Liminowicz (źródło: materiały prasowe CBRE)

Campus Warsaw, fot. Anna Liminowicz (źródło: materiały prasowe CBRE)
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na wynajem, sale konferencyjne dostępne 24/7, a także rozbu-
dowane programy akceleracyjne.

Jak wynika z powyższych przykładów, biura coworkingowe 
to nie tylko miejsca do pracy, ale przestrzeń rozumiana znacznie 
szerzej. Warto zwrócić uwagę także na to, że jednym z trendów 
związanych z coworkingiem jest coliving. Miejsca pracy połączo-
ne z przestrzenią mieszkalną stają się coraz bardziej popularne, 
zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców. Dzięki nim takie 
osoby mogą nie tylko rozwijać swój biznes, ale również jeszcze 
mocniej współtworzyć społeczność pracujących w danym biu-
rze osób. Przykładem takiego miejsca jest Clipster — projekt 
Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. Miesz-
kańcy do swojej dyspozycji mają umeblowany mikroapartament 
z łazienką, toaletą i minikuchnią oraz dostęp do pralni i parkin-
gu dla rowerów. Gdański Clipster w  swojej ofercie ma jednak 
nie tylko coworking i coliving, ale także i cocreating, czyli opiekę 
dedykowanego mentora oraz darmowe szkolenia, warsztaty itd.

Biura coworkingowe powstają w wielu miastach Polski. Często 
są one tworzone również w nowoczesnych biurowcach. W miej-
scach tych chętnie pracują freelancerzy, start-upy oraz przedsta-
wiciele wolnych zawodów. Praca w tego typu biurach daje wiele 
korzyści i nie są one związane jedynie z oszczędnościami. Cowor-
kingi poza miejscem do pracy zapewniają przestrzeń, która sprzy-
ja kreatywności i jest przestrzenią wymiany doświadczeń i wiedzy. 
Nic dziwnego, że coraz prężniej rozwijają się one w Polsce.

Justyna Gorczyca
e-biurowce

Mindspace — globalny operator usług coworkingowych, które-
go centra znajdują się już w Berlinie, Hamburgu, Monachium i Tel 
Awiwie. Biuro to pomieści ponad 450 osób — freelancerów, 
przedsiębiorców, pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw, 
małych i  średnich firm czy startupów. Mindspace oferuje swo-
im klientom komfortowe i  sprzyjające rozwojowi kreatywności 
biura oraz miejsca wypoczynku i  w  pełni wyposażone kuchnie. 
Tu również oprócz powierzchni do pracy ważne jest tworzenie 
niewirtualnej wspólnoty, która ma dostęp do międzynarodowej 
sieci biznesowej. Członkostwo wiąże się także z  dodatkowymi 
korzyściami i zniżkami u globalnych i lokalnych dostawców usług, 
takich jak np. Amazon, Microsoft czy okoliczne restauracje, wy-
pożyczalnie samochodów, hotele, ośrodki wellness.

W sieć coworkingu inwestuje również Skanska, tworząc Bu-
siness Link, który według planów ma stać się największą tego 
typu siecią w Europie i drugą na świecie. W ciągu najbliższych 
lat w  Europie Środkowo-Wschodniej powstanie ok. 12  no-
wych lokalizacji Business Link o  łącznej powierzchni od 45 do 
50 tys.  mkw. To partnerstwo Skanska i  Business Link uzupeł-
nia ofertę dewelopera o  nowoczesny model komercjalizacji 
powierzchni biurowej, który jest szczególnie pożądany przez 
społeczność startupową oraz małych i  średnich przedsię-
biorstw. Oferta Business Link wpisuje się w  światowy trend 
tzw. coworkingu 2.0. Jest zatem usługą obejmującą nie tylko 
nowoczesną biurową przestrzeń ze strefami chilloutu, kuchnia-
mi, miejscami do pracy w  skupieniu, a  nawet ściankami wspi-
naczkowymi czy saunami, ale także oferującą prywatne biura 



70 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2017

oferty komercyjne



71Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2017

oferty komercyjne

Pięć kondygnacji

Łączna powierzchnia ok. 3 000 m2

Standard budynków biurowych “A”

Atrakcyjna lokalizacja 

Parking podziemny

SAWIG Office to nowoczesny obiekt handlowo-usługowy, 

zlokalizowany w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

Nowa inwestycja SAWIG Invest Group jest idelaną ofertą 

dla firm, które cenią wysoką jakość oraz oryginalną

i funkcjonalną architekturę.

/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  /

Tomasz Bryksy

tel. 791 566 697

mail: tb@sawig.pl

www.sawig.pl

biuro@sawig.pl
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w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĄ NA TEMAT SPRZEDAŻY 
UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI

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

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

Przedmiotem sprzedaży jest 7/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu o powierzchni 1.025 m2, zabudowanego budynkiem magazynowym 
o powierzchni 540 m2, dla której to nieruchomości  prowadzona jest księga 
wieczysta numer KR1P/00227446/0, prowadzona przez SR dla Krakowa Podgórza. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Drewnianej 4 i składa się z 
działek 15/35, 15/36, 15/65, obręb 52-jednostka ewidencyjna Podgórze.

Sprzedaż odbywać się będzie na drodze konkursu ofert. Szczegóły niebawem.
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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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AnAlizy rynku

Sytuacja na polskim rynku najmu

S
chyłek września to intensywny czas na rynku nieruchomo-
ści. Początek jesieni jest ostatnim momentem dla studentów 
na znalezienie lokum, które zapewni im poczucie mieszka-

niowego bezpieczeństwa przez najbliższe 10 miesięcy. Może 
to być również okres wzmożonych poszukiwań dla osób, które 
zmianę dotychczasowego lokalu odłożyły do powrotu z wakacji. 
Trzeba mieć jednak na uwadze, że gorący czas popytu nie służy 
budżetowi najemcy — odwrotnie zaś tym, którzy czerpią korzyści 
z wynajmowania mieszkań. Im większe miasto, dające więcej moż-
liwości — tak zawodowo-biznesowych, jak i  edukacyjnych, tym 
wyższe opłaty za najem. Widać to na przykładzie największych 
polskich metropolii, gdzie koszt jednego metra kwadratowego 
nawet kilkukrotnie przewyższa stawki w mniejszych miejscowo-
ściach. Wyraźne różnice mogą szokować najemców, tym bardziej, 
że z reguły są to osoby, które do dużych miast przeprowadzają się 
właśnie z mniej perspektywicznych rejonów.

