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C
hoć program zostanie wygaszony dopiero 30 września 
2018 r., należy się spieszyć. Praktyka pokazała, że pula 
środków przeznaczonych na dofinansowanie bardzo 

szybko się wyczerpuje — w sierpniu pieniędzy wystarczyło tylko 
na jeden dzień. Ponieważ o przyznaniu dofinansowania decyduje 
kolejność zgłoszeń, wcześniej trzeba wybrać mieszkanie, które 
spełnia odpowiednie kryteria i przygotować wszystkie wymaga-
ne dokumenty. W tym celu należy udać się do jednej z  instytu-
cji kredytujących, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. Ich wykaz jest dostępny na stronie internetowej 
BGK.

Program nie dla każdego
Udział w  programie mogą wziąć osoby w  wieku nieprzekra-
czającym 35 lat, które nie posiadają mieszkania. Również 
nieruchomość, której zakup może zostać dofinansowany ze 
środków „MdM”, musi spełniać szereg wymagań, określonych 
w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszka-
nia przez młodych ludzi. Powierzchnia lokalu nie może prze-
kraczać 75 mkw., a domu — 100 mkw., przy czym niezależnie 
od powierzchni, dofinansowanie zostanie udzielone jedynie na 
50 mkw. Istotna jest również wartość nieruchomości. W każ-
dym regionie zostały określone limity cen 1 mkw., których 
nie wolno przekroczyć. Mniej restrykcyjne warunki obowią-
zują rodziców wychowujących co najmniej 3  dzieci. Wybrana 
przez nich nieruchomość może być większa o 10 mkw., a dofi-
nansowanie będzie liczone maksymalnie do 65 mkw. Poza tym 
nie dotyczy ich kryterium wiekowe ani zasada nieposiadania 
mieszkania.

Wybierając nieruchomość, najlepiej zdecydować się na taką, 
która zostanie oddana do użytkowania do końca 2018 r. Do 
tego terminu bowiem, zgodnie z ustawą, musi zostać wypłaco-
na dopłata w ramach „MdM”. Michał Krajkowski, ekspert ZFPF, 
Notus Finanse zauważa, że jednocześnie środki te powinny sta-
nowić ostatnią część zapłaty za mieszkanie. Do tego czasu za-
tem musi zostać uruchomiony kredyt hipoteczny. Przepisy nie 
regulują terminu, kiedy nieruchomość ma być oddana do użytkowa-
nia czy kiedy ma być podpisany akt notarialny. Teoretycznie możliwe 
jest więc zakupienie mieszkania w  „MdM” w  sytuacji, gdy oddanie 
do użytkowania nastąpi po 2018 r. Trudno sobie wyobrazić, że bank 
zgodzi się na uruchomienie całości kredytu, co jest warunkiem uru-
chomienia dopłaty jeszcze w 2018 r., kiedy stan zaawansowania in-
westycji będzie zbyt niski — tłumaczy.

Pomoc w spłacie kredytu
Mimo wygaszenia programu, po 30 września 2018 r. nadal bę-
dzie można ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu hipoteczne-
go. Prawo do takiej pomocy mają rodziny, w których w ciągu 5 lat 
od zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione 

Ostatnia szansa na dofinansowanie w „MdM” 
DWA SŁOWA O RYNKU

Wkrótce ruszy przyjmowanie wniosków na ostatnią pulę dofinansowania 
w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Już 2 stycznia 
beneficjenci zaczną ubiegać się o środki na zakup pierwszego mieszkania. 
Jest o co walczyć — tym razem na ten cel przeznaczono ok. 380 mln zł.

trzecie albo kolejne dziecko. Dofinansowanie z tego tytułu moż-
na otrzymać tylko raz.

Nie obyło się bez wad
Szybkie wyczerpywanie się środków programu na poszczegól-
nych jego etapach świadczy o  dużym zainteresowaniu otrzy-
maniem rządowego wsparcia. Jak zauważa Michał Krajkowski, 
w przypadku części osób dopłata w całości zastępowała wkład 
własny, co umożliwiało otrzymanie kredytu hipotecznego i zakup 
mieszkania tym, którzy nie posiadali wystarczających oszczęd-
ności. Ekspert zauważa jednak, że program ten nie był idealny: 
Wadą „MdM” było duże zróżnicowanie limitów cen za metr kwadra-
towy nieruchomości. W niektórych miastach były one nadmiernie wy-
sokie (np. w Olsztynie), a z kolei w Krakowie czy Wrocławiu (zwłaszcza 
w  początkowym okresie funkcjonowania programu) limity były zbyt 
niskie w stosunku do cen na tych lokalnych rynkach. W efekcie, różni-
ce w dostępności mieszkań kwalifikujących się do otrzymania dopłaty 
były bardzo duże.

Wadą programu było również początkowe objęcie nim tylko 
nowo wybudowanych mieszkań. Dopiero od 1 września 2015 r. 
możliwe było uzyskanie dopłaty na zakup nieruchomości z ryn-
ku wtórnego. Za największy mankament programu można jednak 
uznać brak kryterium dochodowego warunkującego otrzymanie 
dofinansowania. Jak wynika z  kontroli przeprowadzonej przez 
NIK, sytuacja materialna beneficjentów nie była weryfikowana, 
dlatego wśród nich znalazły się osoby, których dochody przekra-
czały nawet 20 tys. zł netto miesięcznie. Głównym założeniem 
programu było zaś wsparcie tych, którzy sami nie mogą sobie po-
zwolić na zakup mieszkania.

Anna Kapłańska
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Czy zatem zawsze bardziej opłaca się nabyć miejsce postojo-
we jako prawo przynależne do lokalu lub prawo do wyłącznego 
korzystania z określonej części wspólnej?

Jak uczy doświadczenie życiowe — punkt widzenia zależy od 
miejsca siedzenia.

Zdarza się, że właściciel miejsc postojowych staje przed ko-
niecznością ich sprzedaży. Okazuje się wówczas, że nie jest to 
takie proste. Jak bowiem wyjaśnia orzecznictwo (np. wyrok SN 
z  22 marca 2001 r., sygn. V CKN 277/00): „Pomieszczenie przy-
należne” w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali jest czę-
ścią składową lokalu i jako takie nie może być odrębnym przedmiotem 
obrotu (art. 47 § 1 KC). Skuteczne przeprowadzenie takiej trans-
akcji wymagałoby zatem wyodrębnienia garażu jako samodziel-
nego lokalu. 

Podobne formalne trudności pojawiają się w przypadku za-
miaru zbycia przypisanego do lokalu prawa do wyłącznego 
korzystania z danego fragmentu części wspólnej nieruchomo-
ści. Przeniesienie tego prawa na osobę trzecią (innego współ-
właściciela nieruchomości) wymagałoby zmiany umowy 
o  podziale do korzystania z  nieruchomości. W  praktyce za-
tem bywa to nieosiągalne, zwłaszcza w  dużych wspólnotach 
mieszkaniowych.

Niewątpliwy atut wariantu, zakładającego wyodrębnienie ga-
rażu jako samodzielnego lokalu, stanowi także większa pewność 
tego rodzaju prawa. Jeżeli bowiem wyłącznym tytułem prawnym 
do miejsc postojowych jest umowa o  podziale do korzystania 
(tzw. umowa o podziale quoad usum) — teoretycznie może ona zo-
stać w każdej chwili zmieniona na niekorzyść ich posiadacza. Tak 
też opowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 29 czerw-
ca 2010 r., sygn. III CSK 325/09: Jeżeli właściciele lokali określi-
li w  umowach z  dotychczasowym właścicielem sposób korzystania 
z miejsc postojowych, to taki podział quoad usum części nieruchomo-
ści wspólnej może być w każdej chwili zmieniony uchwałą większości 
właścicieli lokali. Odnotować jednak należy, że taką uchwałę moż-
na zaskarżyć do sądu.

Powyższe prowadzi do konkluzji, że co tanie — to drogie.

Michał Podolec
Radca prawny
www.krmp.pl

www.porady.prawne.online

PRAWO

Sprzedaż miejsca postojowego 
a podatki

B
ez względu na to, czy kupujemy mieszkanie na własne 
potrzeby, czy też inwestycyjnie — posiadanie własnego 
miejsca postojowego bywa atutem. Wygoda ta niestety za-

zwyczaj sporo kosztuje. Obecnie nie dziwi, że kupując mieszkanie 
od dewelopera, musimy osobno zapłacić za garaż czy nawet miej-
sce postojowe. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. W kontek-
ście prawnym są nimi przede wszystkim podatki.

Sprzedaż miejsc postojowych może przybrać kilka wariantów. 
Pierwszy zakłada zakup udziału w  odrębnym lokalu stanowią-
cym garaż. Ponadto nabywca uzyskuje prawo wyłącznego korzy-
stania z jego określonej części. W tym wypadku garaż ma własną 
księgę wieczystą. Wedle drugiego wariantu kupujemy od dewe-
lopera prawo do wyłącznego korzystania z określonej części po-
wierzchni wspólnej nieruchomości. Dotyczyć to może zarówno 
miejsc postojowych w obrębie budynku, jak i „pod chmurką”. Ga-
raż nie stanowi wówczas osobnego lokalu z  własną księgą wie-
czystą. Ponadto możliwy jest trzeci wariant, zakładający nabycie 
prawa do tzw. pomieszczenia przynależnego do lokalu. Czysto 
teoretycznie, można także nabyć (niezależnie od lokalu) udział 
w osobnej nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest 
wyłącznie garaż.

Niewielu kupujących ma świadomość różnic pomiędzy wymie-
nionymi wyżej wariantami. Najczęściej bowiem patrzymy tylko 
na cenę brutto za miejsce postojowe, nie wchodząc w detale kon-
strukcji prawnej, w oparciu o którą przebiega transakcja.

Podstawowa różnica z perspektywy dewelopera dotyczy wy-
sokości podatku VAT. Gdy sprzedajemy miejsce postojowe jako 
udział w  odrębnym lokalu, transakcja podlega opodatkowaniu 
według stawki 23 proc., zaś w  przypadku zbycia jedynie przy-
należnego do lokalu mieszkalnego prawa do korzystania z okre-
ślonej powierzchni w  ramach części wspólnej nieruchomości, 
podatek VAT wyniesie 8 proc. Potwierdza to m.in. interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 stycz-
nia 2016 r., sygn. ILPP5/4512-1-279/15-2/. Im zaś niższy podatek 
VAT, tym potencjalnie wyższy zarobek dewelopera (przy takiej 
samej cenie brutto).

Z perspektywy kupującego, zakup prawa do wyłącznego ko-
rzystania z  określonego fragmentu części wspólnej nierucho-
mości także jawi się jako rozwiązanie bardziej ekonomiczne. 
Potwierdza to Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z  27 lutego 2012 r., sygn. II FPS 4/11. 
Wynika z niej, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własno-
ści, usytuowany w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pod-
lega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wedle stawki 
określonej w  art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o  podatkach lokal-
nych (tj. wynosi w 2017 r. maksymalnie 7,62 zł za metr kwadra-
towy powierzchni użytkowej, podczas gdy stawka preferencyjna 
właściwa dla niewyodrębnionych garaży wielostanowiskowych 
to zaledwie maksymalnie 0,75 zł/mkw.). Analogicznie w odniesie-
niu do opłat za użytkowanie wieczyste wypowiedział się Sąd Naj-
wyższy w Uchwale z 16 listopada 2012 r., sygn. III CZP 62/12. 
Wskazał, że w odniesieniu do lokali użytkowych wyodrębnionych 
na cele parkingowe — zastosowanie znajduje wyższa stawka wy-
mienionej wyżej opłaty (tj. 3 zamiast 1 proc.). 
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PRAWO

Samodzielny lokal, czyli jaki? 
Interpretacje i luki prawne

W
 dniu 11 września 2017 r. weszła w życie ustawa o Kra-
jowym Zasobie Nieruchomości, na mocy której w art. 2 
ustawy o własności lokali dodano ust. 1a w brzmieniu: 

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalne-
go następuje zgodnie z  ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy 
i  zagospodarowania terenu oraz zgodnie z  pozwoleniem na budowę 
albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na 
użytkowanie. Odrębną nieruchomość w  budynku mieszkalnym jed-
norodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale 
mieszkalne.

Jak twierdzi ustawodawca, przyczyną zmiany było zidentyfiko-
wanie luki prawnej w  przepisach dotyczących wydzielania lokali 
mieszkalnych, prowadzącej do powstawania zabudowy mieszkalnej 
niezgodnej z ustaleniami planu miejscowego, decyzji o warunkach 
zabudowy lub pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 
Zgodnie z przepisami art. 2 ustawy o własności lokali sprzed no-
welizacji, starosta, wydając zaświadczenie o samodzielności lokalu 
mieszkalnego, badał wyłącznie techniczne właściwości tego loka-
lu, czyli wydzielenie trwałymi ścianami w  budynku, nie ustalając, 
czy wydzielenie lokalu jest zgodne z rozstrzygnięciami dotyczący-
mi budynku, podjętymi na etapie planistycznym oraz budowlanym. 
Prowadziło to głównie do sytuacji wydzielania wielu lokali miesz-
kalnych w  budynkach zrealizowanych jako mieszkalne jednoro-
dzinne (tj. w budynkach, które z definicji składają się z maksymalnie 
dwóch lokali mieszkalnych). Zatem w terenie, gdzie dopuszczalna 
była tylko zabudowa jednorodzinna, deweloper budował i  odda-
wał do użytku budynek jednorodzinny, w  którym następnie wy-
dzielał co najmniej kilka lokali i je sprzedawał. W efekcie na terenie, 
gdzie dopuszczalna była tylko zabudowa jednorodzinna, powsta-
wały budynki wielorodzinne. Zwiększało to intensywność użytko-
wania terenu, który nie był do tego przystosowany. Skutkowało to 
chociażby brakiem dostatecznej liczby miejsc parkingowych czy 

innej infrastruktury, która nie uwzględniała budownictwa wie-
lomieszkaniowego i  wyższej intensywności użytkowania. Biorąc 
pod uwagę bezpieczeństwo, przekształcanie budynków jedno-
rodzinnych w  wielorodzinne prowadziło do sytuacji, w  której nie 
spełniały one norm technicznych dla tego rodzaju zabudowy. Po-
wodowało to niebezpieczeństwo dla ich użytkowników, związane 
chociażby z niedostateczną infrastrukturą przeciwpożarową.

Orzecznictwo sądów administracyjnych przez lata potwier-
dzało, że starosta nie jest związany ustaleniami planu miejscowe-
go albo decyzji o  warunkach zabudowy, jak również pozwolenia 
na budowę, a jedynie definicją zawartą w ustawie o własności lo-
kali, z której wynikało, że samodzielny będzie lokal, który zostanie 
technicznie wydzielony w przestrzeni budynku. Przykładem takie-
go orzecznictwa jest wyrok WSA w Krakowie z 31 stycznia 2014 r. 
sygn. akt II SA/Kr 1524/13, w którym sąd wskazał, że organ wydają-
cy zaświadczenie o samodzielności nie ma kompetencji do badania, 
czy oprócz kryteriów zawartych w art. 2 ust. 2 ustawy o własności 
lokali inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego. Ta linia 
orzecznicza doprowadziła do powstania luki w systemie prawnym, 
pozwalającej na ominięcie przepisów o planowaniu przestrzennym 
oraz przepisów budowlanych i  wydzielanie lokali mieszkalnych, 
w sposób sprzeczny z przeznaczeniem nieruchomości.

W  ostatnich latach można zaobserwować jednak stopnio-
wą zmianę linii orzecznictwa w  tej sprawie. Na przykład WSA 
w  Warszawie w  wyroku z  26 października 2015 r. sygn. akt VII 
SA/Wa 854/15 przesądził o zakazie wydzielenia w budynku zre-
alizowanym jako mieszkalny jednorodzinny więcej niż dwóch lo-
kali mieszkalnych, a  Naczelny Sąd Administracyjny, w  wyroku 
z 26 września 2017 r. w sprawie II OSK 92/16, nakazał uwzględ-
nianie ustaleń planu miejscowego, decyzji o  warunkach zabu-
dowy oraz rozstrzygnięć budowlanych, w  procesie ustalania 
samodzielności lokalu mieszkalnego.

Powyższa sytuacja była przyczyną zawarcia w  ustawie 
o  Krajowym Zasobie Nieruchomości przepisów przesądzają-
cych związanie starosty aktami planowania przestrzennego 
oraz rozstrzygnięciami budowlanymi przy wydzielaniu lokali.

Zaświadczenie o samodzielności lokali w starszym 
budownictwie
Wobec uznania, że wydzielenie lokalu mieszkalnego powinno 
następować zgodnie z  ustaleniami rozstrzygnięć wydawanych 
na etapie planowania przestrzennego (plan miejscowy, decyzja 
o  warunkach zabudowy) oraz budowlanym (pozwolenie na bu-
dowę, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie budowlane albo 
zmiany sposobu użytkowania), problemem w praktyce okaże się 
wydzielenie lokalu w  starszym budownictwie w  przypadku bra-
ku tych dokumentów u  właściciela, a  nawet w  archiwach urzę-
dów. Uniemożliwiać to bowiem będzie uzyskanie zaświadczenia 
o samodzielności lokali, nawet mimo ich fizycznego wyodrębnie-
nia w budynku. Właściwy organ administracji zapewne uzna, że 
wydzielenie lokalu stanowi zmianę sposobu zagospodarowania 

Co w ustanawianiu samodzielności lokali zmienia nowelizacja ustawy o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości? Czy eliminuje wszystkie dotychczasowe luki prawne?
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terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym lub zmianę sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Wydzielenie lokalu mieszkalnego będzie stanowić:
1. zmianę sposobu zagospodarowania terenu – w szczególności, 

jeżeli w jego wyniku w budynku niemieszkalnym albo budynku 
o nieustalonym statusie prawno-planistycznym powstaje lokal 
mieszkalny, albo jeżeli stanowi wydzielenie 3 lokalu mieszkal-
nego w  budynku, którego status prawno-planistyczny został 
ustalony jako budynek jednorodzinny;

2. zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego – jeże-
li spełnia przesłanki określone w art. 71 ust. 1 Prawa budow-
lanego, tj. jeżeli stanowi podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie 
budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: 
bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowot-
ne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość 
lub układ obciążeń.
Osoba ubiegająca się o wydzielenie lokalu mieszkalnego obo-

wiązana będzie do uzyskania w przypadku zmiany sposobu zago-
spodarowania terenu decyzji o  warunkach zabudowy, chyba że 
obowiązuje plan miejscowy, a w przypadku zmiany sposobu użyt-
kowania obiektu budowlanego — co najmniej milczącej zgody wo-
bec zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, a w przypadku, gdy 
zmiana związana jest z wykonywaniem robót budowlanych w za-
leżności od sytuacji — pozwolenia na budowę albo milczącej zgo-
dy wobec zgłoszenia budowlanego.

Zatem regulacje prawne umożliwiają wydzielenie w  budyn-
ku o  nieokreślonym statusie prawno-planistycznym (brak doku-
mentacji) samodzielnego lokalu mieszkalnego, wiąże się to jednak 
z koniecznością potwierdzenia możliwości dokonania takiego wy-
dzielenia poprzez uzyskanie wyżej wymienionych rozstrzygnięć, 
zanim uzyska się zaświadczenie o samodzielności lokali.

Zaświadczenia o samodzielności wydane przed 
nowelizacją

Ustawa o  Krajowym Zasobie Nieruchomości, zmieniając prze-
pisy o  ustawie o  własności lokali, nie przewidziała wobec już 
wydanych zaświadczeń, na podstawie których nie nastąpiło 
jeszcze ustanowienie odrębnej własności lokali, skutku utraty 
mocy. W związku z tym mogą one być wykorzystywane w obro-
cie jako podstawa wyodrębnienia lokali. Obowiązujące przepi-
sy ustawy o własności lokali nie przewidują również czasowego 
charakteru zaświadczenia, zatem takie zaświadczenia mogą być 
wykorzystywane bez ograniczeń czasowych. Ponadto zgod-
nie z art. 137 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, do 
spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy. W  związku 
z tym wnioski o wydanie zaświadczeń o samodzielności złożo-
ne przed dniem wejścia w życie ustawy powinny być załatwiane 
według poprzedniego stanu prawnego.

Podsumowanie
Po zmianie przepisów w  wyniku omawianej tu nowelizacji nie 
jest już możliwe (jak dotychczas) uznanie, że wydzielenie loka-
lu mieszkalnego jest wyłącznie czynnością techniczną. Wydzie-
lenie lokalu mieszkalnego ma zasadniczy wpływ na planistyczne 
oraz budowlane warunki użytkowania obiektu budowlanego, za-
tem po nowelizacji musi być zgodne z ustaleniami rozstrzygnięć 
wydawanych na etapie planowania przestrzennego oraz bu-
dowlanym. Będzie to powodować co najmniej znaczne utrudnie-
nia w porównaniu do stanu dotychczasowego w wyodrębnianiu 
lokali, a  niestety i  niemożność prawnego wyodrębnienia loka-
li w dużej części budynków mimo fizycznego ich wyodrębnienia.

Paweł Puch, prawnik
źródło: KRN.pl
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K
rakowscy deweloperzy nie narzekają na pustki w  biurach 
sprzedaży. Do zakupów na rynku nieruchomości zachęcają bo-
wiem: stabilny charakter długoterminowych inwestycji, niskie 

stopy procentowe, które mają wpływ na wysokość rat kredytowych, 
a także — co coraz bardziej widoczne — duży odsetek transakcji bez 
udziału kredytu. Obecnie ponad połowę nabywców mieszkań stano-
wią kupujący za gotówkę. Znaczny odsetek tych osób poszukuje nie-
ruchomości w celach inwestycyjnych. Liczną grupę nabywców wciąż 
jednak tworzą młode pary, rodziny z dziećmi oraz aktywni zawodo-
wo single — poszukujący nieruchomości na własny użytek.

Największą popularnością w  2017 r., podobnie jak w  roku 
2016, cieszyły się lokale 2-pokojowe. Znacząco wzrosła sprzedaż 
większych lokali: 3-pokojowych. Stabilnym, choć nieco mniejszym 
niż w  poprzednich latach, popytem charakteryzowały się kawa-
lerki. Niezmiennie stanowią one pierwszą opcję dla singli i osób 
mających trudności z osiągnięciem zdolności kredytowej. 

