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Szanowny Czytelniku

W 2017 r. średnia cena za metr kwadratowy 

mieszkań z rynku pierwotnego w Krakowie 

wzrosła o ok. 4 proc. Wiele wskazuje na to, że 

kupujących czekają kolejne podwyżki. Jakie 

czynniki mogą o tym zdecydować? Zapraszam 

do zapoznania się z prognozą na rozpoczynający 

się rok.

Co znaczy meldunek w kontekście braku 

prawa do lokalu w uzasadnieniu sądu, 

a także, czy nowelizacja ustawy o ewidencji 

ludności przewiduje utrzymanie obowiązku 

meldunkowego — przeczytasz w tekście radcy 

prawnego Krzysztofa Janowskiego.

Zespół biura architektonicznego Limba Eko 

sp. z o.o. otrzymał I nagrodę w konkursie 

zorganizowanym przez Zarząd Inwestycji 

Miejskich. Jeśli przygotowanie dokumentacji 

projektowej i przetarg przebiegną pomyślnie, 

architektoniczna koncepcja Ośrodka Ruczaj 

zostanie zrealizowana i zacznie służyć 

mieszkańcom Krakowa w 2021 r.

Już w pierwszym numerze przygotowaliśmy 

dla Ciebie niespodziankę. Tym razem masz 

szansę zagłosować na „Inwestycję Przyjazną 

Mieszkańcom”. W tym roku w plebiscycie bierze 

udział 12 inwestycji. Jak zostać uczestnikiem 

konkursu towarzyszącego i wygrać wczasy nad 

morzem, dowiesz się na str. 6.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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+48 723-33-00-33
savan@savan.com.pl

Wieliczka, ul. zbożoWa

mieszkania trzypokojowe

metraż: 64 i 66 m2

ceny od 259.500 zł



www.osiedleklonowe.pl

Wieliczka, ul. topoloWa

mieszkania trzypokojowe

metraż: 55 m2

ceny od 229.500 zł
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Zdobywca I nagrody ubiegłorocznego plebiscytu „Inwestycja Przyjazna 

Mieszkańcom” — Wielicka Garden firmy deweloperskiej Atal

V edycja plebiscytu  
Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom

W
raz z  nowym rokiem rozpoczynamy V edycję plebi-
scytu „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”. Konkurs 
zostanie przeprowadzony w  dobrze znanej czytelni-

kom dwutygodnika formule głosowania na najlepsze ich zdaniem 
projekty mieszkaniowe realizowane w Krakowie i okolicach. Nie 
sugerując się ocenami ekspertów z  branży nieruchomości oraz 
podziałami na kategorie konkursowe, głosujący zdecydują, jakimi 
cechami powinna wyróżniać się inwestycja przyjazna mieszkań-
com. Plebiscyt dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości” 
jako jedyny opiera się na subiektywnych wrażeniach obecnych 
i  przyszłych klientów firm deweloperskich. Czytelny i  ujedno-
licony schemat prezentowania nominowanych inwestycji uła-
twia przeanalizowanie wszystkich aspektów projektu i  podjęcie 
decyzji. 

Począwszy od lutego, w  kolejnych wydaniach dwutygodnika 
będą publikowane prezentacje inwestycji zgłoszonych do plebi-
scytu. Przewidzieliśmy następujące możliwości głosowania: za 
pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl, po-
przez profil plebiscytu na Facebooku lub wypełniając kupony 
drukowane w „Krakowskim Rynku Nieruchomości” i rozdawane 
uczestnikom targów mieszkaniowych w Krakowie.

W tegorocznej edycji do udziału w plebiscycie zostały wybra-
ne/nominowane następujące inwestycje:

 
• Rezydencja Walenty (APT-DOM), 
•	 Zaczarowany	Młyn (DOM-BUD), 
•	 Słowiańskie	Wzgórze (WAKO), 
•	 Panorama	Prądnik (PANORAMA NOKTURN), 
•	 Prądnik	Nowy (CPRE), 
•	 Villa	La	Scala (METROPOlIS), 
•	 Osiedle	Łokietka (KRAK-ESTATE), 
• Bartla 19 (VIllA BAlTICA), 
•	 Myśliwska	Park (OKlAND DEVElOPER), 
•	 Osiedle	Pasteura (TĘTNOWSKI DEVElOPMENT), 
•	 Kamienica	Retmana (SOlART), 
•	 Apartamenty	Wadowicka (ACTIV).