Lokalizacja i popyt jako czynniki warunkujące cenę
Największy popyt obserwowany na rynku najmu dotyczy ka-
walerek i mieszkań 2-pokojowych o powierzchni wahającej się 
od 40 do 60 mkw. Popularność tych metraży wynika z potrzeb 
osób nimi zainteresowanych. W  grupie najemców przeważa-
ją bowiem single oraz bezdzietne pary, które nie są jeszcze za-
interesowane przywiązywaniem się do konkretnego miejsca. 
Czynnikiem decydującym o  wyborze mieszkania jest głównie 
jego lokalizacja. Analiza ofert biur nieruchomości z  najwięk-
szych ośrodków miejskich w Polsce, przeprowadzona przez Pol-
ską Federację Rynku Nieruchomości, wykazała, że najwięcej za 
wynajem mieszkania trzeba zapłacić w Gdyni, Wrocławiu, War-
szawie, Krakowie i  Gliwicach. Przedział cenowy wielkiej piątki 
otwiera Poznań, gdzie wynajęcie kawalerki kosztuje przeciętnie 
1300 zł. 1400 i  1500 zł to stawki obowiązujące odpowiednio 
w Krakowie oraz Gdyni. Najdroższe nieruchomości znajdziemy 

w Warszawie i we Wrocławiu, uważanych za polskie centra biz-
nesowe, przez co znaczącą liczbę najemców stanowią osoby 
przebywające tutaj na delegacjach lub mieszkające tymczasowo 
ze względu na miejsce pracy. Podobnie sytuacja przedstawia się, 
jeśli chodzi o mieszkania z 2 pokojami. Najwięcej, bo aż 2900 zł 
kosztuje wynajęcie mieszkanie w Warszawie. Lokale tańsze je-
dynie o 400 zł znajdziemy w Gliwicach. Kraków i Gdynia oferu-
ją mieszkania 2-pokojowe za 2300 i  2200 zł. Dla porównania, 
600 czy 800 zł to cena kawalerki w Tarnowie, Bielsku-Białej czy 
Bydgoszczy. Podobne stawki obowiązują także w Bytomiu i To-
runiu, gdzie najkorzystniej wypadają również lokale z 2 pokoja-
mi — tam ceny rozpoczynają się już od 900 zł.

Polski najem na tle Europy
Jak pokazują badania, w  porównaniu z  państwami europejskimi 
rynek najmu w Polsce to wciąż mało popularna forma mieszkal-
nictwa. Liderem w tym zakresie są głównie Niemcy, gdzie według 
danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w  2015 r. najem 
stanowił blisko 40 proc. wszystkich sposobów użytkowania nie-
ruchomości. W  analogicznym okresie Polacy decydowali się na 
wynajęcie mieszkania jedynie w 4,5 proc. przypadków. Co praw-
da stan sprzed 2 lat uległ zmianie i  na początku 2017 r. udział 
najmu funkcjonującego na zasadach rynkowych wyniósł 6 proc. 
(podczas gdy średnia wartość dla Europy w  tym zakresie oscy-
luje w  granicach 19 proc.). Analitycy Mzuri wskazują, że infor-
macje Eurostat mówiące o ponad 2 mln Polaków mieszkających 
w wynajmowanym lokalu, są podstawą do tego, by szacować, iż 
w  przeciągu najbliższych kilku miesięcy liczba ta powiększy się 
o blisko 10 proc., dając tym samym 200 tys. nowych najemców. 
Należy mieć jednak na uwadze, że takie statystki są efektem co-
raz większej liczby przybywających do Polski obcokrajowców. 
Z  badań Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w  pierw-
szej połowie 2017 r. o pozwolenie na pobyt w Polsce starało się 

Stawki wynajmu z roku na rok są coraz wyższe. Odczuwają to przede 
wszystkim ci, dla których najem jest wieloletnim sposobem na zapewnienie 
sobie przysłowiowego dachu nad głową. Jak wiadomo, ceny mieszkań są 
zróżnicowane, a ich wartość rynkowa zależy od atrakcyjności lokalizacji.
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ponad 100 tys. osób, podczas gdy w  2015 r. liczba ta z  całych 
12 miesięcy wyniosła 108 tys. Najliczniejszą, bo 65-procentową 
grupę obcokrajowców stanowią Ukraińcy. O pozytywne rozpa-
trzenie wniosku ubiegali się także Białorusini, Hindusi, Chińczy-
cy czy Wietnamczycy. Najwięcej wniosków z  kolei wpłynęło 
w  województwach mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim 
i wielkopolskim.

Porównując dzisiejsze prognozy dotyczące najmu, z  wynika-
mi z pierwszej dekady lat 2000, kiedy to w ogólnym zestawieniu 
opcji zaspokajania potrzeb mieszkaniowych odsetek udostępnia-
nych na wynajem lokali nie przekraczał 4 proc., łatwo zauważyć, 
że Polska dąży do osiągnięcia europejskiej średniej. O  wzro-
ście popularności mieszkań na wynajem mówią również bada-
nia przeprowadzone przez Fundację Habitat for Humanity. Na 
ich podstawie można przewidywać, że polski rynek nieruchomo-
ści w przeciągu najbliższych 10 lat wzbogaci się o 30 proc. lokali 
udostępnianych w ramach najmu.

„Mieszkanie Plus” — śladem zachodnich trendów
Choć polski rynek najmu znacząco odbiega od sytuacji na arenie 
europejskiej i wiele nam w tym zakresie brakuje, można uznać, że 
zmierzamy w  dobrym kierunku i  staramy się dorównać naszym 
zachodnim sąsiadom. Przejawem podążania za nowoczesnymi 
trendami jest rządowy program mieszkaniowy, który już wkrót-
ce ma zacząć funkcjonować. Jego ideą jest zwiększenie zasobu 
mieszkaniowego i  udostępnienie tanich mieszkań na wynajem. 
Część z nich powstanie z opcją dojścia do własności. Aby plany 
związane z  postrzeganiem wynajmu jako równego prawu wła-
sności sposobu zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych 
mogły się urzeczywistnić, potrzeba zmiany świadomości Pola-
ków. Pokolenie, które obecnie wkracza na rynek nieruchomości, 
coraz częściej decyduje się na wynajmowanie mieszkania — przy-
najmniej tymczasowo. Wciąż jednak jedynie posiadanie własnego 
lokum kojarzone jest z  poczuciem bezpieczeństwa i  stabiliza-
cją. Jasne i  pewne warunki najmu, o  jakich mówi się przy okazji 

programu „Mieszkanie Plus”, stwarzają realną szansę na poprawę 
postrzegania wynajmu. W tym zakresie pozostaje jednak pytanie 
o to, na ile rządowe metody będą w stanie odpowiedzieć na po-
trzeby społeczeństwa. Problemem może okazać się nie brak za-
interesowanych, ale niedostateczna liczba proponowanych lokali, 
a zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem prawdopodobnie 
z roku na rok będzie wzrastać.

Mieszkanie na wynajem — inwestycja z gwarancją 
sukcesu
Jak wynika z  obserwacji Mzuri, za zwiększone zainteresowanie 
mieszkaniami na wynajem odpowiadają zmiany ekonomiczno-
-społeczne, jakie zaszły w ostatnich latach. Warunki panujące na 
rynku pracy poniekąd zmuszają Polaków do zwiększonej mobil-
ności i  częstszej zmiany miejsca zamieszkania, przez co własne 
mieszkanie niekoniecznie jest wygodnym rozwiązaniem. Tym bar-
dziej, że sytuacja finansowa niewielu osobom pozwala na zakup 
mieszkania z własnych oszczędności, a wiązanie się wieloletnim 
zobowiązaniem w postaci kredytu staje się coraz mniej atrakcyj-
ne. Niechęć do zadłużania się, a także coraz bardziej restrykcyjne 
warunki uzyskania finansowej pomocy z banku skutkują rezygna-
cją z  tej formy pozyskiwania lokum. Za korzyściami płynącymi 
z posiadania własnego mieszkania nie przemawiają również ceny. 
Wartość jednego metra kwadratowego w  niektórych miastach 
często przekracza miesięczne wynagrodzenie, co przyczynia się 
do odkładania w czasie decyzji o zakupie mieszkania na rzecz naj-
mu. Otwiera to szereg możliwości przed tymi, którzy w zakupie 
mieszkania upatrują sposobu na łatwy zysk. Inwestycja w lokal na 
wynajem staje się bowiem coraz bardziej interesująca, tym bar-
dziej że najem w  ostatnim czasie przybiera różnorodne formy. 
W największych metropoliach tradycyjny najem ustępuje miejsca 
tzw. najmowi krótkoterminowemu, co widać u  naszych zachod-
nich sąsiadów, gdzie staje się on powszechnym sposobem użyt-
kowania nieruchomości.