Pod względem wielkości rynku mieszkaniowego Kraków ustę-
puje Warszawie, o  drugie miejsce na podium konkurując tylko 
z Wrocławiem. Duża podaż nowych inwestycji powoduje, że kra-
kowska oferta jest bardzo różnorodna. Średnie ceny mieszkań 
kształtują się w zależności od lokalizacji. Dla segmentu nierucho-
mości luksusowych zarezerwowane jest ścisłe centrum miasta oraz 
sąsiadujący z  nim Zwierzyniec. Ceny przewyższające krakowską 
średnią (6773 zł/mkw. W III kw. 2017 r., źródło: KRN.pl) utrzymu-
ją się również w Starym Podgórzu, Krowodrzy i Grzegórzkach. Na 
popularności zyskują dzielnice położone poza centrum, ale dobrze 
z nim skomunikowane, takie jak np. Prądnik Biały, Prądnik Czerwo-
ny czy Swoszowice. Lokalizacje te wybierają przede wszystkim ro-
dziny, którym zależy na większym metrażu w korzystnej cenie.  

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości, warto prze-
analizować aktualną mapę krakowskich inwestycji i określić swo-
je priorytety, które ułatwią wybór konkretnej oferty. 

Osiedle Pasteura
Jednym z  czynników branych pod uwagę podczas podejmo-
wania decyzji o  zakupie mieszkania jest bliskość infrastruktury 

i komunikacji miejskiej. Wymienione kwestie bezpośrednio wpły-
wają na jakość i komfort życia w dużym mieście. Nie dziwi zatem, 
że spółka Tętnowski Development ulokowała swoją inwestycję 
w  Prądniku Białym — prężnie rozwijającej się dzielnicy z  pełną 
infrastrukturą miejską. Odległość od Rynku Głównego wynosi 
4,5  km. Położenie poza ścisłym centrum miasta zapewni miesz-
kańcom spokój i  możliwość wytchnienia od ulicznego zgiełku, 
przy jednoczesnym wygodnym dostępie do licznych połączeń ko-
munikacji miejskiej. Warto zwrócić uwagę, że w niedalekiej przy-
szłości zostanie wybudowana nowa linia tramwajowa w kierunku 
centrum. Obecnie w rejonie inwestycji kursuje 7 autobusów.

Osiedle Pasteura to nowoczesny projekt dla klientów oczekują-
cych funkcjonalności i udogodnień przygotowywanych z myślą o ro-
dzinach. Pierwszy etap inwestycji zakłada realizację 92 mieszkań 
o powierzchniach od 32 do 69 mkw. Do każdego z nich, w zależności 
od usytuowania w budynku, będzie przylegał balkon lub taras. Komu-
nikację między piętrami zapewnią wygodne windy. Do użytkowania 
oddane zostaną także miejsca postojowe w podziemnym parkingu. 
Zmotoryzowani mieszkańcy będą korzystać również z naziemnych 
stanowisk postojowych, przewidzianych na terenie osiedla. 

Ważną częścią przedsięwzięcia jest zapewnienie przyszłym 
mieszkańcom możliwości rekreacji i  relaksu. Zaplanowano m.in. 
place zabaw i specjalne miejsce do gry w szachy. Inwestycję ota-
czają ścieżki spacerowe, a w najbliższej okolicy rozciągają się par-
ki: Krowoderski i Tadeusza Kościuszki. Ponadto w rejonie osiedla 
znajdują się obiekty handlowo-usługowe i  placówki publiczne, 
w tym szpital, przedszkole, apteka oraz kościół.

Założeniem projektów realizowanych przez Tętnowski Deve-
lopment jest łączenie nowoczesności i  tradycji. Z  tego względu 
architektura budynków Osiedla Pasteura nawiązuje do klasycz-
nej prostoty. Stonowana kolorystyka nadaje obiektom elegancki 
i nowoczesny charakter. 

Osiedle Kwitnących Wiśni
Propozycją dla osób poszukujących kameralnych inwestycji w oto-
czeniu zieleni jest Osiedle Kwitnących Wiśni, przygotowane przez 

Gdzie kupić mieszkanie w nowym roku? 
Przegląd inwestycji
Na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania?  
Jak przedstawia się oferta deweloperów w wybranych rejonach Krakowa? 

DWA SŁOWA O RYNKU

w w w. o s i e d l e p a s t e u ra . p l

KONTAKT:

Tętnowski Development Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków

tel: 12 630 99 11
email: biuro@tetnowski.pl

www.tetnowski.pl
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firmę AWIM. Projekt, zlokalizowany w  dzielnicy Swoszowice, 
obejmuje budowę 8 budynków w  niskiej, 2-piętrowej zabudowie 
bliźniaczej. W ramach inwestycji zaprojektowano łącznie 32 prze-
stronne (1- i  2-poziomowe) mieszkania w  3 wariantach metraży: 
57,43; 57,82 oraz 94,27 mkw. Takie rozwiązanie spełni oczekiwa-
nia zarówno rodzin z dziećmi, młodych par jak i osób, które cenią 
komfort związany z użytkowaniem większej powierzchni. 

Inwestycja znajduje się w  sąsiedztwie terenów zielonych, 
w niedalekiej odległości od Góry Borkowskiej. Architektura osie-
dla koresponduje z  malowniczym krajobrazem okolicy. Oprócz 
starannie zagospodarowanych, estetycznych części wspólnych, 
do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną tarasy i  prywatne 
ogródki. Obok zabudowy znajduje się teren rekreacyjny, gdzie 
dzieci mogą korzystać z placu zabaw, a dla dorosłych przewidzia-
no instalację zewnętrznej siłowni. Na dłuższy spacer warto wy-
brać się do położonych niedaleko: Lasu Borkowskiego i  Parku 
Zdrojowego. 

Na atrakcyjność lokalizacji inwestycji wpływają również dobre 
połączenia komunikacyjne z oddalonym o 6 km centrum i innymi 
rejonami miasta, a także rozbudowane zaplecze handlowo-usłu-
gowe. Na okoliczną infrastrukturę składają się m.in. osiedlowe 
sklepy i centra handlowe, szkoły czy ośrodki zdrowia. 

O rozwoju i potencjale dzielnicy świadczą planowane miejskie 
inwestycje infrastrukturalne. Już w  2018 r. mieszkańcy okolicy 
powinni mieć dostęp do przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyj-
nej, co znacznie usprawni dojazd do centrum Krakowa. 

Inwestycja stanowi urbanistyczną całość, zaprojektowa-
ną zgodnie z  aktualnymi trendami architektonicznymi. Eleganc-
kie bryły budynków wyróżniają się oryginalnym wykończeniem, 
z  zastosowaniem wysokiej jakości materiałów. Osiedle zostało 
odgrodzone od ruchu ulicznego, aby zapewnić mieszkańcom bez-
pieczeństwo i poczucie prywatności. Ponadto w obrębie inwesty-
cji wydzielono zewnętrzne miejsca postojowe. 

Biuro sprzedaży na placu budowy Grupa Krakowiak  
Nieruchomości–Inwestycje–Finanse
31-421 Kraków, ul. Reduta 26C/6
tel. 12 418 45 00, 602 402 802 
czynne od pn. do pt. 9–18 
soboty – potwierdzony termin przez klienta

Nowe, gotowe mieszkania,

budynek oddany do użytkowania

Dostępne metraże

48, 52,  
54, 81 m2

www.pradnik-tarasy.plKRAKÓW \\ PRĄDNIK CZERWONY

Mieszkania 95 m2  
już od 499 tys. zł

Biuro sprzedaży:
ul.  Grunwaldzka 28     
       Kraków
tel. 12 417 26 56  
       12 412 98 40www.kwitnacych-wisni.pl

Prądnik Tarasy
Dużym zainteresowaniem nabywców mieszkań cieszy się także 
dzielnica Prądnik Czerwony, w której zlokalizowana jest m.in. in-
westycja Prądnik Tarasy. Budynek znajduje się przy ul. Reduta, tuż 
obok terenów zielonych przylegających do potoku Sudół. Zacisz-
ny i spokojny charakter inwestycji podkreśla naturalna zieleń — 
przede wszystkim starodrzew, który można podziwiać z tarasów 
budynku. W  kameralnym obiekcie znajdują się 32  mieszkania. 
Oferta obejmuje zarówno funkcjonalne kawalerki, jak i  więk-
sze lokale o metrażu do 81,7 mkw. W budynku zaprojektowano 
również 2 przestronne apartamenty (o  powierzchniach 142,53 
i  193,6  mkw.) dla najbardziej wymagających klientów. Miejsca 
parkingowe znajdują się w garażu podziemnym. Oprócz 18 sta-
nowisk wyodrębniono również komórki lokatorskie. 

Do budowy wykorzystano materiały wysokiej jakości. Inwe-
stor — spółka Krakowiak Development — szczególny nacisk poło-
żył także na estetykę wykończenia i maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni. Motywem przewodnim projektu są charakterystycz-
ne, przestronne tarasy widokowe, wkomponowane w nowocze-
sną i oryginalną bryłę budynku.

Przystanek autobusowy znajduje się w  odległości 500 m od 
obiektu. Niecały kilometr oddziela inwestycję od ośrodka zdro-
wia, punktów rozrywki oraz terenów zielonych i  parków. Nieco 
dalej (ok. 1,2 km) znajdują się przedszkole i żłobek.

Do zalet dzielnicy należy stosunkowo niedaleka odległość od 
centrum miasta, rozbudowana siatka połączeń drogowych i  ko-
munikacji miejskiej, a  także duże obiekty handlowo-usługowe. 
W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. Centrum Handlowe Kro-
kus, ośrodek sportowo-rekreacyjny „Park Wodny”, Multikino. 
Niedawno otwarta Galeria Handlowa Serenada nie tylko rozsze-
rzyła zaplecze handlowo-usługowe dzielnicy, ale także zapewniła 
nowe miejsca pracy i zwiększyła zainteresowanie tą lokalizacją.  

Joanna Kus



fot. Koneser Group

fot. Koneser Group
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WARTO WIEDZIEĆ

Czy inwestowanie w drogie apartamenty  
się opłaca?

N
ajczęstszym scenariuszem, z jakim spotykamy się na ryn-
ku nieruchomości inwestycyjnych, jest zakup kilku miesz-
kań o metrażach 25–40 mkw. (kawalerki bądź mieszkania 

typu one-bedroom), a następnie ich wynajem. Jego forma zależy 
od miasta, w  którym decydujemy się zainwestować. Tam, gdzie 
do czynienia mamy ze znacznym ruchem turystycznym przez 
cały rok, częściej wybierany jest wynajem krótkoterminowy, 
choć nie jest to, oczywiście, reguła. Właściciele, którzy chcą mieć 
pewność miesięcznego dochodu z wynajmu mieszkania i nie pla-
nują poświęcać czasu na doglądanie nieruchomości, w  której 
stale zmieniają się najemcy, chętniej wybiorą opcję wynajmu dłu-
goterminowego. Jednak na rynku pojawia się coraz więcej nie-
ruchomości luksusowych, o dużych metrażach, w prestiżowych 
lokalizacjach. Czy takie apartamenty także mogą stać się atrak-
cyjnym produktem inwestycyjnym?

Aby móc w  ogóle rozpatrywać daną nieruchomość jako luk-
susową, przyjmuje się, iż jej cena powinna sięgać miliona złotych. 
Jest to jednak dość umowna reguła, gdyż w wielu miastach na-
prawdę interesujące apartamenty dla prawdziwych koneserów 
można znaleźć także za nieco mniej — ceny finalnie i tak weryfi-
kuje rynek. Dodatkowe parametry to przede wszystkim świetna 
lokalizacja — ścisłe centrum miasta bądź dzielnice uchodzące za 
najbardziej prestiżowe, a także udogodnienia zapewnione w bu-
dynku oraz możliwość skorzystania z  usług architekta wnętrz 
w  cenie zakupu. Istotnym jest również, w  przypadku nierucho-
mości ulokowanych w  centrach miast, aby w  pobliżu znajdowa-
ły się kluczowe zabytki czy najbardziej rozpoznawalne miejsca na 
mapie.

Jeśli planujemy przeznaczyć apartament na wynajem, musi-
my pamiętać, iż proces znalezienia właściwego lokatora może 
potrwać nieco dłużej niż przy standardowych nieruchomo-
ściach. Tego typu przestrzenie interesują najczęściej manage-
rów korporacyjnych, pracowników administracji państwowej 
lub przedsiębiorców, którzy w danym mieście pragną np. otwo-
rzyć kolejną filię swojej firmy, ale nie planują zamieszkać w nim na 
stałe. Niewątpliwie jednak zysk z wynajmu tego typu inwestycji 

jest znacznie wyższy niż w przypadku mieszkań o typowych me-
trażach. Wynajem komfortowego apartamentu w  największych 
polskich miastach może przynieść nam od kilku do nawet kilku-
dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Dodatkowo, jak wskazują statystyki, wartość luksusowych 
nieruchomości rośnie z roku na rok, w tempie szybszym niż cena 
m.in. złota. W ciągu 10 lat może ona zwiększyć swoją wartość na-
wet o 100 proc. Decydując się na zainwestowanie w apartament, 
np. w zabytkowej kamienicy w centrum miasta, zyskujemy pew-
ność, że w kolejnych latach nasza nieruchomość będzie wyłącz-
nie zyskiwać na wartości. Dlaczego? Podstawową kwestią jest tu 
prestiż budynku, w którym apartament się znajduje. W sytuacji, 
gdy w  mieście jest coraz mniej działek umożliwiających wyko-
nanie zabudowy mieszkalnej, a  nowe inwestycje deweloperskie 
przesuwają się coraz mocniej w stronę obrzeży, budynki podda-
wane rewitalizacji stają się najatrakcyjniejsze dla poszukujących 
nieruchomości, ze względu na swoją lokalizację. Często można 
usłyszeć także, że mieszkania w kamienicach są jak wino, stąd ich 
wartość wzrasta wraz z kolejnymi latami. I  trudno się z tym nie 
zgodzić. Luksusowo urządzone nieruchomości tego typu, jeśli już 
trafiają na rynek wtórny jako oferty sprzedażowe, osiągają nie-
bagatelne sumy, co także może stać się doskonałym pomysłem 
inwestycyjnym.

Pomysłów na to, jak wykorzystać potencjał dużych i luksuso-
wych nieruchomości, będzie prawdopodobnie tak dużo, jak wielu 
jest inwestorów. Bez względu na rozwiązanie, na które się decy-
dujemy, z pewnością prestiżowe apartamenty stają się coraz bar-
dziej atrakcyjną formą lokowania środków finansowych.

Koneser Group



fot. Wawel Service, materiały prasowe
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Przedszkolakom smog nie straszny

D
zięki Wawel Service każda sala Niepu-
blicznego Przedszkola św. Klary w Krako-
wie została wyposażona w  oczyszczacz 

powietrza. To prezent, jaki deweloper podaro-
wał przedszkolakom 6 grudnia, gdy tradycyj-
nie wspominamy św. Mikołaja. Urządzenia będą 
redukować pyły PM 10 i  PM 2,5 oraz bakterie 
i  drobnoustroje. Podczas używania oczyszczaczy 
jakość powietrza w zamkniętym pomieszczeniu po-
lepsza się nawet o kilkadziesiąt procent. To naprawdę 
dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę stan zanieczysz-
czeń w  Krakowie — tłumaczy Wiktor Wilczyński, 
pełnomocnik zarządu ds. budowlanych.

Oprócz oczyszczaczy powietrza, które zosta-
ną umieszczone w  przedszkolu, dzieci otrzyma-
ły cukierki i paczki z upominkami. Niespodzianką 
było, że prezentów nie wręczył przedszkola-
kom św. Mikołaj, ale smok wawelski, przywitany 
okrzykiem Chcemy smoka, a nie smoga!

Deweloper walczy ze smogiem
Przekazanie urządzeń antysmogowych dla Nie-
publicznego Przedszkola św. Klary odbyło się w ramach prowa-
dzonej przez dewelopera kampanii „Zabij smog z Wawel Service”. 
Jej głównym celem jest zapewnienie dostępu do czystego powie-
trza mieszkańcom nowych inwestycji. Dlatego inwestor dekla-
ruje, że każde kupione w czasie trwania akcji mieszkanie będzie 
wyposażone w  urządzenie oczyszczające powietrze. Inną for-
mą walki z  zanieczyszczeniem powietrza jest tworzenie obsza-
rów zielonych. Smog w stolicy Małopolski staje się coraz większym 
problemem, a najbardziej zagraża najmłodszym. Dlatego postanowi-
liśmy rozpocząć aktywną walkę na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Mieszkańcom naszych osiedli fundujemy profesjonalne oczyszczacze 

Dla Wawel Service dzień św. Mikołaja stał się okazją do odwiedzenia dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola św. Klary w Krakowie. Oprócz tradycyjnych 
podarunków, przedszkolaki otrzymały urządzenia oczyszczające powietrze ze smogu.

powietrza, nasadzamy drzewa i krzewy, bierzemy udział w antysmo-
gowych debatach — wylicza Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprze-
daży Wawel Service.

Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza
Eksperci alarmują, że co roku w  Polsce ok. 50 tys. osób umiera 
z powodu zanieczyszczenia powietrza. Smog wpływa negatywnie 
nie tylko na układ oddechowy, ale osłabia też układ krwionośny 
i nerwowy. Dzieci należą do grupy osób najbardziej narażonych 
na negatywne skutki smogu. Badania dowodzą, że uczniowie 
szkół i  przedszkoli, mający długotrwały kontakt z  zanieczysz-
czonym powietrzem częściej chorują, mają gorszą pamięć i osią-
gają niższe wyniki w  nauce niż ich rówieśnicy wychowujący się 
w czystszych miejscowościach1.

Jak się bronić przed smogiem?
W czasie szczególnego zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza 
zaleca się, by unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz, 
a  zwłaszcza podejmowania aktywności fizycznej na otwartej 
przestrzeni. To jednak nie wystarczy, ponieważ duża część nie-
bezpiecznych pyłów przenika do wnętrza domów i  mieszkań. 
Dlatego ważna jest również troska o czyste powietrze w budyn-
kach. Rozwiązaniem może być hodowanie roślin doniczkowych 
i stosowanie specjalnych urządzeń oczyszczających powietrze ze 
szkodliwych substancji.

Anna Kapłańska

fot. Wawel Service, materiały prasowe

1. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie,  

www.polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/1346.pdf
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Emocje rządzą zakupem

R
aport międzynarodowej firmy badawczej Nielsen nie po-
zostawia wątpliwości — emocje są kluczowe w  procesie 
sprzedaży. Podobne wnioski płyną z  badania Institute of 

Practitioners in Advertising, z którego wynika, że reklamy bazu-
jące na emocjach generują dwa razy większe zyski niż te, zawie-
rające tylko racjonalne informacje (31 proc. względem 16 proc.).

Sprzedajemy emocjami
Badania potwierdzają, że aż 70 proc. naszych decyzji zakupo-
wych podejmujemy na podstawie tego, jak jesteśmy traktowani, 
a nie ze względu na cechy i zalety produktu. 

Choć zakup mieszkania wiąże się z  dużą odpowiedzialnością 
i  wysokimi kosztami, to jednak w  przekazywanych treściach, to 
nie szczegółowe kalkulacje czy dane techniczne są najważniejsze.

Sprzedając mieszkania, tak naprawdę sprzedajemy obraz 
szczęśliwego życia czy spokojnej emerytury — zauważa Anna Gu-
mowska, CEO w Prime Time PR. Ludzie kupują styl życia, a nie ce-
chy produktu. Musimy wczuć się w sytuację nabywców i pokazać 
im, że to właśnie tu spełnią się ich marzenia. Dla jednych oznacza 
to poczucie bezpieczeństwa, inwestowanie w  przyszłość, a  dla 
drugich ucieczkę przed mieszkaniem z teściową — dodaje.

Pamiętajmy jednak, żeby unikać stereotypowych zdjęć 
z uśmiechniętą rodziną na tle osiedla. Takie treści nie wzbudza-
ją już pozytywnych odczuć. W pewnym momencie niemal każdy 
deweloper zachęcał w ten sposób do zakupu nowych mieszkań, 
a przesyt sprawił, że ludzie zaczęli zauważać sztuczność, co spo-
wodowało spadek zaufania.

Na szczęście ile pomysłów, tyle możliwości. Najlepiej wybierać 
niekonwencjonalne i spontaniczne zdjęcia, które zaskoczą, zain-
trygują i wywołają uśmiech. Dziewczyna w wannie pełnej balo-
nów? Para tańcząca na łóżku? A może żyrafa, która nie mieści się 
w zbyt małym mieszkaniu? Tak pokazany produkt — mieszkanie 
— jest bardziej zaskakujący.

Deweloper może kojarzyć się ze swobodą i  radością, ponie-
waż nie umniejsza to jego profesjonalizmowi, wręcz przeciwnie, 
pokazuje w ten sposób nie tyle dystans, ile swoją „ludzką twarz”. 
Słowo klucz w  tym przypadku to umiar. Nie można zasypywać 
klientów śmiesznymi obrazkami, które nie mają wiele związku 
z oferowanym przez nas produktem. Emocje zawsze powinny do-
tyczyć czynności kojarzących się z mieszkaniem.

Kobiety rządzą
 Właściwie prowadzona komunikacja z klientem musi bazować 
na jego preferencjach i cechach charakterystycznych. Ważne 
jest tutaj podstawowe rozróżnienie udostępnianych treści, np. na 
podstawie płci. Zbyt często skupiamy się na ogólnych zaintere-
sowaniach, potrzebach i statusie społecznym, a rzadko zauważa-
my, że inaczej będziemy prowadzić dialog z kobietami, a inaczej z 
mężczyznami. Z naszych doświadczeń i analiz wynika, że na profilach 
deweloperów w portalach społecznościowych zdecydowanie większą 
grupę stanowią kobiety i to na nich w głównej mierze powinniśmy sku-
pić swoje działania — wyjaśnia Anna Gumowska. Panie zapewne 

przekona wizerunek funkcjonalnego, przestronnego i słonecznego 
mieszkania, a panowie chętnie obejrzą prospekt i zwrócą uwagę na 
stronę finansową i techniczną całej inwestycji. Taki podział nie ozna-
cza rezygnacji z treści dla jednej płci, to powód, żeby dywersyfikować 
komunikaty, z przewagą tych bardziej pożądanych — tłumaczy.

Czasy, w których decyzję zakupu podejmowali wyłącznie 
mężczyźni i to z myślą o nich powstawały nowe usługi i produkty, 
odeszły w zapomnienie. Badania dowodzą, że aż 91 proc. kobiet 
podejmuje kluczowe decyzje dotyczące inwestycji w dom. Jeżeli 
chodzi o zakup mieszkania, wciąż w głównej mierze to nadal męż-
czyzna finansuje zakup nieruchomości, natomiast ostateczna de-
cyzja o wyborze przypada właśnie kobiecie.

Odpowiednie proporcje
Stawianie na przekaz emocjonalny nie może jednak w całości zdo-
minować działań reklamowych. Należy zachować odpowiednią 
równowagę między ofertami stricte sprzedażowymi a  tymi od-
wołującymi się do uczuć.

Możliwości wyboru formy reklam jest aktualnie bardzo dużo. 
Mogą to być billboardy, wzmianki w gazetach lub działania online. 
Warto przeanalizować, które z nich będą odpowiednie do prze-
kazu konkretnych rodzajów komunikatów. Reklama wielkofor-
matowa powinna zawierać w sobie treści emocjonalne, tak samo 
jak post na portalu społecznościowym. Z kolei reklamy pozycjo-
nujące markę w  wyszukiwarkach internetowych będą dobrym 
miejscem na krótkie informacje, warto zatem w  ich przypadku 
stosować podstawowe dane o produkcie lub firmie.

Aby uzyskać najlepsze proporcje wśród komunikatów typowo 
emocjonalnych, a  więc odwołujących się do ciepła rodzinnego, 
wspólnych chwil na kanapie czy gier w gronie znajomych, w prze-
kazie muszą znaleźć się oferty, które dostarczą danych typowo 
technicznych o  osiedlu i  konkretnym mieszkaniu. Mowa przede 
wszystkim o portalach społecznościowych, gdzie treści powinny być 
publikowane regularnie — podkreśla CEO w Prime Time Pr. Można 
mieszać konwencje, posty emocjonalne łączyć z ofertą, a rzut miesz-
kania z inspiracją na jego urządzenie. Wśród takich publikacji nie po-
winno jednak zabraknąć „surowych” ofert. Najlepiej, żeby stanowiły 
one od 5 do 15 proc. wszystkich treści. Wtedy zadbamy o  jasny ich 
podział i  dostarczymy niezbędnych informacji dotyczących dewelo-
pera i jego inwestycji — dodaje.

Mieszkanie to produkt, który posiada własne, unikatowe ce-
chy, a nie jedynie puste cztery ściany. Często oznacza styl życia 
— aktywnego w centrum miasta, spokojnego na jego obrzeżach, 
a niekiedy wystawnego w prestiżowej lokalizacji. W trakcie sprze-
daży warto skupić się przede wszystkim na emocjach, bo to one 
towarzyszą nam przy zakupie nieruchomości. Nawet najbardziej 
atrakcyjna inwestycja nie będzie interesująca, jeżeli nie wzbudzi 
pozytywnych uczuć.

Prime Time PR

Reklamy oddziałujące na emocje są o 23 proc. skuteczniejsze od treści zawierających jedynie 
argumenty racjonalne. Większość znanych marek z różnych branż opiera swoją sprzedaż właśnie 
na emocjach. Branża nieruchomości w niczym się od nich nie różni. Tutaj też rządzą emocje.
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Perły z sieci
Ogrody zimowe w Singapurze 

Kompleks ogrodowy Gardens by the Bay powstał na 
zrekultywowanych terenach Singapuru i stanowi rekreacyjną 
atrakcję dla odwiedzających. Obiekt został zaprojektowany 
przez pracownię Wilkinson Eyre Architects. Kompleks 
o powierzchni 101 ha składa się z 3 części: Bay South, Bay East 
i Bay Central. Na jego terenie znajdują się 2 szklarnie z ponad 
220 tys. gatunków roślin pochodzących z różnych zakątków 
świata i stref klimatycznych. Charakterystycznym elementem 
ogrodów są 2 mierzące blisko 55 m wysokości Supertrees. To 
konstrukcje przypominające drzewa porośnięte różnorodnymi 
roślinami. Tworzą pionowe ogrody, które poza spełnianiem 
funkcji estetycznej, dostarczają deszczówkę do parku, pobierają 
i przetwarzają energię słoneczną, wykorzystywaną później 
na potrzeby obiektu, m.in. do pokazów iluminacji świetlnych. 
Oprócz ogrodów, w kompleksie znajdują się również kawiarnie, 
restauracje i punkty usługowo-handlowe. Koszt realizacji wyniósł 
800 mln dolarów.

The Wave 

The Wave to osiedle mieszkalne położone w miejscowości 
Vejle w Danii. Projekt obiektu powstał w biurze Henning 
Larsen Architects. Jego głównym projektantem jest 
Søren Øllgaard. Organiczna forma budynku przypomina 
fale, nawiązując do okolicznych fiordów. Bryła obiektu 
pozwala na harmonijne połączenie dzielnicy mieszkaniowej 
z krajobrazem. Wewnątrz znajduje się 140 apartamentów 
o wysokim standardzie, umieszczonych na 10 piętrach 
i rozmieszczonych w 5 pionach. Wszystkie mieszkania 
posiadają podwieszane balkony, umieszczone zarówno od 
strony zachodniej, jak i wschodniej, ze wspaniałym widokiem 
na promenadę oraz zatokę. W każdym z 5 grzbietów fali, na 
dwóch ostatnich piętrach, znajdują się penthouse’y. Budynek 
wykonano dzięki technologii Hollowcore. Został wzniesiony 
za pomocą prefabrykowanych słupów i płyt żelbetowych. 
Obiekt otrzymał prestiżową nagrodę LEAF, jako najlepsza 
budowla mieszkaniowa 2010 r. w kategorii mieszkaniówki 
wielopiętrowej.

Biblioteka Narodowa Białorusi

Biblioteka Narodowa Białorusi znajduje się w Mińsku i jest 
jedną z największych i najbardziej niezwykłych bibliotek świata. 
Znajduje się w niej największy zbiór białoruskich materiałów 
drukowanych, a także trzecia na świecie co do wielkości kolekcja 
książek w języku rosyjskim. Obiekt został zaprojektowany przez 
Wiktora Kamarenko i Michaiła Winogradowa. Budynek ma 72 m 
wysokości, składa się z 22 pięter, a jego powierzchnia całkowita 
wynosi 113,7 tys. mkw. Biblioteka jest podzielona na dwie części 
— dolną, stanowiąca jej podstawę oraz centralną, gdzie znajdują 
się pomieszczenia magazynowe ze zbiorami. Centralna część 
ma kształt wieloboku, który w całości pokryto panelami LED, 
co stanowi największy ekran reklamowy w kraju o powierzchni 
1985 mkw. W budynku, oprócz biblioteki, znajdują się również: 
sala konferencyjna, która może pomieścić 500 osób, czytelnie, 
strefy informacyjne oraz pomieszczenia administracyjne 
i techniczne. Dla odwiedzających przygotowano także kawiarnie, 
muzeum książki, ogrody oraz kompleks sportowo-rekreacyjny.

fot. Rudolf Simon, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Adam Jones, flickr.com

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Praca zamiast czynszu
Ponad 500 mieszkańców chce odpracować swoje długi lokatorskie. Miasto 
odzyskuje pieniądze w  postaci wykonanych prac. Zadłużenie lokatorskie 
mieszkańców Łodzi wynosi 280 mln zł. Uruchomiony  program odpraco-
wywania długów zainteresował już 511 osób (spośród 18 tys. dłużników), 
dzięki czemu dług może się zmniejszyć o 5 mln zł. Do tej pory z propozycji 
miasta skorzystało 276 zadłużonych mieszkańców, co pozwoliło im odpra-
cować łącznie 1 mln 125 tys. zł.  

Wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski zaznaczył, że każdy dług 
może zostać odpracowany. Pracę, która pozwoli na uregulowanie długu, 
mogą znaleźć wszyscy, bez względu na wykształcenie czy umiejętności. 
Miejsca, gdzie dłużnicy najczęściej otrzymują prace to Zarząd Zieleni Miej-
skiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także szkoły i pozostałe insty-
tucje miejskie.

Swoje zadłużenie można odpracowywać we wszystkie dni tygodnia, jed-
nak nie ma odgórnie narzuconej liczby dni do przepracowania w ciągu ty-
godnia. Program jest na tyle elastyczny, że praca może zostać połączona 
ze spłatą zadłużenia w formie ratalnej, a godzinę pracy wyceniono na 13 zł.

Przydzielono pierwsze „Mieszkania Plus” 
W  Jarocinie, który jako jedno z  pierwszych miast przystąpił do „Mieszkania Plus”, 
wybrano pierwszych najemców, którzy zamieszkają w „plusowych” lokalach. Najem-
cy otrzymali decyzje 9 grudnia br. Spośród 366 mieszkań, jakie powstają w  Jaroci-
nie, wiosną 2018 r. do użytkowania zostanie oddanych 258 — tyle też rodzin dostało 
przydział mieszkania.

Wręczając pierwszym najemcom nowe adresy, burmistrz Jarocina Adam Pawlicki 
zaznaczył, że czas oczekiwania na wprowadzenie się to dobry okres na załatwienie for-
malności i przygotowanie się do zmiany miejsca zamieszkania. Jak podkreślił burmistrz, 
w programie biorą udział również osoby, które zdecydowały się na powrót z emigracji. 
Do sytuacji odniósł się sam minister Adamczyk, wyrażając nadzieję, że w pozostałych 
miejscowościach będzie podobnie. Dajecie dobry przykład i mam nadzieję, że za waszym 
przykładem pójdą inne samorządy. Niech ten symboliczny przykład rodziny, powracającej 
z Wielkiej Brytanii do Jarocina, będzie powielany w całej Polsce –  powiedział Adamczyk.

W Jarocinie „Mieszkania Plus” powstają w 3 lokalizacjach. Łącznie budowanych jest 
366 tanich mieszkań na wynajem. W  zabudowie szeregowej mieścić się będą lokale 
z 2 i 3 pokojami. Mieszkania liczące od 36 do 55 mkw. zostaną oddane do użytkowania 
w wykończeniu „pod klucz”. Stawka czynszu natomiast wyniesie od 11 do 12 zł/mkw.

Poznań najlepszym partnerem inwestycji 
deweloperskich 
W rankingu miast najbardziej przyjaznych inwestorom budowlanym, 
na prowadzenie wysunął się Poznań. Według rankingu sporządzonego 
przez PZFD jest on liderem, jeśli chodzi o miasto stwarzające najlepsze 
warunki do realizowania inwestycji budowlanych. Spośród uwzględ-
nionych w zestawieniu miast wojewódzkich, to stolica Wielkopolski 
okazała się miejscem przyjaznym inwestorom budowlanym. W czo-
łówce, tuż za Poznaniem, znalazł się również zeszłoroczny zwycięzca 
— Łódź. Trzecią pozycję z kolei zajął Wrocław.

Uczestniczące w rankingu miasta były oceniane pod kątem przygo-
towania do inwestycji budowlanych. Kontroli poddano także termin wy-
dawania decyzji niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji budowla-
nych. Badania obejmowały m.in. czas oczekiwania na pozwolenia na bu-
dowę czy objęcie obszarów miejskich MPZP.

Prowadzona od 7 lat klasyfikacja ma na celu wyróżnienie miast, któ-
re mogą pochwalić się sprawnie funkcjonującą administracją, co z kolei 
przekłada się na owocną współpracę deweloperów z władzami.
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Z Krakowa

Przy ul. Fredry powstaną mieszkania 
komunalne 
Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na zaprojek-
towanie i budowę 4-kondygnacyjnego bloku z 50 mieszka-
niami komunalnymi. Obiekt powstanie przy ul. Fredry, w są-
siedztwie znajdujących się tam budynków wielorodzinnych. 
Obecnie trwają poszukiwania wykonawcy, który podejmie 
się zaprojektowania i wybudowania budynku. Wykonawca 
będzie musiał zadbać również o miejsca postojowe, chodni-
ki oraz drogi dojazdowe. Przy budynku znajdzie się ogólno-
dostępny teren zielony. Podobnie jak w przypadku wszyst-
kich gminnych budynków mieszkalnych, blok przy ul. Fredry 
będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Obiekt zostanie zrealizowany w ramach programu budowy 
mieszkań komunalnych. Oferty w  przetargu ogłoszonym 
przez ZIM można składać do końca stycznia 2018 r. Szcze-
gółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na 
stronie internetowej zim.krakow.pl.

W Krakowie powstaną „Małe Mazury” 
Na terenie Przylasku Rusieckiego, wchodzącego w  skład dzielni-
cy Nowa Huta, powstanie centrum rekreacyjne dla mieszkańców 
miasta. Obecnie znajduje się tam półdzikie kąpielisko, będące czę-
ścią Starej Żwirowni. Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości SA 
przygotowała projekt zagospodarowania  terenów, na których 
ma powstać nowe Centrum Rekreacji i  Wypoczynku, określane 
jako „Małe Mazury”. W  ramach inwestycji obszar o  powierzchni 
26 ha zostanie posprzątany i uporządkowany. Na terenie centrum 
rekreacyjnego powstaną ścieżki piesze i  rowerowe, piaszczysta 
plaża ze strzeżonymi kąpieliskami, polana festynowa oraz boiska 
sportowe. Pojawią się również pomosty, platforma do wodowa-
nia niewielkich łodzi, namiot plenerowy, wypożyczalnia sprzętów 
wodnych, przebieralnie i sanitariaty. Dla rodzin z dziećmi zaplano-
wano specjalnie wydzieloną strefę wodną i  place zabaw. Całość 
dopełnią ławki, leżaki i  hamaki. Koszt inwestycji szacowany jest 
na około 10 mln zł, z czego ponad połowę mają pokryć środki z do-
tacji unijnych, które muszą zostać wykorzystane do końca 2020 r.

Szybka Kolej Aglomeracyjna alternatywą dla 
tramwajów i autobusów
Na zlecenie miasta, firma Altrans opracowała studium, wskazujące, które 
z  istniejących tras kolejowych mogą zostać wykorzystane w ramach Szyb-
kiej Kolei Aglomeracyjnej. Miałaby ona stanowić alternatywę dla coraz bar-
dziej zatłoczonych tramwajów i autobusów. Mieszkańcy w referendum opo-
wiedzieli się za budową metra, jednak koszt uruchomienia linii z Nowej Huty 
do Bronowic oszacowano na ok. 8 mld zł. Władze miasta postanowiły wyko-
rzystać istniejące tory kolejowe do poprawy komunikacji. Opracowane stu-
dium wykonalności dla miejskiej SKA proponuje 11 wariantów wykorzysta-
nia torów kolejowych, po których pociągi mogłyby jeździć z częstotliwością 
co 15 lub 30 min. oraz prędkością 40 km/h. Dzięki temu linia z Nowej Huty 
do centrum miasta dojeżdżałyby w ciągu kilkunastu minut. Pociągi w ramach 
SKA miałyby zacząć kursować po tzw. dużej obwodnicy kolejowej, która bie-
gnie od stacji Kraków Mydlniki, przez Azory, Prądnik Biały, Górkę Narodową 
i Prądnik Czerwony do Nowej Huty. Zaproponowane rozwiązania mogłyby 
zostać wdrożone w 2023 r. W drugiej połowie stycznia 2018 r. prezydent ma 
wskazać trasę lub trasy, które zostaną wybrane do realizacji.

fot. Piotr Cholewa, fot. na lic. Wikimedia Commons

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

 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 4,2134

CHF 3,6137

PLN 3,73%

III kw. 2017 6773 zł

III kw. 2017 15 151

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 2,5% (listopad 2017)

EUR 1,4% (październik 2017)

WIBOR * 1,7300

EURIBOR ** –0,3310

LIBOR CHF –0,7568

LIBOR EUR *** –0,3870

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)                          144,36

tabela nr 244/A/NBP/2017 z dnia 18.12.2017

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

(dane na dzień 14.12.2017 [Euribor],  
8.12.2017 [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 24.11.2017)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

(źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)
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TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

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

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

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

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

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

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

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

Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

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

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

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

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

Biokominek — rozwiązanie zamiast 
tradycyjnego kominka

P
rzytulne wnętrze, rozgrzewająca herbata i wygodny fotel 
to najczęstsze skojarzenia, jakie pojawiają się w kontekście 
zimowych wieczorów. Nie sposób pominąć również blasku 

ognia płonącego w kominku. Niestety nie każdy może sobie po-
zwolić na zamontowanie tradycyjnego kominka.

Wynika to z wielu przyczyn. Dla jednych będzie to ogranicze-
nie wynikające z niedostatecznej przestrzeni, braku odpowied-
niej instalacji czy nawet przepisów zabraniających korzystania 
z urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza, a dla innych 
brak chęci angażowania się w prace montażowe. Rozwiązaniem 
problemu może być alternatywa tradycyjnych kominków, czyli 
tzw. biokominki. Wszystkie argumenty, jakie dotychczas odwo-
dziły nas od posiadania tego nastrojowego elementu wystroju 
wnętrz, wypierają liczne zalety biokominków.

Biokominek — alternatywa dla każdego
Tradycyjne kominki już wkrótce mogą odejść do lamusa. Sta-
tystyki pokazują, że z  roku na rok decydujemy się na coraz 
mniejsze mieszkania, a naciski ze strony ekologów sprawiają, że 
wprowadzane są przepisy zabraniające stosowania używanych 
dotąd paliw. Aby odpowiedzieć na oczekiwania klientów i  jed-
nocześnie spełniać przyjęte normy, producenci wprowadzili 
na rynek biokominki. Ich przewaga nad standardowymi urzą-
dzeniami polega przede wszystkim na nowoczesności — dzię-
ki swojej różnorodności wpasują się w  każde wnętrze, nawet 
to najmniejsze. Do ich użytkowania wykorzystywane jest bio-
paliwo. Oparte na bazie alkoholu etylowego podczas spalania 
nie uwalnia żadnych substancji poza parą wodną oraz dwutlen-
kiem węgla, co oznacza, że cały proces odbywa się bez emisji 
dymu. Te wszystkie czynniki sprawiają, że kominki w  swojej 
nazwie zyskały przedrostek „bio-”, akcentujący ich proeko-
logiczne właściwości. Osoby, które nie przepadają za proble-
matycznym popiołem, z  jakim trzeba się zmagać przy paleniu 
drewnem, zadowoli również fakt, że w przypadku biokominków 
niechciany proszek nie powstaje. Bezdymne i bezwonne biopa-
liwo jest nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także dla użyt-
kowników biokominków, gdyż spalając się nie generuje żadnych 

uciążliwości, z  jakimi mamy do czynienia, korzystając z  trady-
cyjnych kominków. Co więcej, na rynku istnieją modele posia-
dające wraz z  palnikiem nawilżacz powietrza. Choć paleniu 
w  biokominkach nie towarzyszą szkodliwe substancje, a  jego 
użytkowanie jest nie tylko łatwe, ale przede wszystkim bez-
pieczne, należy pamiętać, że pomieszczenie wymaga regular-
nego wietrzenia.

Biokominek — mobilne ciepło
Osoby, które dotychczas rezygnowały z wymarzonego kominka 
z powodu braku miejsca, dzięki biokominkom mogą urozmaicić 
swoje wnętrza. Z racji tego, że do palenia w biokominku wyko-
rzystywane jest biopaliwo, nieemitujące dymu, urządzenie nie 
wymaga dostępu do przewodów kominowych czy instalacji 
elektrycznej. Jedyny warunek, jaki musi spełniać mieszkanie, 
by możliwa była instalacja biokominka, to odpowiednia wenty-
lacja. Dla użytkownika oznacza to bowiem, że biokominek moż-
na ulokować nie tylko w  dowolnym pomieszczeniu, ale także 
miejscu. Bogata oferta biokominków pozwala na wybór modelu 

Biokominek Vauni Globe biały, fot. www.sol-techbiokominki.pl

Biokominek Spectrum, fot. www.sol-techbiokominki.plBiokominek Inside P800 Vers 2, fot. www.sol-techbiokominki.pl
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umknie uwadze odwiedzających gości, a domownikom pozwo-
li cieszyć się ciepłem ognia w  dwóch pomieszczeniach jedno-
cześnie. Komponenty stosowane do wykonania biokominków 
cechuje wysoka odporność na działania ognia, więc nie trze-
ba się obawiać, że po krótkim czasie użytkowania stanie się on 
nieestetyczny.

 2 w 1: dekoracja i dodatkowe ciepło kominka
Oprócz atutów estetycznych, biokominki charakteryzuje rów-
nież funkcjonalność. Co prawda ze względu na stosunkowo nie-
wielką moc grzewczą biokominek nie pozwoli na zapewnienie 
ciepła w  całym mieszkaniu i  nie może stanowić jedynego źró-
dła ogrzewania, ale sprawdzi się jako jego uzupełnienie. Choć 
powierzchnia grzewcza nie jest duża, to ich wydajność pozwa-
la podnieść temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki temu, że bio-
kominki nie potrzebują ciągu kominowego, wytworzone w nich 
ciepło w pełni kierowane jest do wnętrza. Dodatkowo biopali-
wo stanowi wysoce wydajną substancję palną, co pozytywnie 
wpływa na energooszczedność. W zależności od modelu bioko-
minka, 1 litr biopaliwa wystarcza przeciętnie na 3–6 godzin pa-
lenia. Warto zaznaczyć, że podczas korzystania z biokominków 
nie potrzebujemy drewna — może ono jedynie posłużyć jako 
element dekoracyjny w pobliżu paleniska.

*  *  *
Liczne zalety aranżacyjne biokominków oraz ich ekologiczne 
właściwości sprawiają, że stanowią one nie tylko ciekawe roz-
wiązanie, ale przede wszystkim są funkcjonalne. Mobilność 
nowoczesnych palenisk pozwala na użytkowanie w  każdym 
miejscu — także jako urządzenie, które uprzyjemni pobyt na 
tarasie w  chłodniejsze letnie wieczory. Aby pozwolić sobie na 
relaks w  blasku kominkowego ognia, nie potrzebujemy dodat-
kowego miejsca i  specjalistycznych przewodów. Aranżacyjna 
atrakcja, która była dostępna jedynie dla osób mieszkających 
w domach, dzięki biokominkom stała się osiągalna również dla 
właścicieli mieszkań w blokach.

Magdalena Hojniak

dopasowanego zarówno do stylu, w jakim urządzone jest miesz-
kanie, jak i lokalizacji, w której ma się on znaleźć.

Jeżeli metraż lokalu nie pozwala na wygospodarowanie miej-
sca, gdzie na stałe mógłby pojawić się kominek lub zająłby zbyt 
dużą powierzchnię, różnorodność biokominków pozwala na ich 
usytuowanie w  wybranym punkcie. Jak się okazuje, nie tylko 
podłoga się do tego nadaje. Urządzenie występuje także w wer-
sji przeznaczonej do zawieszenia na ścianie — zarówno niezależ-
nie, jak i w ramach specjalnie przygotowanej zabudowy. W ten 
sposób bez zajmowania cennych metrów kwadratowych moż-
na cieszyć się ciepłem ognia i  aurą, jaką tworzy we wnętrzu. 
Tradycyjne kominki na stałe pozostają wkomponowane w  wy-
strój pomieszczenia, w  jakim zostały ulokowane, czyli najczę-
ściej w salonie. Przyjemność z klimatu roztaczającego się dzięki 
biokominkom można czerpać w dowolnym miejscu — tak w sa-
lonie, jaki i sypialni, łazience, a nawet na tarasie czy w ogrodzie. 
Modele wolnostojące nadają się do przemieszczania ich zgod-
nie z  upodobaniami domowników. Zróżnicowane formy oraz 
rozmiary umożliwiają dopasowanie urządzenia do możliwości 
aranżacyjnych każdego pokoju — biokominek będzie się dobrze 
prezentował jako samodzielny „mebel”, część zabudowy lub ele-
ment określonej kompozycji.