Magdalena Hojniak
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2-pokojowe – 37 m2  
Dąbie, ul. Bajeczna
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka, piwnica. Mieszkanie po 
generalnym remoncie; pierwsze piętro. Blisko 
przystanek MPK, przychodnia, sklepy.
 

Cena 270.000 zł / do negocjacji 
tel. 12 341 08 01

3-pokojowe – 56, 02 m2 
Wola Duchacka, Wschód
Oddzielna jasna kuchnia, łazienka, WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie bardzo dobrze skomuniko-
wane z pozostałą częścią miasta.
 

Cena 280.000 zł 
tel. 537 496 677

3-pokojowe – 48 m2 
Kozłówek, ul. Okólna
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 
pokoje, łazienka z WC, piwnica. Pierwsze piętro. 
Stan idealny. Dużo zieleni wokół bloku. 

Cena 280.000 zł
tel. 534 533 332

3-pokojowe – 55 m2 
Azory, ul.B. Czerwieńskiego
Trzy pokojowe (jeden przejściowy) mieszkanie z osobną 
jasną kuchnią z lokalizowane na parterze w bloku cztero-
piętrowym.Istnieje możliwość przerobienia mieszkania na 
trzy osobne pokoje oraz salon z aneksem kuchennym.Ła-
zienka w mieszkaniu po remoncie, pokoje odmalowane, na 
podłodze nowe panele..Mieszkanie o podwójnej ekspozycji 
północ-południe.Nadaje się dla rodziny lub pod wynajem.
Bardzo blisko pętla autobusowa Azory liczne punkty 

handlowo-usługowe.

Cena 340.000 zł
tel. 666 605 183

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

Cena 879.000 zł
tel. 794 787 777

4-pokojowe - 103,5 m2 
Zwierzyniec
Salon z aneksem, 3 sypialnie, garderoba, 
łazienka z wanną i prysznicem, wc dla gości, 
2 tarasy. Miejsce postojowe w garażu 30 tys. 
cicha i spokojna okolica. Budynek jest chro-
niony, monitorowany położony przy Błoniach.

Cena 765.000 zł
tel. 534 534 605

3-pokojowe - 55,30 m2 
Nowy Prokocim
Przestronny przedpokój, widna kuch-
nia, 3 niezależne pokoje, łazienka, WC, 
loggia, piwnica. Mieszkanie w stanie 
idealnym na pierwszym piętrze w niskim 
bloku, w okolicy parków i placów zabaw.

Cena 319.000 zł
tel. 600 176 207  

1-pokojowe – 23 m2 
Nowa Huta, os. Urocze

Jeden pokój, aneks kuchenny, łazienka. 
Mieszkanie na drugim piętrze w bloku z 
windą. Cicha i spokojna okolica. Osiedle o 
bardzo dobrej infrastrukturze. Budynek z cegły. 

Cena 139.000 zł
tel. 12 359 39 25

1-pokojowe - 31 m2 
Czyżyny, 
os. Kościuszkowskie
Przedpokój, duży pokój, jasna osobna kuchnia, ła-
zienka z toaletą, loggia, piwnica. Mieszkanie na IV 
piętrze, do remontu. W bezpośrednim sąsiedztwie 
liczne punkty handlowo-usługowe oraz przystanki 
komunikacji miejskiej. Idealne jako inwestycja. 

Cena 160.000 zł
tel. 535 221 232

3-pokojowe - 62 m2 
Ruczaj, ul. Zachodnia 
Dwupoziomowe, salon z otwartą kuchnią, 2 sypialnie, 
łazienka z wanną i prysznicem, osobne WC, komór-
ka lokatorska, balkon, zielona i spokojna okolica. 
Dostępne od zaraz. Możliwość dokupienia garażu. 

Cena 379.000 zł
tel. 608 440 793 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe - 41,27 m2 
Bieżanów, ul. Podłęska
Przedpokój, duża osobna kuchnia, jasny pokój, 
gabinet, łazienka z WC, balkon, komórka loka-
torska. Pierwsze piętro. Blok z cegły z 2001 
roku. Strzeżone osiedle.

Cena 239.000 zł
tel.  537 680 002

2-pokojowe – 33 m2 
Nowa Huta , 
os. Na Wzgórzach
Jasna kuchnia, przedpokój, piwnica oraz 
balkon. Nieruchomość znajduje się na 
dziewiątym piętrze z pięknym widokiem na 
Kraków. W najbliższym sąsiedztwie sklepy, 
szkoła, przedszkole, dużo terenów zielonych. 

Cena 189.000 zł / do negocacji
tel. 731 090 606

2-pokojowe – 45,5 m2 
Nowa Huta, os. Stalowe
Dwa osobne pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie w bardzo do-
brym stanie. Zadbany budynek z odnowioną 
elewacją. Cicha część osiedla zapewnia spokój. 
W najbliższym otoczeniu przystanki komunika-
cji miejskiej oraz tereny zielone.

Cena 257.000 zł
tel. 693 305 320

3-pokojowe – 55,36 m2 
Prądnik Biały, 
ul. Marczyńskiego
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 
sypialnie, duża łazienka z WC, balkon (12m2). 
Możliwość dokupienia miejsca postojowego. 
Mieszkanie w stanie idealnym na pierwszym 
piętrze. Nowoczesny blok z 2003r z windą! 
Spokojna okolica z dużą ilością zieleni. 

Cena 350.000 zł
tel. 537 978 098

3-pokojowe – 60 m2 
Łobzów, ul. Racławicka
Lokal składa się z 3 niezależnych pokoi, dużej 
kuchni, łazienki, WC, przynależnej piwnicy. Miej-
sce parkingowe dla mieszkańców za szlabanem.

Cena 395.000 zł 
tel. 512 110 802 

3-pokojowe - 65 m2 
os. Oświecenia
Przedpokój, salon połączony z kuchnią, wc, 
balkon – poziom 1 oraz przedpokój, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z wc, balkon – poziom 2. Kame-
ralny blok z 2008 roku. Niskie koszty utrzymania.

Cena 400.000 zł
tel. 786 266 502

4 pokojowe – 94 m² 
Żabiniec, ul. Zdrowa
Przedpokój, 4 niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, WC, balkon. Do  mieszkania 
przynależy duża piwnica. Kameralny ogrodzony 
budynek znajdujący się w drugiej linii zabudo-
wy. 2 miejsca parkingowe w cenie. Ogród do 
dyspozycji mieszkańców.

Cena 750.000 zł  
tel. 696 496 500

3-pokojowe - 67,48 m2 
Płaszów, ul. Gliniana
Przedpokój, oddzielna kuchnia, 3 pokoje, 
łazienka, WC, loggia, piwnica. Mieszkanie 
w doskonałej lokalizacji, dookoła dużo zieleni, 
tereny rekreacyjne, Zalew Bagry. Ogrzewanie 
i ciepła woda z sieci miejskiej. Atrakcyjna cena.

Cena 320.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe – 64 m2 
Kazimierz, ul. Skawińska
Mieszkanie usytuowane jest na pierwszym pię-
trze w odrestaurowanej kamienicy, położonej 
150 m od Wisły. Składa się z sypialni, salonu 
z otwartą kuchnią, łazienki z WC, przedpokoju 
i dużego tarasu, z którego jest widok na ogród 
i Bulwary Wiślane. Dwustronna ekspozycja. Do 
mieszkania przynależy piwnica.

Cena 599.000 zł
tel. tel. 512 110 804

Działki budowlane 
od 900 do 1600 m2

Biskupice – działki budowlane objęte miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub 
bliźniaczą. Działki nie są ogrodzone, posiadają 
dostęp do drogi publicznej, a w ich pobliżu 
znajdują się media.

Cena 7.500 zł / ar 
tel. 663 479 313
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Lokal użytkowy – 40,20 m2 
Prądnik Biały, ul. Danka

Lokal użytkowy w stanie deweloperskim usytuowany na pierwszym piętrze w nowocze-

snym bloku z windą. Składa się z pomieszczenia głównego (ok 30m2), pomieszczenia 

socjalnego oraz WC. Wysokość pomieszczeń: 3,5m. Lokal świetnie sprawdzi się pod dzia-

łalność biurową, gabinety, kancelarie, poradnie. To także doskonała inwestycja pod wynajem!

Cena: 178.978 zł netto / do negocjacji

 tel. 537 978 098 

Lokal użytkowy – 59,16 m2 
Prądnik Biały ul. Danka

Lokal użytkowy składający się z pomieszczenia głównego z możliwością wydzielenia 

nawet 3 osobnych pomieszczeń, toalety oraz pomieszczenia socjalnego. Wysokość 

pomieszczeń: 3,5m. Usytuowany na pierwszym piętrze w bloku z windą z 2014. Dosko-

nała lokalizacja w samym sercu osiedla Prądnik Biały. Atrakcyjna cena. bez podatku PCC!

Cena: 278.052 zł netto / do negocjacji

 tel. 537 978 098 

3-pokojowe – 64 m2 
Łobzów, ul. Królewska

Składa się z trzech pokoi, kuchni z jadalnią, ła-
zienki. Całość w bardzo dobrym stanie. Przy-
należny strych. Część mieszkania ze skosami. 

Cena: 370.000 zł 
tel. 512 110 802

3-pokojowe - 71 m2 
Olsza
Przedpokój, salon, dwie sypialnie, jasna 
kuchnia, łazienka, garderoba, balkon. Cicha 
i spokojna okolica. Z dala od ruchliwych ulic. 
Budynek z 2011 roku bez gazu. Pierwsze piętro. 
Słoneczne mieszkanie z widokiem na zieleń. 

Cena 515.000 zł
tel. 12 412 00 72

3-pokojowe – 53 m2 
Stare miasto, ul. Blich
Jasny apartament położony na ostatniej kondygnacji 
w odrestaurowanej kamienicy, składa się z salonu 
z aneksem kuchennym oraz dwóch sypialni, łazienki 
z WC i toalety. Widok na panoramę miasta. Mieszka-
nie po remoncie. Ogrzewanie gazowe.

Cena 550.000 zł
tel. 512 110 804
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BRONOWICE WIELKIE
Gustowny dom po generalnym 
remoncie, p.u. 200 m2

Cena: 1.540.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga    
 518 706 538

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

KROWODRZA,
UL.RADZIKOWSKIEGO
Komfortowy, dwupoziomowy 
apartament, 4-pokojowy, 64 m2

Cena: 559.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski  
 510-087-993 

ZIELONKI,
UL. NA PIASKI
Przestronne mieszkanie 
dwupoziomowe, 82 m2, 
3-pokojowe, Ip.
Cena: 565.000 zł 
KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer  

 505-236-943

RUCZAJ,
UL. SZWAI
Mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 75 m2, taras 17 m2 
Cena: 632.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko  
 507-668-087

MISTRZEJOWICE,
OS.OŚWIECENIA
2-pokojowe mieszkanie w wysokim 
standardzie, 54 m2

Cena: 359.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak      
 518-706-518 

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 25-95 m2

Ceny: od 180.127 zł

KONTAKT:  Iwona Nogacz  
 688-880-184 

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

STARE MIASTO,
UL.RADZIWIŁOWSKA
Klimatyczny apartament 
w prestiżowej lokalizacji, 42 m2

Cena: 567.000 zł 

KONTAKT:  Barbara Paszkowska      
 511-272-088

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

KONTAKT:  Piotr Kudła 
   688-880-133
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GRZEGóRZKI,
UL. DĄBSKA
Apartament 4-pokojowy, 108 m2, 
taras, 2 miejsca postojowe
Cena: 850.000 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

DĘBNIKI,
UL. 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

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

KONTAKT:  Katarzyna Słaby      
 500-715-217

PODGóRZE DUCHACKIE,
UL. WYSŁOUCHóW
Mieszkanie 4-pokojowe, 
82 m2, po remoncie
Cena: 400.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto       
 572-985-869 

DĘBNIKI,
KLINY
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-89 m2 
Ceny: od 178.542 zł

KONTAKT:  Marek Popiela
  688-880-195   

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELKA WIEŚ,
MODLNICZKA
Domy w zab. bliźniaczej, 
4-pokojowe, pow. 81 m2

Cena: 375.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik
  688-880-152
 
 

ZWIERZYNIEC,
UL. UJEJSKIEGO
3 kawalerki o łącznej powierzchni 
157 m2 pod inwestycję
Cena: 1.850.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080 

KROWODRZA,
UL. WROCŁAWSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 24 m2, 
umeblowane
Cena: 1.500 zł/mc + opłaty

KONTAKT:  Sabina Pająk      
 514-738-628

MISTRZEJOWICE,
OS. OŚWIECENIA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
54 m2, wysoki standard
Cena: 380.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala  
 796-541-485  
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STARE MIASTO
Lokal biurowy, 2014 r, 
parter, 218 m2, blisko rynku
Cena: 2.400.000 zł

KONTAKT:  Rafał Duda   
 507-894-500  

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

GM. ŚWIĄTNIKI GóRNE,
WRZĄSOWICE
Dom wolnostojący, 230 m2, 
5 pokoi, wysoki standard
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk    
 509-907-533

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2, 
nowoczesne, 2003 r.
Cena: 529.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio     
 515-234-864

RUCZAJ,
UL. DRUKARSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 82 m2, 
dwupoziomowe, 2009 r.
Cena: 365.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150