3E biokominków — ekologiczne, estetyczne, 
eleganckie
Biokominki pasują do wnętrza w każdym stylu. Miłośnicy mini-
malizmu, zwolennicy klasyki, a także wielbiciele oryginalności 
znajdą model odpowiadający ich gustom. Oprócz ekologicz-
nych zalet cechuje je także estetyka nadająca wnętrzom ele-
gancję. Nowoczesna stylistyka i oryginalne formy przyciągają 
uwagę i  pomagają uzyskać interesujący efekt wizualny. Dzię-
ki licznym możliwościom aranżacyjnym, jakie stwarzają bioko-
minki oraz jasnemu, żywemu płomieniowi obecnemu podczas 
spalania się biopaliwa, mogą one zostać wykorzystane do 
przeszklenia części ściany działowej. W  ten sposób zyskuje-
my niebanalną atrakcję aranżacyjną, która z  pewnością nie 

Biokominek Empire 2, fot. www.sol-techbiokominki.pl
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Miejsce do relaksu na zimowe wieczory

W
  miejscu przeznaczonym do wypoczynku w  dłu-
gie, zimowe wieczory, centralne miejsce zajmie fotel. 
Podczas poszukiwania najlepszego dla nas modelu, po-

winniśmy wziąć pod uwagę kilka aspektów, a przede wszystkim 
wpływ na zdrowie, komfort użytkowania oraz dopasowanie do 
pozostałych elementów aranżacji wnętrza. Warto również wcze-
śniej zaplanować sobie konkretny próg cenowy, którego nie chce-
my przekroczyć.

Zdrowie przede wszystkim
Zadaniem fotela wypoczynkowego jest zapewnienie nam relak-
su w komfortowych warunkach. Dlatego warto przed zakupem 
wybrać się do salonu meblarskiego i  po prostu wypróbować 
różne modele. Jedni wolą bardziej miękkie siedzisko, dla innych 
ważniejsze będzie solidne podparcie kręgosłupa. Odpowiedni 

fotel powinien umożliwiać przybranie wygodnej pozycji, a jed-
nocześnie sprzyjać prawidłowej postawie. Dlatego ważne jest 
zarówno wybranie ergonomicznego modelu, przystosowujące-
go się do naturalnych krzywizn ludzkiego kręgosłupa, jak i do-
pasowanie go do własnego wzrostu. Jeśli fotel ma być używany 
przez kilka osób, warto zainwestować w  taki, który zapewnia 
regulację podłokietników czy zagłówka. Cennym dodatkiem 
jest również podnóżek — wysuwany z fotela lub kupiony osob-
no. Docenią go zwłaszcza osoby, które mają problemy z  krą-
żeniem albo wykonują pracę w  pozycji stojącej. Ułożenie nóg 
nieco wyżej niż w przypadku standardowego fotela, przyniesie 
im ulgę.

Walory estetyczne
Ważne, by wybrany fotel pasował do pozostałych elementów 
aranżacji. We wnętrzach rustykalnych dobrze sprawdzą się fo-
tele wiklinowe, które latem będzie można postawić na balkonie 
albo w ogrodzie, by odpoczywając, korzystać ze świeżego powie-
trza. Szczególnie przytulny klimat wprowadzą do wnętrza fote-
le bujane — dzięki nim zyskujemy nie tylko wygodne siedzisko, 
ale i przyjemny dodatek wizualny. Zwolennicy bardziej miękkich 
materiałów mogą zdecydować się na fotele tapicerowane. Tra-
dycyjny uszak pasuje do wielu aranżacji — sprawdzi się zarówno 
w  mieszkaniu urządzonym w  stylu skandynawskim, jak i  vintage 
czy eko. Można również postawić na bardziej nowoczesne kształ-
ty i odważne kolory albo zdecydować się na klasykę — przykłado-
wo, we wnętrzach w stylu kolonialnym najlepiej wyglądają fotele 
skórzane. Do łask wracają także modele rodem z  PRL — dzięki 
prostej formie bez zbędnych zdobień, łatwo dopasować je do po-
zostałych elementów aranżacji. Jeśli fotel ma stanowić część ze-
stawu wypoczynkowego, warto zwrócić uwagę na to, by pasował 
przede wszystkim do sofy.

Kiedy na zewnątrz panuje mróz, pogoda nie sprzyja spacerom, a dni stają się coraz 
krótsze, warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób umilić sobie długie wieczory. 
Trudno znaleźć coś, co w takich chwilach przyciąga bardziej niż wygodny fotel.
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Drugie życie mebla
Koszt fotela wcale nie musi być wysoki. Ceny nowych egzempla-
rzy wahają się od ok. 100 do kilku tysięcy złotych, co umożliwia 
dostosowanie zakupionego przedmiotu do możliwości domowe-
go budżetu. Ciekawym rozwiązaniem jest również wykorzystanie 
starych mebli. Można je znaleźć wśród znajomych albo na porta-
lach ogłoszeniowych z używanymi przedmiotami. Jeżeli wnętrze 
fotela ma się dobrze, sama zniszczona tapicerka nie powinna sta-
nowić dużego problemu. Można ją przykryć za pomocą kupio-
nych lub samodzielnie uszytych pokrowców. Wspaniały efekt 
uzyskamy, dobierając zasłony lub obrus z takim samym wzorem. 
Inna opcja to wykorzystanie koców w  kolorystyce pasującej do 
pozostałych elementów wyposażenia. Oprócz tego, że przysło-
nią one przetarcia w  tapicerce, ocieplą wizualnie całe wnętrze. 
Dopełnienie mogą stanowić odpowiednio dobrane poduszki.

Opcje dla wymagających
Tradycyjny fotel można zastąpić bardziej niestandardowy-
mi rozwiązaniami. Jednym z nich jest worek do siedzenia, który 
dopasowuje się do sylwetki i pozycji użytkownika. Miłośnicy po-
południowych drzemek mogą postawić na szezlong, który po-
zwoli na odpoczynek w pozycji półleżącej lub leżącej. Dobrą opcją 
jest również wybór hamaka. Delikatne kołysanie pozwoli odprę-
żyć się po dniu spędzonym w pracy. Mimo mrozu na zewnątrz, ha-
mak będzie przywodził na myśl ciepłe kraje, przypominając, że za 
kilka miesięcy znów będą wakacje.

Przytulny nastrój w domowym zaciszu
Miejsce do relaksu w zimowe wieczory to nie tylko wygodne sie-
dzisko, ale i jego otoczenie. W pobliżu fotela warto umieścić nie-
wielki stolik, na którym będzie można postawić kubek z  kawą, 
herbatą czy gorącą czekoladą. Ciekawy dodatek stanowi stylowa 
świeca, najlepiej zapachowa. W zimie dużą popularnością cieszą 
się takie zapachy, jak cytrusy, piernik, czekolada, wanilia z cyna-
monem czy kawa. W pobliżu fotela może się znaleźć również nie-
wielki regał albo choćby półka — dzięki nim ulubione książki, filmy 
czy płyty z muzyką będą zawsze na wyciągnięcie ręki. Ważne jest 
także odpowiednie oświetlenie, szczególnie istotne w  przypad-
ku osób, które w  ulubionym fotelu czytają książki lub wykonują 
ręczne robótki. Dobrym rozwiązaniem są stojące lampy, najlepiej 
z możliwością regulacji wysokości i kąta padania światła. Pod no-
gami zaś można rozłożyć miękki, puszysty dywan.

Urządzając kącik, w którym będziemy odpoczywać wieczora-
mi, warto kierować się przede wszystkim własnymi potrzebami 
i poczuciem estetyki. Założenie jest tylko jedno — mamy czuć się 
tam dobrze. Bez względu na to, czy wybierzemy fotel, worek do 
siedzenia czy hamak, miejsce to powinno budzić pozytywne sko-
jarzenia i umożliwiać relaks w przytulnej atmosferze.

Anna Kapłańska
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Zima w kolorach Instytutu Pantone

I
nstytut jest jednostką badawczą należącą do firmy Pantone 
Inc., zajmującej się wykorzystywaniem kolorów m.in. w komu-
nikacji marketingowej i identyfikacji wizualnej. Po wyniki badań 

amerykańskich specjalistów sięgają przedstawiciele wszelkich 
kreatywnych branż, w tym mody czy architektury wnętrz. Insty-
tut opracowuje zestawienia kolorów na podstawie własnej skali 
— Pantone Matching System (PMS). Nowe barwy powstają w wy-
niku mieszania w różnych proporcjach 18 pigmentów. W efekcie 
opracowano charakterystykę 1761 nowych kolorów (według 
stanu na 2016 r.). Barwy PMS różnią się od często stosowanych 
przez dekoratorów, systemów RGB (czerwony, zielony, niebieski) 
i CMYK (cyjan, magenta, żółty, czarny). Stanowią więc kolejną al-
ternatywę dla osób poszukujących inspiracji kolorystycznych.

Wśród najważniejszych kolorów sezonu zimowego znalazły 
się: Shaded Spruce, Lemon Curry, Tawny Port oraz Navy Peony. 
Warto zwrócić uwagę, że wymienione barwy mają ścisły zwią-
zek z  branżą modową. Eksperci Instytutu czerpali tegoroczne 
inspiracje m.in. z  kolekcji prezentowanych w  Londynie i  pod-
czas New York Fashion Week. Paleta zimowych barw według 
ekspertów Instytutu Koloru Pantone stanowi mieszkankę ziele-
ni, pomarańczowego, brązów i szarości, a także ciemnego bor-
do czy niebieskiego i  granatowego. Na liście zaproponowanej 
przez ekspertów znalazło się łącznie 20 odcieni.

Co kryje się za nazwami kolorów opracowanych na podsta-
wie skali PMS? W  jaki sposób wykorzystać je w  projektowa-
niu wnętrz? Wybrane zestawienia kolorystyczne mają przede 
wszystkim realizować hasło: Feeling good.

Shaded Spruce
Dominujący w  projektach wnętrz „greenery” został zastąpiony 
przez szmaragd, który szczególnie pasuje do mieszkań urządzo-
nych w stylu glamour czy reprezentacyjnych pomieszczeń, w któ-
rym chcemy osiągnąć efekt elegancji i  luksusu. Zaproponowany 

Amerykański Instytut Koloru Pantone po raz kolejny wybrał barwy, które 
będą dominować w aranżacji wnętrz. Najnowsze propozycje kolorystyczne 
dotyczą sezonu zimowego. 

przez Instytut Koloru Pantone, Shaded Spruce może również 
stanowić ciekawy motyw w  skandynawskich wnętrzach. Barwa 
szmaragdu będzie również ciepłym dodatkiem do mieszkań za-
projektowanych zgodnie z ideą minimalizmu.

Warto sięgnąć po ten kolor także podczas tworzenia orygi-
nalnych kompozycji. W  połączeniu z  granatem czy intensyw-
ną miedzią, będzie nośnikiem energii, która „ożywi” mieszkanie 
w zimowe dni.

Wszelkie odcienie zieleni, w tym najnowszy Shaded Spruce, 
będą odpowiednie także do ogrodów zimowych, jako tło dla róż-
nych gatunków roślin, drewnianych i wiklinowych mebli, a nawet 
cegły czy surowego betonu. Intensywność koloru wydobędzie-
my, zestawiając go z chłodnymi, industrialnymi meblami. Warto 
również pamiętać, że zamiast decydować się na zmianę całego 
wnętrza w zgodzie z najnowszymi trendami, czasem wystarczy 
wybrać tkaniny i inne dodatki w modnych kolorach. 

Shaded Spruce, fot. Komandor

Lemon Curry, fot. Komandor

Lemon Curry
Kolejny kolor, który rozjaśni zimowe wieczory to intensywny żół-
ty. W nowoczesnych projektach (a także stylizowanych na nowo-
jorski klimat lat 60.) warto wybrać meble w takim odcieniu. Kolor 
będzie dobrze wyglądał na dużych powierzchniach. Ściany w ko-
lorze lemon curry mogą być tłem dla szkła w różnej formie. Takie 
połączenie pomoże stworzyć w  mieszkaniu wrażenie lekkości. 
Lemon curry dobrze komponuje się również z klasycznymi drew-
nianymi meblami. W aranżacji wnętrza warto postawić także na 
eklektyzm. Żółty można bez obaw łączyć z mocnymi, kontrasto-
wymi barwami, takimi jak czerń czy szarość.
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Tawny Port
Barwa przywodząca na myśl głębokie czerwone wino, wbrew 
pozorom nie jest zarezerwowana tylko dla buduarowych wnętrz. 
Zimą dekoratorzy proponują bordowe dodatki niemal do każdego 
pomieszczenia. Najlepiej będą prezentować się w sypialni — jako 
element budowania intymnej atmosfery. Do ścian w kolorze Taw-
ny Port pasują przede wszystkim ciemne, drewniane meble. Jest 
to jednak klasyczne rozwiązanie. Odważnym poleca się łączenie 
eleganckiego bordo z jasnymi akcentami i prostymi bryłami me-
bli. W ten sposób tawny port można z powodzeniem wykorzysty-
wać również w tzw. strefie dziennej mieszkania.

Navy Peony
Instytut Koloru Pantone wśród barw sezonu zimowego wyróżnił 
także ciemny, połyskujący odcień niebieskiego. Navy Peony nie 
będzie dobrym rozwiązaniem w  przypadku niewielkich wnętrz, 
ponieważ wydaje się optycznie zmniejszać pomieszczenie. Do-
datki z  niebieskim połyskiem to lepszy pomysł, jeśli dysponuje-
my małym metrażem. Na większych przestrzeniach można bez 
przeszkód wybrać Navy Peony na kolor ścian. Aby uniknąć efek-
tu przytłoczenia, należy wybierać jasne meble, stanowiące kon-
trast dla ciemnego tła. Jeśli chcemy wprowadzić więcej światła 
do pomieszczenia, warto zdecydować się na odwrotne zestawie-

nie. Biel ścian przełamią ciemne, niebieskie 
meble. Navy Peony może dobrze prezento-
wać się nie tylko w salonie, ale także w kuchni 
— jako kolor meblościanki, kuchennego blatu 
czy powierzchni między szafkami. W ten spo-
sób pomieszczenie zyska nowoczesny i  ele-
gancki charakter.

Co na wiosnę?
Oprócz wyłonienia najważniejszych kolo-
rów zimy, eksperci Instytutu Pantone przed-
stawili pierwsze prognozy na wiosnę 2018 r. 
Pierwszy raport na temat wiosennych in-
spiracji kolorystycznych powstał na zlece-
nie London Fashion Week 2018. Znajdziemy 
w  nim 16  kolorów, takich jak m.in. pomido-
rowa czerwień, zimny odcień niebieskiego, 
brudny róż, jasna zieleń, żółty, ciepły brzo-
skwiniowy, mocny fiolet, ciepły brąz, lawen-
dowy róż, pastelowy róż, zgaszony, ciemny 
róż i jaskrawa limonka.

Karolina Naramek

Tawny Port, fot. Komandor

Navy Peony, fot. Komandor
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XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta
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Wieliczka
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Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34–37.
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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 Augustiańska Residence I okładka

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

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

3 Apartamenty Mogilska (ul  Mogilska) II kw  2018 27–59 od 5800 Activ Investment 52
4 Apartamenty przy Bulwarze (ul  Masarska) etap D – IV kw  2017 50–70 8400–8600 GP-Investments 50

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

6 Grzegórzki Park (ul  Francesco Nullo) I kw  2018 49–76 7300–8800 Inter-Bud 38
7 Wiślane Tarasy 2 0 (ul  Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw  2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 39

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

12 al  29 Listopada (al  29 Listopada/ul  Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M  Szaflarski 48
13 Apartamenty Waleczna (ul  Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 40
14 ul  Banacha II kw  2018 30–65 od 4900 Activ Investment 52
15 Imperial Stawowa Residence (ul  Stawowa) II/ III kw  2018 36–77 6599–7449 Imperial Capital Residence Stawowa 54
16 Kwiatowa Równina (ul  Pękowicka) zrealizowana, II kw  2018 28–81 od 5748 GEO Grupa Deweloperska II okładka
17 M House (ul  Meiera) I/II kw  2018 29–74 5344–6300 Inter-Bud 38
18 Modern House (ul  Radzikowskiego) IV kw  2017 34–79 6200–7300 Start 42

19 Osiedle 7 Życzeń (ul  Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 45

20 Panorama Prądnik (ul  Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw  2020 34–70 4949–7100 Panorama Nokturn 47

Stare Miasto  Średnia cena: 10 900 zł/mkw  

Krowodrza   Średnia cena: 7934 zł/mkw  

Grzegórzki  Średnia cena: 7302 zł/mkw  

Prądnik Biały  Średnia cena: 6298 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
8 Chopina 9 (ul  Chopina) zrealizowana 35–120 9900–13 900 Tętnowski Development 43
9 Fabryka Czekolady (ul  Wrocławska) zrealizowana, II kw  2018 53–85 od 7291 GEO Grupa Deweloperska II okładka
10 Głowackiego (ul  Głowackiego) czerwiec 2018 38–99 7900–9400 Dom-Bud M  Szaflarski 48
11 Prądnicka 65 (ul  Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 43

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Bronowice   Średnia cena: 7100 zł/mkw  

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

21 Dobrego Pasterza  
(ul  Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 47–99 5700–7100 Dom-Bud M  Szaflarski 48

22 ul  Dobrego Pasterza 39 I kw  2020 36–117 od 6000 HSD Inwestycje Dominikanów 46

23 ul  Dominikanów III kw  2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje Dominikanów 46

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

25 Osiedle Reduta (ul  Reduta 26) III kw  2017 31–73 od 5239 Bal-Bud Investment Reduta 52

26 Prądnik Tarasy (ul  Reduta) zrealizowana 31–194 6100–6800 Krakowiak Development 51

27 Reduta (ul  Reduta) bud  C – czerwiec 2018, 
bud  D – luty 2019 33–76 5500 –7000 Dom-Bud M  Szaflarski 48

28 ul  Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 53

29 Słowiańskie Wzgórze (ul  Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 49

30 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul  Marchołta 3) I kw  2019 33–97 6900–7800 WAKO 49

31 Zaczarowany Młyn (ul  Kaczary/Lublańska) bud  2 a, 2 b, 3, 5 – zrealizowany, 
bud  6 – listopad 2018 44–79 6600–7900 Dom-Bud M  Szaflarski 48

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – Prokocim   Średnia cena: 5600 zł/mkw  

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

34 Mała Góra (ul  Mała Góra) I kw  2018 42–70 5050–5700 Proins 44

35 ul  Wielicka/Rydygiera etap I – II kw  2018,  
etap II – IV kw  2019 28–74 od 5000 HSD Arrow Rydygiera 46

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 

32 Mieszkaj w Mieście (ul  Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw  2018 27–111 6119–9125 Henniger Investment 53

33 Osiedle Stańczyka (ul  Stańczyka) II kw  2019 26–92 od 5800 Activ Investment 52
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena br  [zł/mkw ] Firma Patrz str 

42 Apartamenty przy Wiśle (ul  Kącik 10) IV kw  2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje Kącik 46, 57

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

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

45 Lemon House (rej  ul  Goszczyńskiego i Żołnierskiej) IV kw  2017 57 6300 Spółka Mieszkaniowa Idol 54

46 ul  Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 5900–6400 Krakoin 53

47 Zamoyskiego 73 zrealizowana 21–131 9270 –12 669 MAY APARTMENTS 3

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 

39 Bonarka, ul  Strumienna II kw  2020 29–106 5700–6700 HSD Arrow 46

40 Enklawa Rodzinna (ul  Kordiana) IV kw  2018 29–60 5344–6950 Start 42

41 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul  Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 42

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

36 ul  Małysiaka I kw  2019 33–90 5100–5700 Proins 44

37 Nove Skotniki (ul  Dobrowolskiego) I/ II kw  2019 od 222 4500–6500 Inter-Bud 38

38 Osiedle Bobrzyńskiego (ul  Przemiarki 24) zrealizowana 27–86 6800–7700 Inter-Bud 38
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Czyżyny    Średnia cena: 6317 zł/mkw  

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

48 Hynka 64 b (ul  Hynka) III kw  2017 30–59 b d S M  Czyżyny 55

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 

49 Piasta Towers (ul  Piasta Kołodzieja) bud  2 – IV kw  2018 27–102 4900–5500 Inter-Bud III okładka, 1

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 

51 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul  Zbożowa) II kw  2018 64–67 od 3898 Savan Investments 41

52 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul  Bogucika – Kraków) II kw  2019 55 4173–4885 Savan Investments 41

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw  

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

50 ul  Okulickiego/ ul  Fatimska II kw  2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 46

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20
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®

28 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW  |  nOWY BIEŻAnÓW  |  UL. MAŁA GÓRA

KRAKÓW  |  KLInY  |  UL. BPA A. MAŁYSIAKA 

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe i komórki          
   lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 33 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

Mieszkania

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 

NAJNOWSZA INWESTYCJA
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48, 52, 54, 81 m2
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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

ul. Stawowa 152
BRONOWICE

ZAPYTAJ
o ofertę specjalną!
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 n	

Osiedle Apartamenty przy Wiśle
rynek pierwotny | Podgórze

HSD Arrow
Dział sprzedaży Kraków: ul. Limanowskiego 3 | mail: krakow@hsd-arrow.pl 
tel. kom. 791 426 000 | 795 785 000 | 796 526 000 | tel. 12 626 68 85

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  1  32,61 293 490

 2  1  35,41 322 231

 2  1  41,00 373 100

 3  1  54,74 476 238

 4  1  79,10 577 430

nazwa inwestycji Apartamenty przy Wiśle

adres ul. Kącik

miasto Kraków

cena za mkw. 7300–9500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamentowiec swoją architekturą świetnie wpisuje się w dzielni-
ce Stare Podgórze. Mieszkania sąsiadują z licznymi obiektami histo-
rycznymi takim jak: Plac Bohaterów Getta (90 m), Muzeum „Apteka 
pod Orłem” (150 m), Ośrodek dokumentacji Sztuki Tadeusza Kan-
tora Cicoteka (500 m) oraz Fabryka Oskara Schindlera (600 m). Ide-
alnym miejscem do rekreacji są zlokalizowane w  pobliżu bulwary 
wiślane, które zapewniają ponadto połączeni ez dzielnicą Kazimierz 
— Bulwar Podolski (500 m). Bogata infrastruktura otaczająca inwe-
stycję przy ulicy Kącik 10, to liczne sklepy, restauracje oraz nowo-
czesne biurowce.