STARE MIASTO,
UL. STAROWIŚLNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
nowoczesne
Cena: 2.500 zł/mc + opłaty

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer       
 518-706-583 

PRĄDNIK BIAŁY 
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 41-75 m2 
Ceny: od 263.040 zł 

KONTAKT:  Joanna Makowa 
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA,
SUŁKóW
Domy w zab. szeregowej, 
pow. 102-173 m2, działka 170-250 m2

Ceny: od 380.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149 
 

PROKOCIM,
UL. NAD POTOKIEM
Mieszkanie 3-pokojowe, 102 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 509.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna   
 503-031-022 

BOREK FAŁĘCKI,
UL. ZDUNóW
Mieszkanie 3-pokojowe, 
67 m2, wysoki standard
Cena: 435.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk    
 514-738-628 

WIELICZKA,
UL. CHROBREGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 
59 m2, z wyposażeniem
Cena: 380.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188  
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DĄBIE,
UL. CZARODZIEJSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
62,47 m2, apartament, 2003 r.
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran   
 503-780-786 

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

CZYŻYNY,
UL. ORLIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 
40,67 m2, wys. standard, 2017 r.
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek      
 505-110-150

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

KONTAKT:  Adam Kubala      
 510-131-177

GóRKA NARODOWA,
UL. FELIŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 
57,41 m2, nowoczesne, 2011r.
Cena: 425.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek      
 505-110-150

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran       
 503-780-786 

WIELKA WIEŚ,
TOMASZOWICE   
Dom wolnostojący, gotowy 
do zamieszkania, pow. 155 m2 
Cena: 698.000 zł  

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA  
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-59 m2 
Ceny: od 178.504 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149
 
 

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
66,37 m2, przestronne, Ip., 2009 r. 
Cena: 410.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150 

RUCZAJ,
UL. KOBIERZYŃSKA
Dom wolnostojący, 158 m2, 
dz. 3,5 ar, nowoczesny, 2014 r.
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

RUCZAJ,
UL. BIENIARZóWNY
Dom w zab. Szeregowej, 
200 m2, dz. 2,3 ar, 2002 r.
Cena: 849.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio       
 515-234-864
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Krowodrza
ul. Friedleina

Krowodrza
ul. Kamienna

Wzgórza 
Krzesławickie
Os. Na Wzgórzach

Prądnik Czerwony
ul. Marchołta

Mogilany
ul. Świątnicka

Śródmieście - 
Kazimierz
ul. św. Wawrzyńca

Krowodrza
ul. Poznańska

Podgórze
ul. Traugutta

kamienica
powierzchnia 583 m2

4 piętro
powierzchnia 53,4 m2

1 piętro
powierzchnia 47,47 m2

6 piętro
powierzchnia 29,5 m2

działka
powierzchnia 1,9 ha

3 piętro
powierzchnia 43 m2

9 piętro
powierzchnia 37 m2

2 piętro
powierzchnia 40,42 m2

Cena: 480 600 zł

Cena: 258 000 zł

Cena: 225 000 zł

Cena: 659 000 zł

Cena: 385 000 zł

Cena: 295 066 zł

Cena: 5 500 000 złCena: 4 990 000 zł

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

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

t: 12 307 13 23
m: biuro@gamp-krakow.pl
www.gamp-krakow.pl
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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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Kraków, ul. Lindego 1
tel. 503 005 679

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

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

i za skuteczność w osiąganiu celów. 
                                   Jeśli:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Wszołek
awszolek@plan-a.net.pl
531 255 155
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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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Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 12 000  PLN

Umów się na spotkanie:  Kamil Pytel
+48 537 883 284

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 150 m2

ul. św. Wawrzyńca Wynajem

Do wynajęcia luksusowy penthouse z pięknym widokiem 
na Stare Podgórze.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Salwator

Cena: 2 700  PLN

Umów się na spotkanie:  Jacek Faron
+48 570 346 969

jacek@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 46 m2

ul. Senatorska Wynajem

Komfortowe mieszkanie do wynajęcia, w nowym budynku 
przy ul.Senatorskiej

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 3 900  PLN

Umów się na spotkanie:  Paweł Sekuła
+48 537 883 281

pawel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 64 m2

ul. Trynitarska Wynajem

Do wynajęcia nowy apartament w prestiżowej inwestycji 
Harmonica House przy ul. Trynitarskiej.

www.privatehousebrokers.pl

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Swoszowice

Cena: 4 500 000  PLN

Umów się na spotkanie:  Robert Grabiec
+48 733 887 575

robert.grabiec@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 650 m2

ul. J. Gorczyna Sprzedaż

Na sprzedaż, wyjątkowy dom położony na przepięknej 
i zacisznej działce o pow. 45,42 ar w Swoszowicach.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście

Cena: 4 220 313  PLN

Umów się na spotkanie:  Maciej Dymek
+48 537 947 580

m.dymek@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 500 m2

ul. Jana Kasprowicza Sprzedaż

Na sprzedaż całkowicie odrestaurowana kamienica
z przełomu lat 1935-1936.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kleparz

Cena: 769 000  PLN

Umów się na spotkanie:  Maciej Suchanek
+48 733 887 573

maciek@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 100 m2

ul. Lubelska Sprzedaż

Na sprzedaż lokal mieszkalny zaadaptowany na biuro 
w budynku usytuowanym przy ulicy Lubelskiej.
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www.nomadproperty.eu

NAJBARDZIEJ LUKSUSOWY ApARtAmENt W KRAKOWIE na ul. Emaus

apartament o pow. 210 m2 
z tarasem z widokiem na 
Stare Miasto, Błonia, Rudawę 
i Kopiec Kościuszki

nowy, wykończony 
i umeblowany

Cena: 4.900.000 zł / z meblami
            4.400.000 zł / bez mebli

KONTAKT:

Tel:
+33 752 476 220
e-mail: 
interiors@whitesandvillas.com

www.nomadproperty.eu

LUKSUSOWA REZYDENcJA w RabcE-ZdRój

willa w stylu art-deco 
o pow. 650 m2 z działką 
o pow. 3600 m2

z możliwością wykończenia 
w terminie 3 miesięcy

Cena: 1.900.000 zł 

KONTAKT:

Tel:
+33 752 476 220
e-mail: 
interiors@whitesandvillas.com
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www.nomadproperty.eu

LUKSUSOWY DOm WYpOcZYNKOWY w cZoRsZtyniE

tradycyjny, a zarazem nowo-
czesny drewniany dom nad 
Jeziorem Czorsztyńskim 
o pow. 157 m2 z działką 
o pow. 2400 m2

luksusowo wykończony 
i wyposażony

do zamieszkania od zaraz

Cena: 1.350.000 zł 

KONTAKT:

Tel:
+33 752 476 220
e-mail: 
interiors@whitesandvillas.com

RZESZOTARY

KRAKÓW,
UL. CEGIELNIANA

WIELICZKA, 
UL. CZARNOCHOWSKA

KRAKÓW,
WOLA DUCHACKA

WĘGRZCE WIELKIE

Dom o pow. 240 m2 z działką (18 a.), z 2010 r., 
bardzo dobry standard

Cena: 1.100.000 zł (do negocjacji)