 Dla podniesienia komfortu mieszkańców w  apartamentow-
cu znajdzie się patio, recepcja oraz dwie nowoczesne, przestron-
ne windy. Poza miejscami postojowymi w podziemiach urządzone 
zostaną komórki lokatorskie. Teren wokół budynku zostanie ogro-
dzony i  zagospodarowany oraz zostanie przygotowana instalacja 
pod monitoring.
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Klub Biznesu 1906 to miejsce, w którym  
Partnerzy i Sponsorzy Wisły Kraków S.A.  
mogą aktywnie łączyć się i wspierać 
w tworzeniu biznesu.

Dołącz 
do Klubu!
www.klubbiznesu1906.pl

Łączymy pasję do sportu  
z biznesem.

Kontakt do koordynatora
733 850 960

Klub Biznesu 1906 to miejsce, w którym  
Partnerzy i Sponsorzy Wisły Kraków S.A.  
mogą aktywnie łączyć się i wspierać 
w tworzeniu biznesu.

Dołącz 
do Klubu!
www.klubbiznesu1906.pl

Łączymy pasję do sportu  
z biznesem.

Kontakt do koordynatora
733 850 960



60 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 25/2017

reklama

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



ry
n

ek
 

ko
m

er
cy

jn
y

PARTNER



Z roku na rok rośnie liczba nowoczesnych obiektów 
biurowych w Polsce. W związku z tym rodzą się pytania 
o przyszłość nieco starszych budynków. Czy mogą 
one z sukcesem rywalizować o najemcę z nowszymi 
projektami?

Przy obecnie dużym zainteresowaniu powierzchnią biurową 
w Polsce, wiele starszych budynków utrzymuje wysoki poziom 
wynajęcia, a ich oferta dla wielu grup najemców wciąż pozostaje 
atrakcyjna. Jak wiele innych rynków, również i rynek najmu biu-
rowego podlega segmentacji wynikającej z  profilu działalności 
poszczególnych firm i w konsekwencji ich preferencji dotyczą-
cych jakości wynajmowanej powierzchni. Nie wszyscy najemcy 
potrzebują powierzchni najwyższej klasy, dzięki czemu star-
sze budynki wciąż mają szansę na utrzymanie swojej pozycji 
rynkowej. 

Ponadto pomimo „efektu świeżości” nie zawsze nowe budyn-
ki wykonane są z materiałów najwyższej klasy, dzięki czemu nie-
które starsze i  solidnie zrealizowane projekty wciąż wizualnie 
i technologicznie są w stanie konkurować z nowymi realizacjami. 

Uwzględniając dodatkowo koszty organizacyjne związane ze 
zmianą siedziby, należy każdorazowo indywidualnie dopaso-
wać powierzchnię do polityki korporacyjnej firmy i wynikających 
z niej szczegółowych preferencji.

Modernizacja starszych biurowców traktowana jest 
jako szansa na ich „drugie życie”. Czy rzeczywiście 
budynki mogą dzięki niej na nowo stać się atrakcyjne dla 
najemców? Zna Pan jakieś przykłady naprawdę udanych 
modernizacji biurowców?

Interesującym przykładem jest położony przy Al. Jerozolimskich 
kompleks Adgar Park West (Adgar, 44,6 tys. mkw.). W  prze-
szłości głównym najemcą tego kompleksu była firma T-mobi-
le (dawniej Era), która w połowie 2013 r. zwolniła 20 tys. mkw. 
powierzchni, przenosząc się do nowego budynku. Inwestor, zda-
jąc sobie sprawę z konieczności podjęcia działań pozwalających 
na nadanie kompleksowi nowego życia komercyjnego, zdecy-
dował się na podniesienie jego standardu. Modernizację prze-
prowadzono zarówno wewnątrz, jak i  na zewnątrz budynku, 

korzystając przy tym z  możliwości, 
jakie dawała konstrukcja słupowa 
obiektu. Zakończone w IV kw. 2014 
r. prace doprowadziły do szeregu 
udogodnień dla najemców. Oprócz 
zmiany parametrów technicznych, 
budynek został na nowo wypozy-
cjonowany jako miejsce przyjazne 
osobom aktywnym sportowo: wy-
pożyczalnia rowerów, carpooling, 
strefa fitness, ścianka wspinaczko-
wa, bezpłatne treningi itd., dzięki 
czemu obiekt ten cieszy się dużym 
powodzeniem i jest niemal w całości 
wynajęty.

Wśród zagranicznych przykła-
dów można podać oddany do użyt-
ku w 1965 r. budynek Madou Plaza 
Tower, z  40 tys. mkw., znajdujący 
się w  Brukseli. Został on poddany 
modernizacji w  latach 2002-2006. 
W  2006 r. zdobył nagrodę w  kate-
gorii „Zmodernizowany Budynek 
Biurowy” na targach MIPIM w Can-
nes. Obecnie jest siedzibą instytucji 
europejskich.

Drugie życie otrzymał rów-
nież budynek Dreischeibenhaus 
w  centrum Düsseldorfu ukoń-
czony w  1960 r. (z  33,7 tys. mkw. 

ROZMOWY

Starsze budynki też mają szansę
Rośnie liczba nowoczesnych biurowców, ale co będzie ze starszymi obiektami? 
O przyszłości budynków biurowych, modernizacji i walce o najemcę, 
z dr. Bolesławem Kołodziejczykiem, dyrektorem Działu Badań Rynkowych 
i Doradztwa w firmie Cresa Polska rozmawia Justyna Gorczyca.
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W przypadku biurowca Aurum, właściciel zrezygnował z mo-
dernizacji i postanowił na miejscu zrealizować kolejny etap swojej 
flagowej inwestycji mieszkaniowej Mennica Residence.

Poszczególne rynki to często naczynia połączone i  właści-
ciele nieruchomości muszą działać elastycznie. To, że budynek 
jest obecnie budynkiem biurowym, nie oznacza, że tak musi być 
zawsze.

Mówimy o stwarzaniu szans dla starszych obiektów 
biurowych. Jak wielki jest to problem w Polsce? Czy mamy 
dużo starych biurowców?

Polski rynek powierzchni biurowej wciąż jest stosunkowo mło-
dy. Obecnie w  Warszawie znajduje się 496 nowoczesnych biu-
rowców, z  czego ponad połowa (290) jest starszych niż 10 lat. 
Jedynie 43 budynki, takie jak Curtis Plaza, Central Tower czy 
SwedeCenter są starsze niż 20 lat, przy czym należy wspomnieć, 
że oficjalne statystyki nie obejmują budynków zrealizowanych 
przed 1989 r.

Ogólnie średni wiek 1 mkw. powierzchni biurowej w Warsza-
wie wynosi 10 lat i pomimo utrzymującej się wysokiej podaży no-
wej powierzchni w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł aż o 4 lata. 

Na rynkach regionalnych zasoby biurowe są znacznie młod-
sze. W  ramach 6 największych rynków regionalnych (Kraków, 
Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice i Łódź) zaledwie 91 bu-
dynków jest starszych niż 10 lat.

Porównajmy polski rynek z zagranicznym. Czy nasze 
biurowce są stare na tle wieku budynków biurowych spoza 
Polski?

Polski rynek nowoczesnej powierzchni biurowej liczy sobie bli-
sko 30 lat, dlatego pod względem wieku budynków wypadamy 
znacznie lepiej niż większość rozwiniętych rynków na świecie. 
Dla przykładu średni wiek budynków biurowych w  Stanach 
Zjednoczonych wynosi ok. 50 lat, przy czym średnia liczba lat 
od ostatniej modernizacji oscyluje wokół poziomu 30. Jednym 
z  amerykańskich rekordzistów pod tym względem jest położo-
na na Manhattanie dzielnica Midtown East, gdzie przeciętny wiek 
budynku przekracza 70 lat przy zasobach przekraczających 6 
mln mkw.

Podsumowując, czy warto wynajmować starsze obiekty? 

Jak wspominałem, w  tym zakresie nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi. Wszystko zależy od wielkości, preferencji i możliwości fi-
nansowych najemcy, a także od stanu rynku. Na przykład obecnie 
deweloperzy niektórych nowych budynków mogą zaoferować 
bardziej atrakcyjne stawki czynszu niż fundusze będące właści-
cielami już istniejących obiektów. Jednocześnie starsze budynki 
wcale nie muszą tracić na aktualności, czego przykładem może 
być na przykład obiekt Warsaw Financial Center, który, chociaż 
zrealizowany jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, wciąż jakością 
realizacji i lokalizacją symbolizuje prestiż i elegancję.

Dla najemców starszych budynków barierą do relokacji mogą 
być także koszty organizacyjne związane z  przeniesieniem sie-
dziby, co często skłania ich do renegocjacji i przedłużania umów 
na aktualnie zajmowaną powierzchnię. Ostatecznie dopiero taka 
wielokryterialna ocena pozwala najemcy podjąć najbardziej opty-
malną biznesowo decyzję.

Dziękuję za rozmowę!
Źródło: e-biurowce.pl

powierzchni). Ta renowacja również zdobyła uznanie jury w Can-
nes na MIPIM, uzyskując nagrodę za najlepszą modernizację 
w 2015 r.

Budynek musi nadążać za wymaganiami najemcy, by być 
konkurencyjny na rynku. Czy można określić, co ile lat 
powinien być modernizowany?

Nie ma w tym przypadku prowadzonych szczegółowych badań. 
Każdy budynek „starzeje się” w  innym tempie w  zależności od 
tego, w jaki sposób został zaprojektowany i jakie konkretne ma-
teriały wykorzystano do jego budowy i  wykończenia. Istotne 
znaczenie ma też postrzeganie budynku przez rynek. Jeżeli wła-
ściciel nieruchomości nie ma problemu z utrzymaniem niskiej sto-
py pustostanów przy czynszach gwarantujących mu oczekiwane 
stopy zwrotów, wtedy dodatkowe nakłady na podniesienie stan-
dardu mogą być po prostu ekonomicznie nieuzasadnione.

Zgodnie z  zasadami projektowania takich budynków, syste-
my elektryczne powinny być wymieniane co 10 lat, systemy me-
chaniczne co 25 lat, a zewnętrzne elewacje co 50 lat. Zwykle po 
ok. 10 latach odświeżeniu podlega również lobby budynku, przy 
czym zakres prac jest uzależniony od konkretnego przypadku. 
Obecnie aranżacja powierzchni zostaje wykonana każdorazowo 
po zmianie najemcy, dlatego powierzchnie te, nawet w starszych 
budynkach, potrafią prezentować się bardzo dobrze.

Często „nowe życie” zyskują również budynki historyczne, 
których wnętrza zostają zaadaptowane na różne funkcje, 
w tym również biurowe. Czy takie projekty odpowiadają 
na potrzeby najemców?

Podjęcie decyzji o  dostosowaniu budynku historycznego do 
funkcji biurowej poprzedzone jest zwykle dokładnymi analiza-
mi pozwalającymi na określenie możliwego stopnia dopasowania 
do nowoczesnych standardów. Zwykle projekty są realizowane 
w budynkach, gdzie taka adaptacja jest możliwa, ale należy rów-
nież pamiętać, że często tego typu działania nie są odpowiednie 
dla wszystkich najemców. Centra usług wspólnych czy korpora-
cje potrzebujące znacznych powierzchni pięter raczej nie będą 
zainteresowane zwykle mniejszymi i  trudniejszymi do aranżacji 
budynkami historycznymi.

Część starszych biurowców przechodzi modernizację 
i ponownie spełnia swoje pierwotne funkcje, ale zapewne 
nie wszystkie. Co jeszcze dzieje się ze starymi budynkami 
biurowymi?

Nie ma reguły przy wyborze strategii działania dla danej nieru-
chomości. Właściciele budynków każdorazowo muszą rozważyć 
szereg opcji. Mają tu do wyboru kilka możliwości: moderniza-
cję (w  różnych zakresach), budowę nowego obiektu czy wresz-
cie całkowitą zmianę funkcji zagospodarowania. Niezbędna 
przy tym jest ocena racjonalności finansowej tych wariantów, 
uwzględniająca warunki planistyczne, rynkowe, techniczne i sze-
reg innych czynników umożliwiających podjęcie właściwej decy-
zji biznesowej. 

Alternatywą dla powierzchni biurowej zawsze pozostaje funk-
cja mieszkaniowa. To niejako opcja, której wykorzystanie i  war-
tość zależą od sytuacji rynkowej, lokalizacji i  uwarunkowań 
planistycznych dla działki, na której znajduje się budynek biuro-
wy. Obecna koniunktura na rynku mieszkaniowym jest bardzo 
dobra i kto wie, czy to nie zachęci właścicieli starszych budynków 
do skorzystania z tej opcji.
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PIASTA TOWERS
ul. Piasta Kołodzieja
Wynajem:

36,22 m2, 36,27 m2 i 56,56 m2 w cenie 56 zł netto/m2 + opłaty eksp-

loatacyjne

Istnieje możliwość połączenia lokali

Standard deweloperski lokali                                                         

Termin oddania: III kw. 2018 r.              

GRZEGÓRZKI PARK
ul. F. Nullo 38 i 36
Wynajem:

Budynek 2: 26 m2 i 21,6 m2 w cenie 56 zł netto/m2 +koszty eksplo-
atacyjne
Budynek 3: 61 m2 w cenie 56 zł netto/m2 + koszty eksploatacyjne
Standard deweloperski lokali 

Budynek 2 i 3: zrealizowane

WILLA WEGO
ul. Radzikowskiego 59
Sprzedaż lub wynajem:

146 m2 i 129 m2 sprzedaż w cenie 4.950 zł netto /m2 
wynajem w cenie 50 zł netto/m2 + opłaty eksploatacyjne
Dodatkowo istnieje możliwość podziału lokalu 129m2

na dwa mniejsze.na dwa mniejsze.

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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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

Syndyk Masy Upadłości
EURO MONT Sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej

ogłasza konkurs na sprzedaż

7/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow. 1025 m2, zabudowanego budynkiem 
magazynowym o pow. 540 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta 
numer KR1P/00227446/0. 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 
odbywa się bez ceny minimalnej. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki 
aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie 
wadium w wysokości 300.000,00zł (słownie: trzysta  tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić 
na rachunek bankowy EURO MONT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Stoczniowców 3, 30-709 
Kraków, numer 19 1090 1665 0000 0001 2423 4950, z dopiskiem „KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 
54/14/S”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Oferty należy 
składać do dnia 18 stycznia 2018 r. (godzina 15) na adres Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys 
i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 
19 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00, w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki 
konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w biurze syndyka.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od 
sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także 
do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

NIEPOWTARZALNA OKAZJA W KRAKOWIE!
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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

Bo biznes
musi mieć
dobre miejsce...



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl

70 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 25/2017

reklama



ry
n

ek
 

w
tó

rn
y

PARTNER



C
zasem zdarza się, że wystawiony do sprzedaży lokal ma 
dobry standard, charakteryzuje się bogatym wyposaże-
niem, a mimo to nie możemy znaleźć dla niego nabywcy. 

Powodem może być niewłaściwa wycena. To częsty błąd sprze-
dających, który skutkuje przedłużającym się oczekiwaniem na 
oferenta.

Dlaczego tak trudno jest wycenić mieszkania do 
sprzedaży?
Sprzedający, ustalając cenę mieszkania, w pierwszej kolejności 
sprawdzają portale internetowe. W ten sposób otrzymują infor-
mację, jakie są szacunkowe ceny nieruchomości o  podobnych 
parametrach. Jest to jeden z podstawowych błędów, ponieważ 
mieszkania, które były oferowane w cenie rynkowej, zostały już 
sprzedane i nie znajdziemy ich w sieci. Na portalach znajdziemy 
natomiast oferty, które nadal oczekują na kupujących, a często 
barierą w sprzedaży jest zbyt wysoka cena. 

Wygórowana cena już na starcie znacznie ograniczy krąg po-
tencjalnych nabywców oraz sprawi, że podobne nieruchomości 
wystawione na sprzedaż zyskają na atrakcyjności kosztem na-
szej oferty. W  efekcie dokonanie szybkiej transakcji stanie się 
niemożliwe, a ekspozycja rynkowa oferty będzie trwała znacz-
nie dłużej. Pamiętajmy też, że cena ofertowa jest zwykle wyższa 
od ceny końcowej. Ustalanie ceny na podstawie znalezionych 
w internecie stawek ofertowych wiążę się z ryzykiem, że dosto-
sowując się do tego poziomu, znacznie osłabimy atrakcyjność 
oferty. 

Wartości mieszkań różnią się w zależności od ich stanu praw-
nego i  technicznego, lokalizacji, która niejednokrotnie ma bar-
dzo duży wpływ na cenę nieruchomości. Nie zawsze więc mamy 
możliwość łatwego sprawdzenia, czy cena podana w  ogłosze-
niu jest adekwatna do rzeczywistości. Jednym ze sposobów jest 
skorzystanie z  profesjonalnego wsparcia oferowanego przez 
biuro rzeczoznawcy majątkowego, lecz takie działanie pociąga 
za sobą konieczność wyłożenia co najmniej od 300 do 500 zł. 
Wycena rzeczoznawcy da nam informację o wartości nierucho-
mości, ale nie o możliwej do osiągnięcia cenie. Jak zatem można 
samodzielnie ustalić najbardziej adekwatną cenę?

Wyceniarki online 

Wycena nieruchomości online — choć przeznaczona przede 
wszystkim na użytek prywatny — może być ciekawą alterna-
tywą nie tylko dla korzystania z  usług rzeczoznawcy majątko-
wego, ale także dla samodzielnego porównywania ofert, na 
podstawie których możliwe byłoby obliczenie średniej warto-
ści. Koszt skorzystania z  takiego systemu to kilkadziesiąt zło-
tych, jednak wadą jest to, że analizując cenę tylko na podstawie 
algorytmu, tracimy cenny czynnik ludzki (doświadczenie dorad-
cy, obiektywna ocena walorów nieruchomości).

Sąsiedzi — poczta pantoflowa
Czasami zdarza się, że sprzedający szacuje wartość swojego 
mieszkania na podstawie informacji usłyszanej lub przekazanej 
od sąsiada, który w  ostatnim czasie sprzedawał własną nieru-
chomość. Czy możemy być pewni, że sąsiad powiedział praw-
dę? Jeśli sprzedałby zbyt tanio, to czy powiedziałby o tym? Czy 
chciałby wyjść z  twarzą i  przekazał informację, że sprzedał za 
cenę ofertową, a  może nawet drożej? Czy to może być wiary-
godne? Niestety wycena dokonywana na podstawie poczty 
pantoflowej to nie jest najlepszy pomysł.

Wycena pośrednika
Jeśli nie chcemy samodzielnie poszukiwać narzędzia ułatwiają-
cego wycenę, warto zwrócić się po pomoc do pośrednika nieru-
chomości. Ten, znając lokalny rynek, po obejrzeniu mieszkania 
lub domu, nie powinien mieć problemów ze wstępnym zapropo-
nowaniem możliwej do uzyskania ceny. Ponadto profesjonalista 
powinien zaplanować z  właścicielem całą strategię sprzeda-
ży, która pozwoli na osiągnięcie najbardziej satysfakcjonującej 
ceny. Pracownicy profesjonalnych agencji nieruchomości opie-
rają się na archiwum kilkudziesięciu tysięcy transakcji, a  każ-
dy doradca ma możliwość wygenerowania dla klienta raportu 
o średnich cenach sprzedaży podobnych ofert oraz, co ważne — 
czasie sprzedaży. Wartości, jakie otrzymuje klient, opierają się 
na realnych cenach z aktów notarialnych. Doświadczony dorad-
ca zdaje sobie sprawę z  tego, że nie ma dwóch takich samych 
ofert, dlatego nie zaproponuje jednej ceny, ale zakres cen, jaki 
jest najbardziej możliwy do osiągnięcia w obecnych warunkach 
rynkowych.

Grzegorz Pastuch 
Kierownik Oddziału 

Specjalista ds. Nieruchomości

EKSPERT RADZI

Jak wycenić nieruchomość do sprzedaży
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RELACJE

25 lat Małopolskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Majątkowych

U
roczystość jubileuszu działalności 
Małopolskiego Stowarzyszenia Rze-
czoznawców Majątkowych odbyła 

się 11 grudnia br. w  Pałacu pod Baranami. 
Oprócz przywołania nazwisk i sylwetek osób 
zasłużonych dla Stowarzyszenia, a także po-
dziękowań składanych na ręce obecnych 
członków, prowadzący uroczystość przypo-
mnieli zebranym najważniejsze wydarzenia 
z bogatej 25-letniej działalności tej organiza-
cji zawodowej. 

Na początku lat 90. krakowscy rzeczo-
znawcy jako jedni z pierwszych w Polsce do-
strzegli potrzebę zorganizowania się w jedną 
grupę, połączoną wspólnymi celami i  zada-
niami. Współpraca specjalistów od począt-
ku miała zaowocować poszerzaniem wiedzy 
zawodowej i  określeniem zasad funkcjono-
wania w strukturach Stowarzyszenia. Z tego 
względu do dzisiaj organizowane są cyklicz-
ne szkolenia podnoszące kwalifikacje rze-
czoznawców majątkowych. Oprócz konferencji o  charakterze 
lokalnym, częstą formą spotkań członków organizacji są wyjaz-
dowe szkolenia integracyjne, m.in. w Krynicy i Zakopanem.

Warto przypomnieć, że Sąd Wojewódzki zarejestrował Sto-
warzyszenie w  grudniu 1992 r., początkowo pod inną nazwą 
— jako „Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Nieru-
chomości”. Inicjatorami byli członkowie Komitetu Założyciel-
skiego w  składzie: Władysław Brzeski, Kazimierz Bujakowski, 
Marian Dobrowolski, Stanisław Marczyk, Piotr Owca, Zbigniew 
Stefański i Jerzy Szarek. Pierwsze wybory Zarządu zorganizo-
wano w  siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 
w  Krakowie. W  głosowaniu wzięło udział 50 osób. Do 1995 r. 

Krakowscy rzeczoznawcy świętowali 25-lecie istnienia swojego Stowarzyszenia. 
W programie wydarzenia było m.in. przybliżenie historii organizacji i wręczenie 
odznaczeń dla zasłużonych członków.

prezesem Stowarzyszenia był Jerzy Szarek. Następnie funkcję 
tę powierzono Lucyllii Głogowskiej. Od 2009 r. interesy kra-
kowskich rzeczoznawców majątkowych reprezentowała Jolan-
ta Nosek-Haich. Obecnie prezesem jest Witold Szmukier. 