Dom o pow. 130 m2 z działką o pow. 4,5 a, z 2008 r. 
po gruntownym remoncie

Cena: 570.000 zł (do negocjacji)

Dom o pow. 250 m2 w tym garaż 48 m2, z 1996 r., 
standard wysoki

Cena: 1.250.000 zł (do negocjacji)

3-pokojowe mieszkanie o pow 56 m2, I piętro, 
z 1980 r., bardzo dobra lokalizacja

Cena: 318.000 zł (do negocjacji)

Dom o pow. 140 m2 z działką o pow. 800 m2,z 2002 r. 
o bardzo dobrym standardzie, świetna lokalizacja

Cena: 530.000 zł (do negocjacji)

KONTAKT: Lucyna Pacułt: 668-177-549

KONTAKT: Elżbieta Saracen: 606-963-601

KONTAKT: Elżbieta Saracen: 606-963-601

KONTAKT: Elżbieta Saracen: 606-963-601

KONTAKT: Elżbieta Saracen: 606-963-601

FBI-Najlepsi Agenci!
 

ul. Kobierzyńska 100 
30-382 Kraków

www.fbi.nieruchomosci.pl
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Cena: 389.000 zł 

Zabłocie - sprzedaż 

Na sprzedaż 2 pokojowe mieszkanie na Zabłociu w inwestycji Garden 
Residence o powierzchni 32 m2.

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

Dominika Orzeł +48 795 010 122 dominika@aphouse.pl

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

Grzegórzki – Wynajem

Na wynajem 3-pokojowy nowoczesny apartament o powierzchni 56 m2 
zlokalizowany w nowym budynku przy ul. Masarskiej.

Cena: 549.000 zł 

Stare Miasto – sprzedaż

48 m2, położone przy malowniczej ulicy na Starym Mieście.

Stare Miasto – sprzedaż

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

Kazimierz – sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie przy ul. Starowiślnej o pow. 59 m2.

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

Cena: 610.000 zł 

Zabłocie – sprzedaż 

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

Na sprzedaż 2 pokojowe mieszkanie na Zabłociu w inwestycji Garden 
Residence o powierzchni 57 m2.

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

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

Cena: 420.000 zł

Cena: 3.200 zł + opłaty

Cena: 640.000 zł 



STUDIA PODYPLOMOWE

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Politechnika Krakowska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prowadzą w roku akademickim 2017/2018
XXVI edycję

dwu-semestralnych studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Studia te prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i spełniają 
wymogi określone przez

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ukończenie studiów i odbycie praktyki zawodowej upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego 
na rzeczoznawcę majątkowego.

Informacje szczegółowe:

   12 628 23 32     |     503 744 815     |     503 744 817

AGENCJA POLSKO – BAŁKAŃSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  
zaprasza na

FORUM INWESTYCYJNE
„NIERUCHOMOŚCI W CHORWACJI”

KRAKÓW  03 - 04.11.2017
POD PATRONATEM KONSULA HONOROWEGO REPUBLIKI CHORWACJI W KRAKOWIE,
PANA PAWŁA  WŁODARCZYKA

 
Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i inwestorów 
zainteresowanych zakupem mieszkania, apartamentów, hoteli, 
działek pod budowę hoteli i apartamentów.

SZCZEGÓŁY:
mail: office@apbwg.pl    |    tel.: 511 374 665, 692 252 179
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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, 
gotowe do zamieszkania od zaraz. Do miesz-
kania przynależy komórka lokatorska (10 m2), 
podziemne miejsce parkingowe (w  kwocie 
22.000  zł) oraz zagospodarowane 2 tarasy 
zewnętrzne. Teren osiedla ogrodzony, brama 
wjazdowa na pilota. W  pobliżu Galeria Bro-
nowice, 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. Łokietka
79 m2, I p./ II p., wysoki standard (parkiet, zabudo-
wy, żaluzje zewnętrzne), piwnica, balkon o pow. 
15 m2, miejsce postojowe, teren ogrodzony. 
W  okolicy niska zabudowa. Kameralne osiedle 
z trzem abudynkami. Dużo zieleni, blisko sklepy, 
komunikacja miejska.

Cena 550.000 zł
Tel. 669-669-786

e-mail: mareks.krakow@gmail.com

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-
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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. 
Mieszkanie własnościowe z  czystą hipoteką, 
gotowe do wejścia. W  pokoju i  przedpokoju 
położone są panele, natomiast na balkonie, 
w  kuchni i  łazience są płytki. Czynsz 265 zł. 
Na wyposażeniu jest sprzęt AGD oraz meble 
– wszystko wliczone w  cenę oferty. Bardzo 
dobra lokalizacja, blisko przystanki autobusowe 
i tramwajowe, lokale gastronomiczno-handlowe, 
przedszkole, szkoła a  także tereny rekreacyjne 
Zakrzówek. 

Cena 230.000 zł 
Tel. 607-427-354

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

Cena 345.000 zł
Tel. 693-847-747

Kraków, ul. Przedwiośnie
81,6 m2, 3 pokoje, IV piętro w 5-piętrowym bu-
dynku z 2017 r. Apartament narożny na osiedlu 

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

Cena 760.000 zł 
Tel. 506-256-555

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

Cena 499.900 zł
Tel. 606-300-317

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

Cena 269.000 zł
Tel. 668-287-485

Kraków, ul. Siemiaszki
42 m2, 1 pokój, I piętro w 3-piętrowym budynku. 
Mieszkanie składa się z  pokoju z  wnęką, jasnej 
i oddzielnej kuchni, łazienki i przedpokoju. Okna 
wychodzą na zagospodarowany ogród. Wy-

mieniono drzwi wewnętrzne, drzwi wejściowe 
oraz okna. Do mieszkania należy piwnica o pow. 
ok.  11  m2. Cicha i  spokojna okolica. Blisko do 
centrum handlowego i przystanków MPK. 

Cena 285.000 zł
Tel. 604-394-706

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

Cena 457.500 zł 
Tel. 606-209-582

Kraków, ul. Turka
49 m2, 2 pokoje, wysoki parter. Mieszkanie 
o  dwustronnej ekspozycji ( południe i  pół-
noc), w  2-piętrowym bloku z  1998 r. 2 pokoje 
nieprzechodnie, 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, 

remonty i wykończenia mieszkań

694 545 840
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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 auto-
busowych (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 
elewacja. Mieszkanie ma komfortowy układ po-
mieszczeń, przynależna piwnica o powierzchni 
2,8 m2. Mieszkanie do remontu, cena do nego-
cjacji.

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 
budynku. Pomieszczenia: dwa pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka razem z  WC, przedpokój 
z  zabudowanymi i  podświetlonymi sufitami, 
dwie garderoby z  drzwiami przesuwanymi, 
balkon typu loggia oraz piwnica. Na podło-
gach parkiet dębowy (do odświeżenia) oraz 
płytki (kuchnia, łazienka i część przedpokoju). 
Ciepła woda w łazience z piecyka gazowego, 
a w kuchni – z bojlera elektrycznego. Miesz-
kanie wysokie (2,80 m), ładnie doświetlone, 
ekspozycja okien – zachód/północ/wschód. 
W  okolicy niska zabudowa domów jednoro-
dzinnych. 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, pla-
cu zabaw, wydzielonego miejsce na grilla. 
Obiekt jest monitorowany. Do dyspozycji 
indywidualny garaż (16,08 m2) oraz komórka 

lokatorska (3 m2). Mieszkanie przeznaczone 
jest do sprzedaży wraz z  garażem i  komórką 
lokatorską. W  korytarzu duża szafa, na pod-
łogach nowe panele, w  kuchni nowe flizy. 
W łazience wanna, umywalka oraz duży, nowy 
grzejnik łazienkowy. Z pokoju jest wyjście na 
taras, ułożony z drewnianych desek. Za tarasem 
jest niewielki ogródek, ogrodzony tujami oraz 
płotkiem. Mieszkanie ze względu na lokalizację 
ma duży potencjał inwestycyjny.

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

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

Cena 317.000 zł
Tel. 692 701 964

e-mail: bjaggi59@gmail.com 

Kraków, ul. Zdunów
56 m2, 2 pokoje, IV piętro w 7-piętrowym budynku 
z 2013 r. Mieszkanie składa się z salonu (20 m2), 
oddzielnej zamkniętej kuchni z oknem (10 m2), sy-
pialni (17 m2), łazienki (4,5 m2), przedpokoju, bal-
konu/loggii (4m2). Stan mieszkania bardzo dobry, 
nie wymaga wkładu finansowego. Nowocześnie 
wykończone w wysokim standardzie z wyposaże-
niem, w którego skład wchodzą: dwie szafy wnę-
kowe, meble kuchenne na wymiar. Umeblowanie 
w pokojach do uzgodnienia. Na terenie osiedla 
znajduje się parking podziemny, garaże (do 
ewent. zakupu) oraz miejsca parkingowe przed 
blokiem. Ekspozycja mieszkania 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. 

Kraków, ul. Miłkowskiego
Penthouse o powierzchni 145 m2 z którego rozpościera się jedyny w swoim rodzaju widok na cały Kraków. 

Z okien możemy podziwiać panoramę miasta od zakonu Kamedułów na Bielanach, poprzez Wawel, aż do 

Wzgórza na Krzemionkach. Penthouse składa się z obszernego salonu połączonego z jadalnią i kuchnią 

oraz przeszklonym tarasem, którego sufit został specjalnie przeszklony, aby zapewnić najlepsze wrażenia 

widokowe i zapewnić przestronność wnętrza. W apartamencie znajduje się duża sypialnia z prywatną, 

dużą garderobą oraz łazienką. Z sypialni, jak również z salonu można wyjść na balkon/taras, który można 

zaaranżować na idealne, zielone miejsce wypoczynku. Dodatkowo w apartamencie znajduje się osobne WC 

oraz korytarz i pralnia. 

Cena 1 190 000 zł Tel. 536 505 303



103Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2017

ogłoszenia drobne i prywatne

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 gospo-
darcze 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, elektryczna roleta 
do garażu sterowana radiowo, zainstalowany 
system alarmowy. Podjazd wyłożony kostką. 
Dobra lokalizacja, do centrum 4.5  km (dojazd 
ul. Wielicką lub Kamieńskiego), do przystanku 
MPK ok. 200 m. W okolicy 2 szkoły podstawowe, 
2 przedszkola państwowe, 1 szkoła średnia, 
sklepy.

Cena 790.000 zł
Tel. 530-566-797

Kraków, ul. Gersona 
160 m2, działka o pow. 8,14 a. Na parterze znajduje 
się przestronny i  słoneczny salon z  centralnie 

usytuowanym kominkiem (44 m2), pokój mo-
gący 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 użyt-
kowym 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). Bu-
dynek został przebudowany w 2002 roku. Ogród 
zagospodarowany krzewami i drzewami ozdob-
nymi. Możliwość wykorzystania własnej studni 
do podlewania. Ogrodzenie drewniane i brama 
wjazdowa wykonane zostały w 2012 roku. Dojazd 
drogą asfaltową. 

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

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

Cena 574.000 zł
Tel. 510-702-705 

Kraków, Swoszowice
240 m2, usytuowany w  pięknie urządzonym 
50-arowym ogrodzie kończącym się terenem 
leśnym porośniętym starodrzewem o  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

rej. Nowego Sącza, Kadcza
120 m2, działka 36 ar, 5 pokoi, wolnostojący, 
wybudowany w 2004 r. Elewacja, barierki, flizy 
zewnętrzne z  2016 roku. Na parterze: salon, 
pokój, kuchnia z  jadalnią, łazienka, kotłownia, 
przedpokój, garaż, taras. Na poddaszu: 3 pokoje, 
łazienka, garderoba, pokój nad garażem. W po-
kojach na podłodze panele, ściany pomalowane. 
Kuchnia w  meblach na wymiar, na podłodze 
płytki. W łazienkach płytki (prysznic, wanna). Te-
ren ogrodzony, ogrzewanie – gaz, kolektory sło-
neczne, kominek. 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

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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Wieliczka, ul. Modrzewiowa
245 m2; na parterze przestronny salon z nowocze-
snym kominkiem połączony z jadalnią, otwarta, 
nowoczesna i w pełni umeblowana meblami na 
wymiar kuchnia. Dodatkowo na parterze znaj-
duje się toaleta, przedpokój oraz garaż w obrysie 
domu. Wyjście z salonu prowadzi na taras z które-
go przechodzimy bezpośrednio do ogrodu. Wokół 
domu ułożona jest granitowa kostka brukowa, 
a brama garażowa oraz ogrodzeniowa napędza-
na jest systemami marki Wiśniewski. Z  parteru, 
drewniane schody prowadzą na pierwsze piętro 
na którym znajdują się trzy sypialnie, przestronna 
i jasna łazienka, garderoba oraz pokaźna antresola 
górująca nad salonem. Dom jest w  pełni ume-
blowany i  wyposażony materiałami najwyższej 
jakości.

Cena 1.249.000 zł
Tel. 536-505-303

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) bezpośrednio 
od właściciela, z  ostateczną decyzją WZiZT 
(pozwolenie na budowę w trakcie) – zabudowa 
bliźniacza dwulokalowa o intensywności do 21%. 
Zjazd bezpośrednio z drogi publicznej.

Cena 2.150.000 zł
Tel. 604-112-802

Kraków, ul. Słona Woda
17 a + 1 a udziału w drodze wewnętrznej o szer. 
5 m wzdłuż działki. WZ na budowę 6 domów 
jednorodzinnych wolnostojących. Okolica cicha, 
spokojna, okolice osiedla Rżąka. W sąsiedztwie 
nowe domy jednorodzinne, 100 m do przystan-
ku MPK. Media w drodze gminnej, przy działce. 
Wjazd bezpośrednio z ul. Słona Woda.

Cena 40.000 zł/a
Tel. 607-762-578

Krasieniec Stary
56 arów, z tego 18 arów to działka budowlana. 
Wymiary: około 19 × 300 m. Dojazd do działki 
drogą asfaltową. Woda i  prąd przy działce. 

W  razie dodatkowych pytań proszę o  kontakt 
telefoniczny.