Krakowska inicjatywa szybko przerodziła się w  działa-
nia o  szerszym zasięgu. Wkrótce powstały kolejne oddziały 
Stowarzyszenia: w  Nowym Sączu, Tarnowie, Krośnie i  Rado-
miu. Główną siedzibą w  tym okresie była sala Krakowskiego 
Przedsiębiorstwa Geodezyjnego przy ul. Halczyna 16. Z  cza-
sem spotkania członków Stowarzyszenia zaczęto organizować 
w  Krakowskim Instytucie Nieruchomości przy ul. Senackiej 3, 
a  następnie w  jednym z  pomieszczeń Akademii Rolniczej przy 
ul. Czystej. Od 1997 r. w stałej siedzibie przy ul. Straszewskie-
go 28, organizowano nie tylko zebrania Zarządów i Komisji, ale 
także egzaminy państwowe czy wspomniane już szkolenia dla 
rzeczoznawców. Z czasem Stowarzyszenie przeniosło się do bu-
dynku przy ul. Królewskiej 1, gdzie rzeczoznawcy mogą korzy-
stać m.in. z biblioteki, w której zbiorach mieszczą się miejscowe 
plany dla obszaru Krakowa czy dokumenty studium kierunków 
i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta.

Uroczystość 25-lecia MSRM rozpoczęła się o godz. 18, po-
witaniem uczestników wydarzenia. Na liście zaproszonych gości 
byli m.in. przedstawiciele urzędów i mediów, członkowie Rady 
Krajowej PFSRM oraz rzeczoznawcy zrzeszeni w Stowarzysze-
niu. Po przybliżeniu historii organizacji, przyznano pamiątkowe 
odznaczenia zasłużonych. Wydarzenie zakończyło się bankie-
tem i spektaklem Piwnicy pod Baranami.

Joanna Kusfot. Karol Szmukier

fot. Karol Szmukier
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GRĘBAŁÓW,
UL. GEODETÓW
Dom wolnostojący, p.u. 170 m2, 
klimatyczny, 2002 r., działka 17 a
Cena: 825.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł   
 518-810-080

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

PODGÓRZE,
UL. SZAFRANA
Luksusowy apartament 3-pokojowy, 
67 m2, 2016 r.
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

STARE MIASTO,
UL. KREMEROWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
nowoczesne
Cena: 730.000 zł 

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

AZORY,
UL. PODKOWIŃSKIEGO
Ładne 2-pokojowe mieszkanie,              
47 m2, duży balkon, 2002 r., 
Cena: 329.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

DĘBNIKI,
UL. MAĆKA Z BOGDAŃCA
Dom wolnostojacy, p.u. 142 m2, 
2007 r., dz.iałka19 a, ekskluzywny
Cena: 1.470.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś     
 502-104-545 

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 116 m2, działka 200 m2

Cena: 625.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

MICHAŁOWICE,
BANASÓWKA
Nowoczesny dom w zabudowie 
bliźniaczej, 550 m2, działka180 m2

Cena: 790.000 zł
 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto      
 572-985-869

DĘBNIKI,
SKOTNIKI
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 221 m2, działka 356-479 m2

Ceny: od 997.380 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 3-pokojowe, 
pow. 53-60 m2

Ceny: od 372.623 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz  
 688-880-184 
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WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom wolnostojący, 8 pokoi, 
600 m2, działka 15ar
Cena: 2.400.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010 

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

OLSZA, UL. JAWORSKIEGO
Komfortowy 5-pokojowy 
apartament, 98 m2, dwa balkony, 
2016 r.
Cena: 1.250.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

PODGÓRZE,
UL. PARKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
po remoncie
Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer    
 518-706-583

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 50 m2, 
pod inwestycję
Cena: 350.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

KROWODRZA, 
UL. CIESZYŃSKA
Mieszkanie 1-pokojowe w wysokim 
standardzie, 30 m2, doskonała 
lokalizacja
Cena: 295.000 zł
KONTAKT:  Barbara Paszkowska     

 511-272-088

WIELICZKA,
CZARNOCHOWICE
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 120-146 m2, działka 260-410 m2 
Ceny: od 440.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133  

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 39-94 m2

Ceny: od 288.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
 
 

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MEIERA
3-pokojowe mieszkanie w wysokim 
standardzie, 75 m2, 2008 r.
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

ŁAGIEWNIKI,
UL. FREDRY
Mieszkanie 4-pokojowe, 61 m2, 
wysoki standard, 2015 r.
Cena: 540.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
 508-155-779

BOLEŃ, 
GM. ZIELONKI
Gustowny, wolnostojący dom na 
widokowej działce, 197 m2, 2009 r.
Cena: 798.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943
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OLSZA,
UL. CHAŁUPNIKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2, 
wysoki standard
Cena: 760.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022 

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

WIELICZKA,
OS. SZYMANOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
nowoczesne
Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski  
 511-272-188

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. FRIEDLEINA
Mieszkanie 2-pokojowe, 70 m2, I p., 
urządzone
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor    
 500-557-819

WOLA DUCHACKA,
UL. BESKIDZKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
nowoczesne, 2009 r.
Cena: 476.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

GM. MICHAŁOWICE
Dom wolnostojący, 5 pokoi, 232 m2, 
elegancki
Cena: 1.250.000 zł 

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
 508-155-779

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

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

MOGILANY,
KONARY
Dom w zab. bliźniaczej,  pow. 141,8 
m2, wysoki standard, działka 350 m2

Cena: 529.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209 
 

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
z wyposażeniem
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

KLINY,
UL. BARTLA
Mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2, 
funkcjonalne
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby   
 500-715-217

KLINY,
UL. SOROKI
Mieszkanie 3-pokojowe, wysoki 
standard, 93 m2, ogródek
Cena: 735.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022 
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PŁASZÓW,
UL. MYŚLIWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, I p., 
2012 r.
Cena: 389.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

MICHAŁOWICE,
UL. GALICYJSKA
Dom wolnostojący, 240 m2, dz. 6,5 a, 
ładny, 2006 r.
Cena: 1.150.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek    
 505-110-150

WOLA JUSTOWSKA,
UL. BOROWEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 103.5 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 785.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala    
 510-131-177

RUCZAJ,
UL. DRUKARSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 82 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska       
 505-083-150 

WOLA JUSTOWSKA,
UL. STAROWOLSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 176,8 m2, 
apartamentowiec
Cena: 1.190.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio     
 515-234-864

ZIELONKI
Mieszkania 3, 4-pokojowe, 
pow.  55-57 m2 
Ceny: od 324.000 zł  

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 380.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133
 
 

NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, I p., 
apartament 
Cena: 438.000  zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran 
 503-780-786

BIEŻANÓW,
UL. MAŁA GÓRA
Mieszkanie 2-pokojowe, 46,5 m2, 
2013  r., nowoczesne
Cena: 369.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek  
 505-110-150

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. WILEŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
apartamentowiec, 2012 r.
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska     
 505-083-150
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1-pokojowe – 23,39 m2 
Śródmieście, ul. Brodowicza

przedpokój z aneksem kuchennym, duży pokój 
z balkonem, łazienka z wc. Blok z cegły, 
ogrzewanie miejskie. po remoncie. Idealne na 
wynajem. 

cena 205.000 zł
tel. 604 683 680

2-pokojowe – 52,7 m2 
Bieżanów, ul. Mała Góra 

przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z wc, balkon. przynależne naziemne 
miejsce postojowe w cenie. stan bardzo dobry. 
ogrodzone i kameralne osiedle z 2006 roku.

cena 309.000 zł 
tel. 537 680 002

3-pokojowe – 48 m2 
prądnik czerwony

przedpokój, 3 oddzielne pokoje, oddzielna 
kuchnia, łazienka, wc, loggia, piwnica. Idealne 
pod inwestycje. Mieszkanie własnościowe.

cena 379.000 zł
tel. 604 683 680

2-pokojowe – 45 m2         

nowa Huta – os. stalowe 

Dwa osobne pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój. Bardzo jasne mieszkanie 
w dobrym stanie. Zadbany budynek w cichej 
części osiedla. Bardzo dobrze rozwinięta 
infrastruktura, dużo terenów zielonych. nowa 
niższa cena.

cena 215.000 zł
tel. 639 305 320

4-pokojowe, 94 m²  
Żabiniec, ul. Zdrowa

przedpokój, 4 niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z wc, wc, balkon. Do 
mieszkania przynależy duża piwnica. Kame-
ralny ogrodzony budynek znajdujący się w 
drugiej linii zabudowy. 2 miejsca parkingowe 
w cenie. ogród do dyspozycji mieszkańców. 

cena 695.000 zł
tel. 696 496 500

Dom – 250 m2 
Bronowice, ul. władysława 
podkowińskiego

Dom w zabudowie szeregowej, działka 2,4 a. 
nieruchomość składa się z trzech poziomów. 
Do dyspozycji 5 pokoi o funkcjonalny układzie. 
Dodatkowo balkon, ogródek, garaż i piwnica. 

cena 749.000 zł
tel. 666 605 183 

3-pokojowe – 48 m2 
osiedle tysiąclecia

przedpokój, trzy niezależne pokoje, łazienka z 
wc, osobna jasna kuchnia. Blok znajduje się w 
niedalekiej odległości od komunikacji miejskiej.

cena 297.000 zł
tel. 786 266 502 

3-pokojowe – 68,4 m2 
Ruczaj, ul. chmieleniec

Mieszkanie w bloku z 2004 roku.
3 pokoje, osobna kuchnia, 2 łazienki, 2 miejsca 
postojowe, klimatyzacja. spokojna okolica, 
wejście do budynku od strony deptaku. wysoki 
standard!

cena 490.000 zł 
tel. 12 311 33 33

2-pokojowe - 46,12 m2 
płaszów, ul. Gliniana

przedpokój, oddzielna kuchnia, 2 pokoje, 
łazienka z wc, balkon, piwnica. Mieszkanie 
w doskonałej lokalizacji, dookoła dużo zieleni, 
tereny rekreacyjne, Zalew Bagry. ogrzewanie i 
ciepła woda z sieci miejskiej. atrakcyjna cena.

cena 310.000 zł
tel. 570 578 980

3-pokojowe – 56,6 m2 
prądnik Biały - ul. Glogera

przedpokój, 3 oddzielne pokoje, kuchnia, ła-
zienka z wc, balkon, dodatkowo płatny garaż. 
Do dyspozycji mieszkańców ogródek wspólny. 
Kameralny blok z 2003 r. spokojna lokalizacja 
z dużą przestrzenią wokół bloku.

cena 360.000 zł 
tel. 537 978 098
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3-pokojowe – 60 m2  
Łobzów, ul. Łokietka

salon z otwartą kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
balkon. Mieszkanie na 3. piętrze w ogrodzonym 
budynku z 2004 r. z windą. lokal częściowo 
wykończony. Możliwość dokupienia garażu na 
parterze. 

cena 419.000 zł
tel. 512 110 802

2-pokojowe - 41 m2    
Ugorek

przedpokój, 2 niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, balkon, piwnica. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie, wymienione instalacje. Dogod-
na komunikacja autobusowa i tramwajowa, 
rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa. 

cena 275.000 zł 
tel. 12 412 00 72

2-pokojowe – 56 m2                     
stare Dębniki,                              
ul. Marii Konopnickiej

przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, 1 piętro w 
kamienicy. odnowiona fasada frontowa oraz 
klatka schodowa.

cena 349.000 zł
tel. 604 163 263

2-pokojowe – 36 m2        
Krowodrza, ul. siemaszki

Ustawne mieszkanie w spokojnej i cichej 
okolicy składające się z osobnej, jasnej kuch-
ni, 2 oddzielnych pokoi, łazienki z wc oraz 
balkonu. Budynek z cegły z lat 70. Blisko do 
komunikacji miejskiej. Dobre pod inwestycję. 
 

cena 244.000 zł
tel. 793 717 771 

1-pokojowe – 41 m2 
Grzegórzki, ul. Fabryczna

przedpokój, kuchnia, pokój, łazienka, loggia, 
piwnica. Mieszkanie w bloku z 2004 r. parking 
z wjazdem na pilot. stan do odświeżenia.

cena 290.000 zł 
tel. 12 341 08 01 

4-pokojowe – 80 m2               
Kraków, ul. Królewska 

4 osobne pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka, 
toaleta. Mieszkanie na 1. piętrze w ceglanej 
kamienicy. Możliwość zmiany układu. Blisko 
komunikacji - znakomite pod inwestycję.

cena 590.000 zł
tel. 794 732 903

3-pokojowe – 56,4 m2 

Ruczaj, ul. pszczelna

Mieszkanie 2-poziomowe. na pierwszym 
poziomie salon z aneksem kuchennym, przed-
pokój, balkon. na drugim poziomie 2 sypialnie 
i łazienka. Do mieszkania przynależy strych. 
Bliskość Kampusu UJ. 

cena 363.000 zł  
tel. 782 941 234

3-pokojowe – 74 m2                  
stare podgórze,                 
ul. Józefińska
Mieszkanie położone na parterze w dwu-
piętrowej kamienicy. stan deweloperski, 
nowe drewniane okna, wszystkie instalacje 
wymienione na i przygotowane pod ogrze-
wanie gazowe. przewidziane 3 osobne pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc oraz hall. Budynek po 
remoncie elewacji, klatki schodowej oraz 
wymianie instalacji w częściach wspólnych.                                        

cena 539.000 zł
tel. 513 084 377

3-pokojowe - 120 m2 
Bronowice ul. Kołowa

Mieszkanie 3 pokojowe zlokalizowane na 
piątym pietrze w budynku z windą z 2002 r.
nieruchomość składa się z: 2 sypialni, salon 
z aneksem kuchennym, garderoby, 2 łazienek 
z wc. ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci 
miejskiej. Mieszkanie widokowe. Doskonała 
lokalizacja pod względem komunikacyjnym, 
pozwalająca na szybki dojazd w wybrane 
miejsce.

cena 850.000 zł
tel. 12 307 21 24

4 – pokojowe – 103,5 m2 
wola Justowska

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 przy krakow-
skich Błoniach jest chroniony i monitorowany.

cena 765.000 zł 
tel. 534 534 605
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Budynek w centrum miasta
Kazimierz

proponujemy państwu czterokondygnacyjny budynek za-
adaptowany na hostel o łącznej powierzchni ok. 770 m2, 
w tym 200 m2 poddasza do zagospodarowania. składa 
się z 22 pokoi z łazienkami, 3 kuchni oraz pomieszczeń 
technicznych. Bardzo dobra stopa zwrotu – budynek 
jest aktualnie wynajmowany. więcej informacji w biurze.   

cena Informacja w biurze

tel. 512 110 804

2-pokojowe – 58 m2 
Kazimierz, ul. Berka Joselewicza

Mieszkanie na drugim piętrze w kamienicy z przełomu XIX i XX w. 
składa się z dwóch dużych, oddzielnych pokoi, przechodniej 
kuchni oraz łazienki. lokal mieści się we frontowej części kamienicy.                                     
Do mieszkania przynależy piwnica.

cena 530.000 zł
tel. 512 110 804

3-pokojowe – 44 m2 
Kozłówek, ul. spółdzielców

przedpokój, kuchnia, 3 pokoje, łazienka, wc, 
piwnica. Blisko komunikacji miejskiej. 
atrakcyjna cena.

cena 215.000 zł
tel. 534 533 332 

3-pokojowe – 64 m2               
nowa Huta, os.Kolorowe

trzy pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój,balkon. Mieszkanie w bloku z 
cegły w cichej i spokojnej okolicy. Klatka 
schodowa po remoncie. Do negocjacji. 

cena 319.000 zł
tel. 12 359 39 25
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33

ul. Starowiślna 33
ul. Kazimierza Wielkiego 41
ul. Madalińskiego 18
Rynek Podgórski 9
ul. Pilotów 22
ul. Wysłouchów 27/3B
ul. Kobierzyńska 93
ul. Bratysławska 2
ul. Bronowicka 54
ul. Szafera 1
ul. Senatorska 26
ul. Nowosądecka 2b
os. Centrum C9
ul. Łobzowska 2
ul. Smoluchowskiego 7
ul. Pszenna 5

ul. Rep. Korczkowskiej 13
ul. Brodowicza 16
ul. Podkowińskiego 1
ul. Dobrego Pasterza 43
os. 2 Pułku Lotniczego 1C
os. Niepodległości 3
ul. Chmieleniec 2A/LU6
ul. Heleny 4A
ul. F. Kniaźnina 4
ul. Piastów 21B
os. Stalowe 5
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www.tecnocasa.pl

Witaj 
w domu
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Stare Miasto  |  ul. Krowoderska

Stare Miasto |  ul. Wrzesińska

parter
powierzchnia 38,5 m2

3 piętro
powierzchnia 30,5 m2

Cena: 399 000 zł

Cena: 245 000 zł

Podgórze |  ul. Nadwiślańska 
6 piętro
powierzchnia 146 m2 Cena: 2 990 000 zł

Podgórze  |  ul. Traugutta

Mistrzejowice |  os. Złotego Wieku

Podgórze  |  ul. Traugutta

Bronowice  |  ul. Podkowińskiego

Mogilany  |  ul. Świątnicka

3 piętro
powierzchnia 43,54 m2

4 piętro
powierzchnia 62 m2

4 piętro
powierzchnia 32,08 m2

parter
powierzchnia 64 m2

działka
powierzchnia 1,9 ha

Cena: 317 842  zł

Cena: 425 000 zł

Cena: 240 600 zł

Cena: 440 000 zł

Cena: 5 500 000 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 finanso-
wania 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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Kraków, ul. Kalwaryjska 51
pon. – piątek: 9:00 – 17:00

tel. 516 396 994
biuro@danax.pl

Dom na sprzedaż
pow.: 271,90 m²
działka: 1766 m²

6 po6 pokoi, działka na wzniesieniu 
z widokiem na wylot jurajskiej 
doliny Kluczwody. Odległość od 
Ronda Kraka – ok. 9 km

Cena: 1 490 000 zł

Zabierzów, Zelków

Dom na sprzedaż
pow.: 170,00 m²
działka: 282 m²

Zadbany i komfortowy dom 
położony na pięknie zagospoda-
rowanej działce, salon 
+ 3 pokoje + duży “open space”, 
atrakcyjna lokalizacja

Cena: 899 000 zł

Kraków, Zwierzyniec, Bielany

Dom na sprzedaż
pow.: 170,00 m²
działka: 514 m²

DDom dwurodzinny położony w 
atrakcyjnej lokalizacji, w cichym 
miejscu, “część A” o pow. 274 m2, 
“część B” o pow. 75 m2

Cena: 899 000 zł

Kraków, Prądnik Biały

Dom na sprzedaż 
pow.: 240 m²
działka: 500 m²

Dom wolnostojący położony
w cichym miejscu, z szybkim do-
jazdem do centrum, salon
+ 7 pokoi, ładna działka

Cena: 790 000 zł

Kraków, Zwierzyniec, Bielany

Mieszkanie na sprzedaż
pow.: 83,5 m²

Salon z aneksem kuch. + loggia 
16 m2, dwa duże pokoje,
wysokiej klasy wykończenie,
komórka, opcja garażu

CCena: 755 000 zł

Kraków, Grzegórzki, ul. Masarska

Dom na sprzedaż
pow.: 220 m2

działka: 494 m²

Dom wolnostojący z lat 90-tych, 
położony kilkadziesiąt metrów 
od granicy Krakowa, dobry dla 
rrodziny wielopokoleniowej lub 
pod działalność gospodarczą.

Cena: 650 000 zł

Liszki, Kryspinów

www.danax.com.pl
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Obiekt Nieruchomości Janusz Pańczyk 
(licencja PFRN nr 4312)

tel: 605-572-355
e-mail: biuro@obiekt.com

KRAKÓW, KROWODRZA, UL. LUBELSKA

Cena: 760.000 zł
3-pokojowe mieszkanie o pow. 95,82 m2 

Janusz Pańczyk – rzeczoznawca majątkowy nr 
Działka o pow. 873 m2

WIELKA WIEŚ, CZAJOWICE

KRAKÓW, NOWA HUTA, OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA

Cena: 700.000 zł

5-pokojowe mieszkanie o pow. 144 m2 

WIELKA WIEŚ, CZAJOWICE

Cena: 217.950 zł

Kilka działek o pow. ok.15 a każda 

www.obiekt.com

                       WYCENA NIERUCHOMOŚCI 
Wykonujemy operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalowych, gruntowych zabudowanych                                     
i niezabudowanych, komercyjnych. Dla celów między innymi: sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności,         
uzyskania rekompensat, określenia wartości poniesionych nakładów.                                                                                              

Janusz Pańczyk – rzeczoznawca majątkowy    
(nr uprawnień:3575)

SKOTNIKI, UL. PODOLE

Cena: 450.000 zł

Działka o pow. 873 m2 - z pozwoleniem na budowę

KRAKÓW, KROWODRZA, UL. ARMII KRAJOWEJ

Cena: 720.000 zł

Lokal handlowo-usługowy o pow. 136,58 m2 

KRAKÓW, KROWODRZA, UL. FRIEDLEINA

Cena: 759.000 zł
4-pokojowe mieszkanie o pow. 121,3 m2 

KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY, AL. 29 LISTOPADA

Cena: 1300 zł + 135 zł (koszty zarządu) + media 

Kawalerka do wynajęcia o pow. 31 m2 

KRAKÓW, ŁOBZÓW, UL. GŁOWACKIEGO

Cena: 599.000 zł

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Karolina Dutka

Cena: 570.000 zł
garaż: 20.000 zł

Przemysłowa - sprzedaż

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

www.aphouse.pl

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz 

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

Cena: 535.000 zł
z miejscem postojowym                                 

i komórką lokatorską

Cena: 360.000 zł

Zabłocie - sprzedaż

Na sprzedaż mieszkanie 
dwupokojowe 42 m2         
w nowej inwestycji na 
Zabłociu w stanie 
deweloperskim. 
Mieszkanie gotowe do 
odbioru!

Cena: 297.000 zł 

Starowiślna - sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie 
na ulicy Starowiślnej             
o pow. 33 m2.

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

Masarska - sprzedaż

Na sprzedaż 3-pokojowy 
apartament 56 m2, z 
dwoma łazienkami, 
klimatyzacją, balkonem 
oraz dwoma miejscami 
postojowymi w garażu 
podziemnym.

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

Przemysłowa - sprzedaż

Na sprzedaż 3 pokojowe 
mieszkanie z osobną 
kuchnią na Zabłociu             
w inwestycji Garden 
Residence o powierzchni   
85 m2.

Cena: 860.000 zł

Plac Dominikański – sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie 
tuż przy ul. Grodzkiej           
o pow. 58,99 m2 .

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

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

Cena: 2.890.000 zł 

Wola Justowska – sprzedaż

Na sprzedaż piękna willa na Woli 
Justowskiej. 6 pokojowy dom       
o powierzchni 260 m2 położony 
jest  w kameralnej inwestycji 
zaledwie   200 m od Parku 
Decjusza.
Sprzedawany jest w 
podwyższonym standardzie 

Izabela Myśliwiec
+48 799 936 689

izabela@aphouse.pl

Cena: 730.000 zł 

Kazimierz – sprzedaż

Nowy budynek                        
(13 apartamentów - 380 
m2) okolice ul. Miodowej    
i Placu Nowego oraz           
ul. Starowślnej.

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

Cena: 4.180.000 zł

Cena: 720.000 zł
z miejscem postojowym

Dominika Orzeł +48 795 010 122 dominika@aphouse.pl Izabela Myśliwiec +48 799 936 689 izabela@aphouse.pl
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B E Z  P R O W I Z J I

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

2 piętro, 71 m2, 3 pokoje z osobną 
kuchnią, balkon.  Istnieje możliwość 
stworzenia 4 pokoi.

2 piętro, 4 pokoje + aneks kuchenny,            
94 m2/86 m2 (użytkowa), dwupoziomowe, 
taras 15 m2.

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

12 a (ok. 25 m x ok. 48 m), MPZP. 
Teren płaski, dużo zieleni, druga linia 

zabudowy.

6 domów w zabudowie bliźniaczej 
(3 budynki), 50 arów, urokliwe, 
zaciszne miejsce pełne zieleni.

Nowy, pow. użytkowa 140 m2, 5 pokoi
Dom do wejścia. Działka 17,6 ara, dużo 
zieleni, malownicza okolica.

520 m2, działka 2500 m2. Budynek 
biurowy jednopiętrowy oraz hala 
produkcyjna murowana.

54 m2, 3 pokoje, kuchnia w aneksie, stan 

deweloperski.

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

Modlniczka
Dom na sprzedaż

Kraków,  ul. Wygoda
Mieszkanie na sprzedaż

Wieliczka
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, Mydlniki
Działka na sprzedaż

Działka  na granicy                         
z Krakowem

Kraków, Swoszowice
Działka  z gotową inwestycją

Dom w Krzywaczce                     
za Mogilanami

Głogoczów
Obiekt na sprzedaż

Kraków, Prądnik Biały
Mieszkanie na sprzedaż

Wieliczka
Motel na sprzedaż

Cena: 898 000 zł Cena:  660 000 zł

Cena: 449 500 zł

Cena: 1 600 000 zł

Cena: 215 000 zł

Cena: 599 000 złCena: 650 000 zł

Cena: 1 700 000 zł

Cena: 310 000 zł

Cena: 5 900 000 zł + podatek VAT 23%

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

503-005-679

503 005 679

531-255-155

507-149-904

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I

Kraków, ul. Lindego 1
tel. 503 005 679

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

Lusina gm. Mogilany 
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ul. Chmieleniec

606 716 557

ul. Stattlera

606 716 557

ul. Heleny

606 719 557

ul. Piastowska

606 716 557

Więckowice

506 770 003

ul. Juliusza Lea

Cena: 400 000 zł
2Metraż: 50 m

2 pokoje

606 719 557

Oddział Kraków ul. św. Gertrudy 24 

PONAD 90 NOWYCH INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

Cena: 350 000 zł
2Metraż: 41 m

2 pokoje

Cena: 295 000 zł
2Metraż: 47 m

2 pokoje

Cena: 380 000 zł
2Metraż: 51 m

2 pokoje

Cena: 265 000 zł
2Metraż: 49 m

2 pokoje

Cena: 610 000 zł
2Metraż: 118 m

4 pokoje
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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-Podgórze, Płaszów

Cena: 650 000  PLN

Umów się na spotkanie:  Marcin Gosławski
+48 537 883 282

marcin@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 74 m2

ul. Na Zakolu Wisły Sprzedaż

Wykończony w wysokim standardzie 3-pokojowy 
apartament w osiedlu "Na Zakolu Wisły".

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 4 000  PLN

Umów się na spotkanie:  Marcin Gosławski
+48 537 883 282

marcin@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 96 m2

ul. Retoryka Wynajem

Wyjątkowy apartament gotowy do wynajęcia na Starym 
Mieście w budynku z siłownią, windą i recepcją.

www.privatehousebrokers.pl

Wielka Wieś, Modlnica

Cena: 590 000   PLN

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

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 189 m2

ul. Ulubiona Sprzedaż

Na sprzedaż dom w stanie deweloperskim pod Krakowem 
w miejscowości Modlnica!

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 3 500 000  PLN

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

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 229 m2

ul. Józefa Piłsudskiego Sprzedaż

Niezwykła oferta! Do sprzedania ekskluzywny penthouse 
przy ul. Piłsudskiego.

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Dębniki

Cena: 2 500 000   PLN

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

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 140 m2

ul. Zamkowa Sprzedaż

Na sprzedaż wyjątkowy apartament z pięknym
widokiem na Wawel. 
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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA
31-052 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 38/6 

tel.: 012 423 00 29, 604 484 866

KROWODRZA

STARE MIASTO, UL. KROWODERSKA

KROWODRZA, UL. LUBELSKA

KROWODRZA, UL. RADZIKOWSKIEGO

STARE MIASTO, GRZEGÓRZKI

NOWA HUTA, OS. KAZIMIERZOWSKIE

Dorota Winiarska lic. 1227 
602-212-612

Agnieszka Dorynek 
506-637-713

Agnieszka Dorynek 
506-637-713

Dorota Winiarska lic. 1227 
602-212-612

Dorota Winiarska lic. 1227 
602-212-612

Agnieszka Dorynek 
506-637-713

Dwupoziomowe, 103 m2, 1 poziom- salon połączony z kuchnią, 
z salonu wyjście na balkon, łazienka, 2 poziom- 4 sypialnie, 
łazienka. Możliwość zakupu garażu.

Cena: 499.000 zł

2 poziomy, 3 pokoje, I piętro, 65 m2, po generalnym remoncie, 
winda, 2 WC, 10 min. spacerkiem do Rynku Głównego

Cena: 655.000 zł

Umeblowana kawalerka o pow. 20,03 m2 z antresolą na której 
mogą spać 2 osoby. Mieszkanie znajduje się na 2 piętrze 4 piętro-
wej kamienicy po remoncie.  

54,9 m2, 2 niezależne pokoje,osobna kuchnia, balkon z widokiem 
na działki, I p. w 3-piętrowym budynku, czynsz 290 zł

Cena: 415.000 zł

Nowe mieszkania, poddasze, stan deweloperski, bez PCC, 
10 min. od Rynku, 4 min. do Galerii Kazimierz, 5 min. nad Wisłę

31,64 m2 – 219.000 zł 50,12 m2 – 339.000 zł
43,09 m2 – 289.000 zł 65,99 m2 – 399.000 zł

36,8 m2, 2 pokoje, II p. w 10-piętrowym budynku, czynsz admini-
stracyjny 222 zł, do remontu

Cena: 215.000 zł 

Z A P R A S Z A M  N A  P R E Z E N TAC j ę

Z A P R A S Z A M  N A  P R E Z E N TAC j ę

Z A P R A S Z A M  N A  P R E Z E N TAC j ę

Z A P R A S Z A M  N A  P R E Z E N TAC j ę

Z A P R A S Z A M  N A  P R E Z E N TAC j ę

Z A P R A S Z A M  N A  P R E Z E N TAC j ę
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ogłoszenia drobne i prywatne

OGŁOSZENIA DROBNE

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ

 Kraków, ul. Balicka
61 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie dwupo-
ziomowe usytuowane na 3 i 4 piętrze budynku 
z 2002 r. Poziom I składa się przedpokoju, jasnej 
kuchni (zabudowa kuchenna na wymiar wraz ze 
sprzętem AGD), salonu z balkonem oraz WC z po-
mieszczeniem gospodarczym (pod schodami). 
Poziom II składa się z holu, 2 oddzielnych pokoi 
z balkonami oraz łazienki (kabina prysznicowa, 
wanna, WC i  umywalka). Ogrzewanie i  ciepła 
woda z  sieci miejskiej. Mieszkanie wymaga 
odświeżenia. W cenie lokalu wyposażenie wraz 
z meblami. Istnieje możliwość zakupu samodziel-
nego garażu o powierzchni 19 m2 w tym samym 
budynku – 59.000 zł.

Cena 499.000 zł
Tel. 514-527-021

Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego
55 m2, niski parter, wykończone pod klucz. 
Apartamenty Beliny 46 to kameralna kamienica 
składająca się z 9 lokali o powierzchni 21–72 m2 
z przynależną kom. lokatorską o pow 2,81 m2 oraz 
3 zadaszonymi miejscami postojowymi na terenie 
posesji. Budynek pochodzący z 1935 r. został grun-
townie odrestaurowany zgodnie z wytycznymi 
konserwatora zabytków. Utrzymane zostały wszel-
kie sztukaterie elewacyjne jak i podziały okien, 
balkonów czy układ klatki schodowej. Jednocze-
śnie dla zwiększenia komfortu i ekologicznego 
użytkowania zastosowano rozwiązania takie jak 
trzyszybowe okna, centralne ogrzewanie gazowe 
najnowszej technologii, elektroniczne liczniki 
pomiaru. Jednocześnie aby utrzymać klimat lat 30. 
odtworzono sztukaterię sufitową, stolarkę drzwi 
z koronami, wysokie listwy przypodłogowe czy 
drewniane dębowe podłogi. 

Cena 332.000 zł 
Tel. 669-461-550

Kraków, ul. Borowinowa
33 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie w syste-
mie TBS (sprzedaż partycypacji), w 3-piętrowym 
budynku z  2004 r. Lokal składa się z  2 pokoi, 
przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu. Do 
mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Ogrzewanie miejskie.

Cena 74.500 zł
Tel. 608-470-276

Kraków, ul. Centralna
48 m2, 3-pokojowe, IV piętro. Ekspozycja połu-
dniowa, mieszkanie bardzo słoneczne i ciepłe. 
Lokal składa się z wiatrołapu, salonu z aneksem 
kuchennym, 2 sypialni i łazienki. Do mieszkania 
przynależy balkon o powierzchni 11 m2. W cenie: 
komórka lokatorska o powierzchni ok. 2,5 m2, 
3 szafy wnękowe, kuchnia wraz z  AGD, regał 
z szafką pod TV i pralka. Dobra infrastruktura 
komunikacji miejskiej: przystanek tramwajowy 
i  autobusowy MPK – Przystanek Centralna. 
Czynsz administracyjny ok. 400 zł (CO, woda, 
wywóz śmieci, fundusz remontowy). Dodatko-
wo miejsce parkingowe w  garażu podziemny 
za 30.000 zł.

Cena 390.000 zł
Tel. 792-431-458 lub 790-343-078

Kraków, ul. Chełmońskiego
63,2 m2, 4-pokojowe, parter. Mieszkanie w 2-pię-
trowym budynku z 2006 r. Lokal składa się z salo-
nu połączonego z aneksem kuchennym (istnieje 
możliwość wydzielenia kuchni jako oddzielne 
jasne pomieszczenie), sypialni, łazienki z  WC 
z  oknem i  przedpokoju. Do mieszkania należy 
komórka lokatorska – 10 m2, podziemne miejsce 
parkingowe (dodatkowo płatne) i zagospodaro-
wane 2 tarasy zewnętrzne. Czynsz administracyj-
ny wynosi 450 zł przy 2 osobach (zawiera zaliczkę 
na zimną i  ciepłą wodę, ogrzewanie, fundusz 
remontowy, wywóz śmieci), dodatkowo płatny 

prąd według zużycia. Brak gazu w  budynku. 
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojo-
wego w garażu podziemnym – 22.000 zł.

Cena 428.000 zł
Tel.: 730-722-022

e-mail: agaligman@gmail.com

Kraków, ul. Drukarska
53 m2, 2-pokojowe, III piętro, TBS. Mieszkanie 
znajduje się w 3-piętrowym budynku z 2000 r. 
Lokal składa się z otwartej kuchni, 2 nieprzechod-
nich pokoi, łazienki z WC, garderoby i 2 balkonów. 
W  przedpokoju jest pojemna szafa wnękowa 
z  drzwiami przesuwnymi. Przed blokiem do-
stępne bezpłatne miejsce postojowe. Możliwość 
wynajęcia miejsca postojowego w  parkingu 
podziemnym. Do dyspozycji wózkownia. Cena: 
odstępne  – 144.000 zł  plus koszt kaucji dla TBS.

Cena 144.000 zł
Tel. 606-387-541

Kraków, ul. Józefińska
54 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie w 3-pię-
trowym budynku WILLA AWANGARDA, oddanym 
do użytku w 2009 r. Znajduje się w plombie do 
zabytkowej kamienicy. Lokal składa się z dużego 
salonu z aneksem kuchennym, sypialni, przed-
pokoju i  łazienki. Z obu pokoi wyjście na taras. 
Kuchnia w zabudowie meblowej z nowoczesnym 
sprzętem AGD. Czynsz ok. 500 zł, ogrzewanie 
miejskie. Parkowanie na drodze dojazdowej.

Cena 499.000 zł
Tel. 505-176-163

Kraków, ul. Kalwaryjska
16 m2–50 m2, mieszkania w  rozbudowywanej 
kamienicy w samym centrum Starego Podgórza. 
Apartamenty zostały zaprojektowane w sposób 
umożliwiający ich wykorzystanie jako mikro-
mieszkania lub pod najem krótkoterminowy. 
Niewielka powierzchnia mieszkań oraz dosko-

Libertów
Sprzedam dom 330 m2 do zamieszkania. Przyziemie: garaż na 2 samochody, wc, pralnia z suszarnią, przedsionek, korytarz, 3 pomieszczenia 

gospodarcze, kotłownia gazowa. Wysoki parter – salon, kominek,taras, kuchnia, jadalnia, łazienka, hall, przedsionek, sypialnia z balkonem. Piętro: 

hall, łazienka, kuchnia z aneksem wypoczynkowym, 3 pokoje, w tym 2 z balkonem, pomieszczenie gospodarcze. Dom posiada 2 osobne wejścia 

(może być np. dwurodzinny). Podłogi; parkiety terakota, schody + balustrada drewniane, kuchnie i łazienki flizy, okna PCV, drzwi wewnętrzne 

drewniane. Wszystkie media – gaz, woda miejska, kanalizacja, prąd,telefon, internet. Działka 8 a, ogrodzona, zagospodarowana zieleń drzewa 

krzewy altanka studnia do celów gospodarczych kostka brukowa. Dojazd drogą gminną asfaltową, wokół zabudowa jednorodzinna, okolica cicha 

i spokojna, sąsiedzi przyjaźni.

Cena 595.000  zł Tel.12 270 13 65 lub 602 61 85 06
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nale zaprojektowane wnętrza z dużą dbałością 
o  szczegóły powodują, że ich zakup staje się 
niezwykle opłacalny. Duży nacisk został położony 
na wysokiej jakości materiały wykończeniowe 
oraz wysoki poziom wykończenia części wspól-
nych i korytarzy. Lokale oddawane są w stanie 
deweloperskim.

Ceny od 9900 zł/m2 
Tel. 534-113-223 

Kraków, ul. Królewska 
94 m2, V p. z windą, bardzo ciche, widok na park 
miejski i  stare kamienice. 3 pokoje: 16,19  m2, 
20,96  m2, 23,72 m2; kuchnia 14,99 m2; hall 
10,36 m2; łazienka 5,26 m2; toaleta 1,06 m2; spi-
żarnia 1,07 m2; balkon. Układ pomieszczeń daje 
dużą możliwość adaptacji; wysokość 2,90 m; par-
kiet dębowy. Przynależne 2 piwnice. Ekspozycja 
okien: północ, południe, wschód. Apartament po 
remoncie w 2000 rok. Okolica: pełna infrastruk-
tura handlowo – usługowa, pełna komunikacja.

Cena 820.000 zł
Tel. 507-112-699

Kraków, ul. Królowej Jadwigi
4-pokojowe mieszkanie o pow. 128 m2 położone 
na I piętrze nowego, kameralnego apartamen-
towca z windą przy ul. Królowej Jadwigi (blisko 
pętli tramwajowej Salwator). Składa się z salonu 
z  aneksem kuchennym, 3 sypialni, 2 łazienek, 

garderoby, balkonów. Mieszkanie jest całkowicie 
wykończone (piękne drewniane podłogi, drew-
niane drzwi i okna) i wyposażone. Z balkonów 
i  okien widok na pięknie zaaranżowany ogród 
przeznaczony do użytkowania przez mieszkań-
ców. Bardzo atrakcyjna lokalizacja ze względu na 
bliskość Bulwarów Wiślanych, Kopca Kościuszki 
i ścisłego centrum Krakowa

Cena 1.400.000 zł 
Tel. 884-879-003 

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 
37 m2, III p., pokój dzienny 22,79 m2; kuchnia 
6,23 m2; łazienka 3,65 m2; komunikacja 4,26 m2. 
Stan mieszkania bardzo dobry : drzwi antywła-
maniowe firmy Dierre, parkiet jesion, w przed-
pokoju szafa w  zabudowie z  lustrem, system 
alarmowy, centralne ogrzewanie i ciepła woda 
z  MPEC. Mieszkanie do sprzedania z  pełnym 
wyposażeniem w cenie. W pobliżu sklepy, mała 
i duża gastronomia, przedszkola, przystanki MPK. 
W sąsiedztwie powstają nowe osiedla. 

Cena 229.000 zł
Tel. 888-136-555 

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
39 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie w 2-pię-
trowym budynku z cegły z 2001 r. Lokal składa 
się 2 pokoi: 17 m2 i 14 m2, aneksu kuchennego 
z meblami w zabudowie, łazienki (wanna, WC) 

i przedpokoju. Okna PCV wychodzą na południe. 
Ogrzewanie i ciepła woda z piecyka dwufunkcyj-
nego. Czynsz ok. 200 zł/msc. Możliwość doku-
pienia garażu lub piwnicy. Kontakt po godz. 16.

Cena 243.000 zł
Tel. 663-313-411

Kraków, ul. Łużycka
48 m2, 2-pokojowe, III piętro. Mieszkanie w 3-pię-
trowym budynku z  2006 r. Lokal składa się 
z  2  pokoi, przedpokoju, jasnej kuchni, łazienki 
z wanną i prysznicem, osobna zamykana garde-
roba, 2 tarasy (13 m2 i 14 m2). Teren ogrodzony, 
monitorowany, zagospodarowany (zieleń, mała 
architektura). Ogrzewanie miejskie. Parking na 
terenie posesji.

Cena 340.000 zł
Tel. 600-542-609

Kraków, ul. Miłkowskiego
penthouse o pow. 145 m2 z którego rozpościera 
się jedyny w  swoim rodzaju widok na cały 
Kraków. Z okien możemy podziwiać całą pano-
ramę miasta od zakonu Kamedułów na Biela-
nach, poprzez Wawel, aż do Wzgórza na Krze-
mionkach. 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 

Działka budowlana w Kulerzowie
Piękna działka położona na południowym stoku z widokiem na Tatry.  
Powierzchnia: 16,4 a 
Media: prąd, gaz, woda, telefon

Gmina Czernichów, Kamień

sprzedam dom o pow. ponad 200 m2 położony na widokowej działce pod lasem.

Cena 280.000 zł do negocjacji magdalena.gasiorek@gmail.com

Cena 320.000  zł

Tel. 512-872-098

Tel. 535-595-522
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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 spokoj-
nie zaaranżować na idealne, zielone miejsce 
wypoczynku. Dodatkowo w  apartamencie 
znajduje się osobne WC oraz korytarz i pralnia. 
Ogromnym atutem jest miejsce w  parkingu 
podziemnym (dodatkowa opłata w wysokości 
30  tys. złotych), z  którego winda prowadzi 
prosto na piętro, na którym znajduje się 
penthouse. 

Cena 1.190.000 zł 
Tel. 536 505 303  

Kraków, ul. Odrowąża 
40 m2 z  ogródkiem, wysoki parter. W  skład 
mieszkania wchodzi przestronna kuchnia (me-
ble w zabudowie z AGD) połączona z  salonem 
(rozkładana, wygodna sofa, ława oraz stół z krze-
słami). Sypialnia z  dużym łóżkiem, podwójną 
szafą oraz stolikiem nocnym. Łazienka z wanną 
(również funkcja prysznica), umywalka z szafką 
oraz toaleta. Duży przedpokój umożliwiający 
osobne wejścia do każdego z pomieszczeń. Do 
mieszkania przynależy również piwnica. 

Cena 345.000 zł
Tel. 693-847-747 

Kraków, ul. Pleszowska 
86 m2 z  balkonem, tarasem, ogrodem i  miej-
scem parkingowym. Mieszkanie zlokalizowane 
na trzech półpiętrach. Mieszkanie znajduje się 
w domu dwurodzinnym przy ulicy domów jedno-
rodzinnych. Z klatki schodowej wejście do dwóch 
mieszkań. Klatka schodowa w połowie należy do 
każdego z mieszkań - powierzchnia wspólnego 
użytkowania. Rok budowy 2001. Ogrzewanie 
gazowe – własny piec dwubiegowy, w  salonie 
klimatyzacja. W  skład mieszkania wchodzi: 
duża kuchnia łączona z  przedpokojem – 29,27 
m2; duży salon z  kominkiem – 27,43 m2; pokój 
z  balkonem – 10 m2; pokój z  balkonem – 8,59 
m2; łazienka – 5,28 m2 ; WC z umywalką – 3,07 
m2; komunikacja wewnętrzna 2,35 m2; wspólnie 
użytkowana klatka schodowa 13,65 m2.

Cena 700.000 zł
Tel. 786-986-580 

Kraków, ul. Rakowicka
96 m2, parter, apartament zlokalizowany 
w centrum miasta, w inwestycji Apartamenty 
NOVUM. Składa się z  przestronnego salonu 
oraz otwartej na salon kuchni, dwóch sypial-
ni, gabinetu, 2  łazienek (prysznic i  wanna) 
i  balkonu. Mieszkanie jest urządzone w  kla-
sycznym stylu, jasne i  przestronne, w  pełni 
umeblowane. Istnieje możliwość zakupienia 
miejsca postojowego w  garażu podziemnym 
i komórki lokatorskiej. Inwestycja Apartamenty 
Novum cieszy się ogromnym powodzeniem 
ze względu na nowoczesną bryłę, estetykę 
projektu oraz wysoką jakość wykończenia. 
Infrastruktura handlowo-usługowa wokół in-
westycji doskonale rozwinięta. W sąsiedztwie 
znajdziemy sklepy, piekarnie, pocztę. Bliskość 
komunikacji miejskiej zapewnia łatwy dostęp 
do każdego miejsca w Krakowie.