Cena 190.000 zł
Tel. 793-238-815

Okocim, ul. Leszczynowa
0,24 ha, budowlana, 2 kilometry od centrum miasta 
Brzesko, do zjazdu z autostrady A4 w Brzesku tylko 
5 kilometrów. Działka z pięknym widokiem, lekko 
nachylona, prostokątna o wymiarach ok. 25 × 90 
m z warunkami zabudowy (WZ) na budowę domu 
mieszkalnego. Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja 
w granicy działki lub na sąsiedniej działce. Istnieje 
możliwość kupienia innej działki budowlanej 
w tym rejonie, również z warunkami zabudowy na 
budowę domu mieszkalnego – jednorodzinnego, 
która ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej 
o powierzchni 0,08 ha w cenie 40.000 zł.

Cena 60.000 zł
Tel. 511-955-932

Raciborsko, rej. Wieliczki
3 sąsiadujące działki bud. 13, 14 i 19 a; płdn. stok, 
widok na góry i zalew

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

e-mail: bjaggi59@gmail.com

Rzuchowa
12 a, budowlana, prostokąt 20 × 60 m. Dojazd 
do działki – droga asfaltowa. Wszystkie media. 
Odległość do Tarnowa 8 km. Istnieje możliwość 
sprzedaży działki w  tej lokalizacji, lecz o  in-
nej 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

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



105Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 20/2017

ogłoszenia drobne i prywatne

gm. Zabierzów
3 hektary przeznaczone pod budownictwo do-
mów jednorodzinnych. Plan miejscowy w opraco-
waniu. Dojazd z 2 stron drogą asfaltową. Media10 
m od granicy działki: woda, gaz.

Cena 8000 zł/a
Tel. 512-244-753

e-mail: brokan@wp.pl

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

Budynek usługowo-handlowy
Trzebinia, ul. Piłsudskiego (rynek). 50 m2 + to-
aleta, prysznic, parking. Możliwość rozbudowy 
i nadbudowy.

Cena 80.000 zł do negocjacji
Tel. 505-297-931

e-mail: mierny429@gmail.com

Hala magazynowa
Kraków, ul. Półłanki. Do sprzedaży, bezpośrednio 
od właściciela hala magazynowa/produkcyjna 
przy ul. Półłanki w Krakowie. Doskonała lokaliza-
cja hali pozwala na szybką komunikację drogową. 
Niecałe dwa kilometry do obwodnicy Krakowa, 
której odcinek do ul. Igołomskiej niebawem bę-
dzie oddany do użytku, co dodatkowo podniesie 
atrakcyjność położenia. Powierzchnia hali: 7126 
m2. Hala w pełni ogrzewana promiennikami ga-
zowymi ceramicznymi z klasą odporności ognio-
wej „E”. Hala wyposażona w  4 doki z  bramami 
typu Horman. o szerokości 300 cm. Dodatkowo 
wzdłuż krótszego boku hali znajduje się rampa 
załadunkowa o szerokości 180 cm wraz z bramą 
wjazdową. Siatka słupów na hali to dwie nawy 

600 × 2678 cm oraz jedna nawa o  siatce 600 
× 1460 cm. Dodatkowo przy hali znajduje się 
budynek biurowo-socjalny o  powierzchni 893 
m2 podzielony na trzy kondygnację. Standard 
wyposażenia może zostać uzgodniony z  przy-
szłym kupującym. Istnieje możliwość również 
wynajęcia hali bądź jej części.

Cena 19.999.000 zł
Tel. 536-505-303

Lokal użytkowy
Kokotów, 4278 m2. Media: prąd, siła, gaz, woda, 
telefon, ogrzewanie. Dodatkowe zalety: zaplecze 
socjalne, rampa, kuchnia, meble, alarm, drzwi 
antywłamaniowe, monitoring, kamery, recepcja, 
podłoga niepylna, sala konferencyjna, powierzch-
nia open space, internet. Doskonała lokalizacja 
hali pozwala na szybką komunikację drogową. 
Niecałe pięć kilometrów do obwodnicy Krakowa.

Cena 11.350.000 zł
Tel. 536-505-303

kOMercja – wYnajeM

Kraków, Podgórze, ul. Półłanki
Do wynajęcia bezpośrednio od właściciela połowa 
hali magazynowej/produkcyjnej przy ul. Półłanki 
w Krakowie. Doskonała lokalizacja hali pozwala 
na szybką komunikację drogową. Niecałe dwa 
kilometry do obwodnicy Krakowa. Powierzchnia 
hali 4556 m2. Hala w pełni ogrzewana promien-
nikami gazowymi ceramicznymi z  klasą odpor-
ności ogniowej „E”. Hala wyposażona w  2  doki 
z bramami typu Hormann o szerokości 300 cm. 
Dodatkowo przy hali znajduje się budynek biu-
rowo-socjalny o powierzchni 893 m2 podzielony 
na trzy kondygnację. 

Cena 119.000 zł 
Tel. 536-505-303

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 Dworek 
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, os. Oświecenia
36 m2, I p./IV p., balkon, piwnica. Wysoki standard, 
w pełni opomiarowane, niski czynsz. Umeblowa-
nie i wyposażone. Blisko MPK, centrum handlowe. 
Cena 1100 zł + opłaty.

Tel. 669-669-786
e-mail:mareks.krakow@gmail.com

Kraków, ul. Prądnicka
25 m2, IV p., mieszkanie w pełni umeblowane 
(meble IKEA), sprzęt AGD (pralka, lodówka, mi-
krofala), elektroniczny piecyk gazowy, internet 

Kraków, Podgórze, ul. Półłanki
Do wynajęcia bezpośrednio od właściciela połowa hali magazynowej/produkcyjnej 
przy ul. Półłanki w Krakowie. Doskonała lokalizacja hali pozwala na szybką komunikację 
drogową. Niecałe dwa kilometry do obwodnicy Krakowa. Powierzchnia hali to: 4556 m2. 
Hala w pełni ogrzewana promiennikami gazowymi ceramicznymi z klasą odporności 
ogniowej „E”. Hala wyposażona w 2 doki z bramami typu Hormann o szerokości 300 
cm. Dodatkowo przy hali znajduje się budynek biurowo-socjalny o powierzchni 893 m2 
podzielony na trzy kondygnację.          

Cena 119.000 zł Tel. 536-505-303
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ogłoszenia drobne i prywatne

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
3 listopada 2017 roku

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

www.dwutygodnik.krn.pl

– 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 
kuchnią w  świetnej lokalizacji. Możliwość 
bezpłatnego parkowania samochodu na za-
mykanym podwórku. Mieszkanie umeblowane 
(styl Ludwik XVI), po kapitalnym remoncie. 
Wymieniono wszystkie instalacje, stolarkę 
okienną, drzwiową, na podłogach parkiet. 
Wyposażone w sprzęt AGD (RTV, lodówko-za-
mrażarka, mikrofala, pralka, kuchnia gazowa 
wraz z piekarnikiem, odkurzacz itp.) Mieszkanie 
usytuowane jest na IV piętrze – widok z okna na 
Rynek Podgórski 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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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

20.10–03.11.2017  nr 20/2017

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.
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przydatne adresy

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

INSTYTUcJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Szukasz
gotowego
mieszkania?

Szukaszwiarygodnegodewelopera?

Sprawdź ten adres:

www . Wiarygodny Deweloper . pl