Cena 1.225.000 zł
Tel. 516-028-307 

Kraków, ul. Rydlówka
34 m2, 1-pokojowe, I  piętro. Mieszkanie typu 
studio z balkonem w 5-piętrowym bloku. W pełni 
wyposażone. Ogrzewanie miejskie.

Cena 269.000 zł
Tel.: 668-287-485

Kraków, ul. Sołtysowska 
27 m2, 1-pokojowe, II p./ IV p. w inwestycji Faj-
ny Dom. Ekspozycja: południowo-zachodnia, 
balkon (6 m2), stan deweloperski, idealne pod 
wynajem. Mieszkanie bardzo ustawne, dobrze 
zagospodarowany teren osiedla (przedszkole, 
sklepy, plac zabaw itp). W niedalekiej przyszłości 
ta część miasta będzie intensywnie rozbudowy-
wana, budowa Urzędu Miasta i biurowców przy 
ul. Centralnej, zmiana infrastruktury drogowej. 
Zabudowa terenu po byłym Polmozbycie przy 
al. Pokoju.

Cena 169.100 zł
Tel. 668-670-843 

Kraków, Stare Miasto
19 m2, garsoniera, I piętro. Mieszkanie po gene-
ralnym remoncie, wysoki standard wykończenia, 
nowoczesne centralne ogrzewanie, przestronny 
i  jasny salon. Bezpłatny parking przed bu-
dynkiem, w  środku monitoring oraz komórka 
lokatorska w cenie mieszkania. Bliska odległość 
dworca głównego.

Cena 220.000 zł
Tel. 781-031-755

Kraków, ul. Wileńska 
66 m2, apartament 3-pokojowy, wykończony 
w  nowoczesnym stylu z  najwyższej klasy ma-
teriałów. 

Cena 510.000 zł 
tel. 501451400 

Kraków, ul. Zdunów
56 m2, 2-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie w 7-pię-
trowym budynku oddanym do użytku na prze-
łomie 2012/2013 r. Lokal składa się z  salonu, 
oddzielnej zamkniętej kuchni z oknem, sypialni, 
łazienki, przedpokoju, balkonu/loggii. Stan miesz-
kania bardzo dobry, nowocześnie wykończone 
w wysokim standardzie. Meble w pokojach do 
uzgodnienia. Czynsz ok. 420 zł, do tego dochodzi 
koszt energii elektrycznej. Ogrzewanie własne 
z kotłowni gazowej, nie ma gazu w mieszkaniu. 
Osiedle częściowo zamknięte, parking podziemny 
(możliwość zakupu garażu). Parkowanie na drodze 
dojazdowej. W pobliżu las Borkowski, park oraz 
Zakrzówek oddalony ok. 1,5 km.

Cena 348.000 zł
Tel. 502-328-567

Kraków, os. Złotego Wieku
48 m2, mieszkanie po generalnym remoncie, 
w bardzo dobrym standardzie. Układ mieszkania 
zmieniony, otwarta kuchnia z  aneksem jadal-
nianym. Dodatkowo dwa pokoje, łazienka oraz 
balkon. Wymieniona cała instalacja gaz prąd 
w mieszkaniu. Do mieszkania przynależy piwnica. 

Cena 316.800 zł 
Tel. 691-981-242

Kraków, os. Oświecenia przy ul. Bohomolca
Mieszkanie jednopokojowe o pow. 37,02 m2 położone na I p./ IV p.  
Balkon, piwnica. W pobliżu Galerii Serenada, Multikina, Krokusa, Parku Wodnego.  
Bardzo dobre połączenie MPK.

Cena 225.000 zł mareks.krakow@gmail.comTel. 669-669-786
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DOMY – SPRZEDAZ

rej. Gdowa, Fałkowice
200 m2, działka 19 a, wybudowany w  1998 
roku. Dom 3-poziomowy, podpiwniczony, 
garaż na 2  samochody (dach garażu ocie-
plony), dwupoziomowy strych, na wyższym 
poziome doświetlony trzema oknami. Dach 
domu i  garażu świeżo malowany, ocieplony. 
W  2015 roku remont domu, nowa elewa-
cja z  ociepleniem, położenie kostki bruko-
wej, malowanie wszystkich pomieszczeń.  
I  poziom: kuchnia (nowe wyposażenie w  me-
ble i  sprzęt 2015), jadalnia, łazienka z  kabiną 
prysznicową, pokój biesiadny w stylu karczmy 
z dębowymi meblami, barek, taras. II poziom: 
hall, gabinet, salon z kominkiem, taras. III po-
ziom: 3 sypialnie, łazienka z wanną, 2 balkony. 
Piwnice: kotłownia z piecem gazowy energoosz-
czędnym, dwufunkcyjnym, kondensacyjnym, 
pomieszczenie gospodarcze, salka gimnastycz-
na ze sprzętem sportowym i  lustrami na całej 
ścianie. Działka płaska, prostokątna, obsadzona 
wysokimi tujami, iglakami i brzozami.

Cena 750.000 zł 
Tel. 607-594-503 

Kocmyrzów
140 m2, nowy dom, wybudowany w 2016 roku, 
położony w  spokojnej okolicy, 6 km od granic 
Krakowa. Murowany z cegły ceramicznej, płyta 
żelbetonowa, dachówka ceramiczna. Wykonane 
przyłącza: prąd, woda miejska, gaz, kanalizacja 
szambo. Wykonane instalacje wewnętrzne: 
prąd, alarm, woda, gaz, kanalizacja. Wykonane 
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Okna 
PCV, antywłamaniowe drzwi zewnętrzne firmy 
Gerda. Garaż w  budynku z  bramą sterowaną 
pilotem. Istnieje możliwość dodatkowej ada-
ptacji poddasza co powiększy podany metraż 
o około 70 m2. Działka 803 m2, dojazd asfaltowy. 
Dogodny i szybki dojazd do Krakowa, linia MPK 
212, przystanek 100 m od domu. 

Cena 320.000 zł 
Tel. 600-913-814

Kraków, Bronowice/Mydlniki 
158 m2, działka 4,14 a; zabudowa bliźniacza, stan 
deweloperski. Parter (ogrzewanie podłogowe 
gazowe): łazienki, salon połączony z  kuchnią, 
pokój gościnny. I  piętro: 3 pokoje połączone 
z  2 balkonami, łazienka, strych/pomieszczenie 
techniczne. Na dachu istnieje także możliwość 
zamontowania paneli i  ogrzewania solarnego 
oraz fotowoltaicznego systemu. Dom usytu-
owany w niezwykle malowniczej, spokojnej oraz 
prestiżowej dzielnicy, na wzgórzu pod lasem 
spowinięty od strony północnej jeziorami oraz 
2 rzekami: Młynówka Królewska oraz Rudawa. 
Cena 509.300 zł

Tel. 531-000-833 

Kraków, ul. Drużbackiej 
171 m2, stan surowy zamknięty, częściowo 
podpiwniczony. Ściany zewnętrzne z  pustaka 
ceramicznego Porotherm, dach dwuspadowy 
kryty dachówką ceramiczną Braas, rynny PCV, 
okna PCV. Piwnica (45 m2): pomieszczenie gospo-
darcze, komunikacja. Parter (86 m2): wiatrołap, 
hol, jasna kuchnia otwarta na salon z wyjściem 
do ogrodu, gabinet z  wyjściem do ogrodu, 
garderoba, kotłownia, łazienka. Piętro (46 m2): 3 
pokoje w tym z dwóch pokoi wyjście na balkon, 
łazienka, hol.

Cena 415.000 zł
Tel. 501-308-886 

Kraków, Soboniowice
240 m2,  5 pokoi, w tym salon połączony z kuch-
nią, 2 łazienki, garderoba, duże pomieszczenie 
użytkowane obecnie jako pralnia. 4 pokoje mają 
własne balkony. 2 sypialnie na piętrze wyposażo-
ne są w klimatyzację. W części podpiwniczonej 
znajdują się 2 obszerne pomieszczenia, w  tym 
jedno ogrzewane, gdzie mieści się kotłownia. 
Dwa wyjścia z domu zostały wyposażone w duże 
ganki, jeden ze szklaną zabudową może być 
użytkowany jako ogród zimowy, drugi, otwarty, 
w konstrukcji drewnianej wychodzi bezpośrednio 
na zadbany ogród. W ogrodzie jest wydzielone 
miejsce do wypoczynku. Dom został wykończony 
w 2003 roku.

Cena 1.200.000 zł  
Tel. 694-601-354 

Kraków, ul. Wapowskiego
100 m2, działka 16,74  a; dom wolnostojący 
z lat 60., znajdujący się w Krakowie – Sidzinie, 
tuż przy zjeździe a autostrady A4 na Skawinę. 
Budynek posiada 2 kondygnacje ale generalnie 
jest do dużego remontu lub zburzenia i nowej 
zabudowy. Zaletą jest obecność wszystkich 
mediów w budynku, tj: gaz, prąd, woda, kanali-
zacja. Dom położony jest na działce z wjazdem 
z głównej ulicy asfaltowej. Teren jest ogrodzo-
ny – możliwość poszerzenia działki o sąsiednią 
jeszcze niezagospodarowaną. Z  tyłu domu 
znajduje się murowany garaż gospodarczy.  
W pobliżu sklep, market Lidl i Biedronka, szkoła 
podstawowa, przedszkola i  sieć usług. Moze 
być to działka inwestycyjna.

Cena 490.000 zł
Tel. 601-503-785

e-mail: labora@poczta.fm 

Kraków, ul. Włodarska
dwupiętrowy dom jednorodzinny o pow. 120 
m2 w cichej dzielnicy Krakowa ze znakomitym 
dojazdem do centrum miasta. Parter: duży 
salon przechodząc y do kuchni, sypialni. 
Kuchnia po całkowitym remoncie wraz ze 
sprzętem AGD i blatem kwarcowym. Sypialnia 
z  dużą zabudowaną szafą. Łazienka z  kabiną 
prysznicową. Taras z  widokiem na zaciszną 
działkę. Piętro: 2 sypialnie (jedna z garderobą), 
łazienka z  kabiną prysznicową. Komunikacja: 
znakomity dojazd liniami tramwajowymi i au-
tobusowymi do centrum Krakowa (pętla pod-
górze/Łagiewniki), bliski wyjazd na obwodnicę. 
Galeria handlowa Bonarka, sklep spożywczy, 
plac zabaw, przedszkole, szkoła podstawowa, 
fryzjer, pizzeria.

Cena 615.000 zł
Tel. 690-483-127

Kraków, ul. Zbydniowicka
244 m2, działka 15 a, wolnostojący dom z gara-
żem i wiatą garażową. Dom ma trzy poziomy, na 

Prądnik Biały, ul. Łokietka-Tonie
3-pokojowe mieszkanie o pow. 78,5 m2 na I p./ II p.  
Dużo zieleni, teren ogrodzony, miejsce postojowe, piwnica i duży balkon.  
Podłogi – parkiet, kuchnia na wymiar z litego drewna.

Cena 550.000 zł mareks.krakow@gmail.comTel. 669-669-786
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Jerzmanowice – działki budowlane
>>  11 a, z domem do generalnego remontu. Kształtem zbliżona do kwadratu. 

Cena 138.000 zł

>>  10 a, wszystkie media, kanalizacja w trakcie realizacji. Droga dojazdowa utwardzona. 
Malownicza okolica, w pobliżu skałki, dolinki, sklepy. 
Cena 110.000 zł

każdej kondygnacji jest niezależne mieszkanie 
z kuchnią, łazienką i osobnym wejściem. Pierwsza 
kondygnacja z drewnianym gankiem – 65,20 m2, 
druga kondygnacja z tarasem i kominkiem z roz-
prowadzeniem ciepłego powietrza – 85,50 m2, 
trzecia kondygnacja z zabudowanym balkonem 
– 93,30 m2. Powierzchnia użytkowa domu 244 m2 
(7 pokoi, 3  kuchnie, 3 łazienki). Nieruchomość 
usytuowana jest na terenach zielonych Krakowa. 
W całości ogrodzona. Dojazd do centrum miasta 
MPK i bus.

Cena 690.000 zł
Tel. 501-856-818 

Wieliczka, ul. Modrzewiowa
245 m2, działka 7,6 a. Na parterze znajduje się 
przestronny salon z nowoczesnym kominkiem 
połączony z  jadalnią, otwarta, nowoczesna 
i  w  pełni umeblowana meblami na wymiar 
kuchnia. Dodatkowo na parterze znajduje się 
toaleta, przedpokój oraz garaż w obrysie domu. 
Wyjście z  salonu prowadzi na taras z  którego 
przechodzimy bezpośrednio do ogrodu. Wokół 
domu ułożona jest granitowa kostka brukowa, 
a  brama garażowa oraz ogrodzeniowa napę-
dzana jest systemami marki Wiśniewski. Z par-
teru, 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 umeblowany i wyposażony materia-
łami najwyższej jakości. Najbliższy przystanek 
komunikacji zbiorowej, obsługiwany przez MPK 
Kraków –  „Koszykowice Modrzewiowa” – znaj-
duje się w odległości 400 m. 

Cena 1.249.000 zł 
Tel. 536-505-303  

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ

Bodzanów 
2 5  a ,  w   c a ł o ś c i  b u d o w l a n a ,  w y m i a r y 
ok.  100  x  25  m. Dłuższym bokiem przylega 
do drogi gminnej asfaltowej prowadzącej do 
Słomigrodu. Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego. Możliwość podziału na dwie 
odrębne działki, obie z bezpośrednim dostępem 
do drogi asfaltowej. Atrakcyjna lokalizacja, cicha 
spokojna okolica zaledwie 3 km do Wieliczki. 
Działka otoczona zielenią, przyjemny widok 
na okolice. W pobliżu luźna zabudowa nowych 
domków jednorodzinnych. Działka o  lekkim 
nachyleniu w kierunku południowym. Wodociąg 
i prąd na działce.

Cena 207.000 zł
Tel. 501-320-350

Grabie
15 a,  woda i gaz na działce a prąd w drodze gmin-
nej przy wjeździe na działkę. Cicha i  spokojna 

okolica. Bardzo bliski dojazd do Krakowa oraz 
do Niepołomic i Wieliczki. Ogrodzona siatką z 3 
stron,wjazd drogą asfaltową gminną. W najbliż-
szej okolicy sklep, kościół, szkoła, plac zabaw. 
Niedaleko zjazdu z autostrady. 

Cena 149.999 zł 
Tel. 501-343-438 

Kleszczów 
11 a, budowlana, tuż za granicami Krakowa. 
Położona w  malowniczej, spokojnej okolicy, 
wśród lasów i  pól. Wokół niska zabudowa 
jednorodzinna. W pobliżu przystanek autobu-
sowy, sklep, boisko, plac zabaw. Dojazd drogą 
asfaltową – gminną. Wymiary działki: 24 m 
szerokości i  ok. 47 m długości. Działka płaska 
w kształcie prostokąta. Na działce znajduje się 
kilka drzew owocowych. Działka uzbrojona: 
gaz, prąd, woda. 

Cena 220.000 zł do negocjacji 
Tel. 534-712-664

Kraków, ul. Skalna
7,6 a; budowlana, narożna, pozwolenie na 
budowę dwóch budynków jednorodzinnych 
w  zabudowie bliźniaczej. Media w  granicy 
i drodze (woda, prąd, gaz, kanalizacja,telefon). 
Cicha spokojna okolica, dojazd drogą asfaltową. 
W  pobliżu sklepy ogólno-spożywcze, szkoła, 
przedszkole, przystanek autobusowy, Las Wol-

Tel. 500-552-902

Wynajem: Kraków, al. 29 Listopada
Kawalerka o pow. 20 m2, parter w wolnostojącym budynku. Kompletnie wyposażona. 
Świetna lokalizacja, na przeciwko Uniwersytetu Rolniczego, w bliskiej odległości przystanku 
autobusowego. W cenie miejsce parkingowe.

Cena 1550 zł, czynsz 120 zl + media wg zużycia skarbek.grazyna@gmail.comTel. 606-503-551
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ski, tor kajakowy. Działka kształtem zbliżona 
do trapezu.

Cena 370.000 zł
Tel.  784-434-430

Kraków, ul. Wiosenna
20 a, budowlana (nr 71/1, Krowodrza) z pozwo-
leniem na budowę 4 domów w  zabudowie 
bliźniaczej dwulokalowej (łącznie 8 lokali od 68 
do 104 m2 i ponad 200 m2 powierzchni wewnątrz 
budynków do indywidualnego zagospodarowa-
nia). Wszystkie media, zjazd bezpośrednio z drogi 
publicznej. 

Cena 2.250.000 zł
Tel. 604-112-802

Krzeszowice 
30 a, budowlana, położona 16 km od Krakowa 
i 1 km od rynku w Krzeszowicach. Blisko las,woda, 
dwa domy w sąsiedztwie. 

Cena 230.000 zł
Tel. 511-284 690 

Świątniki Górne 
18 a, budowlana, położona w  nowo powsta-
jącym osiedlu domów jednorodzinnych. Brak 
gospodarstw rolnych i ich zabudowy. Działka 
o ekspozycji południowej o kształcie prosto-

kąta. Szerokość 27,5 m, długość 66 m. Działka 
jest objęta Miejscowym Planem Zagospodaro-
wania o oznaczeniu MU, co oznacza możliwość 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojącej lub w  zabudowie bliźniaczej 
z możliwością wydzielenia w budynku miesz-
kalnym lokalu na cele usługowe dla usług nie-
uciążliwych. Na końcu nieruchomości graniczy 
z  lasem. Działka uzbrojona w  media. Dojazd 
drogą utwardzoną.

Cena 269.000 zł
Tel. 509-373-077

MIESZKANIA – WYNAJEM

Kraków, ul. Bohaterów Września
48 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie 
w 11-piętrowym budynku z 2010 r. Lokal wypo-
sażony w zmywarkę, pralkę, lodówkę, płytę in-
dukcyjną, piekarnik i mikrofalówkę. Mieszkanie 
świeżo po remoncie. Rozwinięta komunikacja 
miejska: 3 min. do pętli tramwajowej (linia 21 
i 52, linia nocna 64). W pobliżu Lidl, Biedronka, 
Mila, mniejsze sklepy i punkty sprzedaży pie-
czywa, plac targowy, zajęcia fitness, 4 oddziały 
banków, 2 żłobki i  3 przedszkola publiczne 
i  szkoły. Szybki dojazd do Quattro Business 
Parku (ok. 15 minut – autobus 159), w pobliżu 

także Urząd Skarbowy Kraków Nowa-Huta. Do 
wynajęcia garaż zamykany pod blokiem (ok. 
18 m2) – 200 zł/m-c. Mieszkanie można oglądać 
w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Cena 1600 + opłaty
Tel. 690-648-526

Kraków, os. Mozarta
75 m2, 3-pokojowe, VI p./ VI p. Lokal składa 
się z 2 oddzielnych pokoi, salonu z zabudową 
kuchenną, 2 łazienek i przedpokoju. Zadaszony 
balkon – 16 m2. Mieszkanie wynajmowane 
z  miejscem postojowym w  garażu podziem-
nym. Wymagana kaucja w  wysokości 1-mie-
sięcznej opłaty, zwracana na koniec umowy 
najmu.

Cena 1900 zł + opłaty
Tel. 501-050-422

Kraków, ul. Romanowicza
57 m2, 3-pokojowe z aneksem kuchennym , III p./ 
III p. w  inwestycji  „Pasaż Podgórski” na Zabłociu. 
Dodatkowo są: przestronna garderoba, balkon 
i miejsce parkingowe. Blisko: przedszkole, sklep 
spożywczy, apteka, blisko uczelnie takie jak 
WSB, UJ i UE.

Cena 3000 zł
Tel. 510-800-605
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
19 stycznia 2018 roku

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

www.dwutygodnik.krn.pl

Kraków, ul. Wielicka
51 m2, 3-pokojowe, V piętro. Lokal składa się 
z 2 nieprzechodnich pokoi, 1 pokoju z aneksem 
kuchennym, kuchni (z wyposażeniem), łazienki 
(kabina prysznicowa z  hydromasażem, pralka, 
WC, meble) i  samodzielnego balkonu – 12 m2. 
Ogrzewanie miejskie. Rozwinięta komunikacja 
miejska: linie tramwajowe – nr 3, 6, 9, 13, 24, 50, 
nocne – 69. W  pobliżu dworzec PKP Płaszów. 
Mieszkanie dostępne od zaraz.

Cena 1850 zł + opłaty
Tel. 888-309-085

e-mail: marcin.myhome@gmail.com

Kraków, ul. Zwierzyniecka
46 m2, 2-pokojowe, III piętro. Mieszkanie w 6-pię-
trowym apartamentowcu ANGEL PLAZA. Lokal 
składa się z  salonu z  aneksem kuchennym, sy-
pialni, łazienki i balkonu. Mieszkanie wyposażone 
w sprzęt AGD. Ogrzewanie i  ciepła woda MPC. 
Możliwość bezpłatnego korzystania z  siłowni 
i  sauny (na wyposażeniu budynku). Recepcja 
z całodobową ochroną. Możliwość parkowania 
w garażu podziemnym – 380 zł/m-c. Kaucja zwrot-
na 3500 zł. Mieszkanie wolne od 1 grudnia 2017 r.

Cena 3500 zł + opłaty
Tel. 694-145-114

Kraków, ul. Żaka
53 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie w 4-pię-
trowym budynku z 2004 r. Lokal składa się z salo-
nu, kuchni (umeblowana i wyposażona w sprzęt 
AGD), sypialni i  łazienki (wanna, umywalka, 
pralka, WC, piecyk gazowy). Wyjście z  pokoju 
dziennego na balkon. Mieszkanie kompletnie 
umeblowane, blisko pętli tramwajowej. Kaucja 
zwrotna – 1300 zł.

Cena 1300 zł + opłaty
Tel. 509-822-766
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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

29.12.2017–18.01.2018  nr 25/2017

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





development

Rydygiera II etap

ul. Strumienna

Zamieszkaj Przy Parku!

Dział sprzedaży Kraków: ul. Limanowskiego 3 | mail: krakow@hsd-arrow.pl 
tel. kom. 791 426 000 | 795 785 000 | 796 526 000 | tel. 12 626 68 85 

Poczuj bliskosć Bonarki!