Głosowanie to również szansa na zdobycie atrakcyjnej nagro-
dy. Każdy głosujący może wziąć udział w dodatkowym konkursie, 
polegającym na wymyśleniu hasła reklamowego dla inwestycji, 
wybranej spośród zgłoszonych projektów. Przyjemność wyło-
nienia najlepszego tekstu promującego inwestycję tradycyjnie 
będzie należała do redakcji dwutygodnika. Autorzy haseł rekla-
mowych powalczą o pobyt dla dwóch osób w luksusowym hotelu 
w Kołobrzegu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku redak-
cja nagrodziła hasło nawiązujące do logotypu inwestycji Teligi 3: 
Zamieszkaj z nami i złap wiatr w żagle, prowadzonej przez Grupę 
Buma. 

Czas rozpocząć głosowanie na najlepsze krakowskie inwestycje 
mieszkaniowe zgłoszone do kolejnej edycji plebiscytu organizowanego przez 
dwutygodnik „Krakowski Rynek Nieruchomości”. O tym, komu przyznać 
tytuł laureata w 2018 r., zdecydują nabywcy mieszkań.

listę zdobywców tytułu „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 
w  przeprowadzonych do tej pory edycjach plebiscytu otwiera 
projekt Fajny Dom przygotowany przez firmę Mota Engil Real 
Estate i  Estia. W  kolejnej odsłonie konkursu czytelnicy nagro-
dzili firmę Maxus Developer za Osiedle lawendowa 3 w zielon-
kach. Podczas trzeciej edycji plebiscytu głosujący wybrali aż trzy 
przyjazne inwestycje. Najważniejszą statuetkę przyznano firmie 
Bunscha Park Sp. z o.o., realizującej osiedle Bunscha Park. Dru-
gie i trzecie miejsce zajęły inwestycje, odpowiednio: Grzegórzki 
Park (inwestor: Inter-Bud Developer) oraz Wilga Park II (inwe-
stor: WAKO).

IV edycja plebiscytu została rozstrzygnięta 22 czerwca 
2017 r. podczas gali w Centrum Witek Home w Modlniczce. Po 
podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że w  ocenie czytel-
ników dwutygodnika i klientów firm deweloperskich „Inwestycją 
Przyjazną Mieszkańcom” roku 2017 jest Wielicka Garden, reali-
zowana przez Atal. Miejsce II przypadło firmie Eko-Park za pro-
jekt Art City. Trzecią nagrodę w  plebiscycie przyznano Osiedlu 
Dobra Forma, przygotowywanemu przez Cracovia Property.

Głosowanie na inwestycje mieszkaniowe potrwa do 10 czerw-
ca 2018 r. Plebiscyt zakończy uroczysta gala wręczenia statu-
etek dla laureatów plebiscytu. Relacja z  tego wydarzenia ukaże 
się w  wydaniu 13/2018 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”. 
Partnerem Plebiscytu „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” zo-
stały, podobnie jak w  poprzednich edycjach, krakowskie sklepy 
Castorama.

dwutygodnik 
Krakowski Rynek Nieruchomości





Rezydencja Walenty
Lokalizacja: Kraków, ul. Prądnicka
Deweloper: APT-DOM
www.rezydencjawalenty.pl

Zaczarowany	Młyn
Lokalizacja: Kraków, ul. Jana Kaczary
Deweloper: Dom-Bud M. Szaflarski
www.dom-bud.pl

Słowiańskie	Wzgórze
Lokalizacja: Kraków, ul. Kwartowa 16 i 18
Deweloper: WAKO
www.slowianskiewzgorze.pl

Panorama	Prądnik
Lokalizacja: Kraków, ul. Kuźnicy Kołłatajowskiej
Deweloper: Nokturn Deweloper
www.panoramapradnik.pl

2018

ORGANIzATOR PARTNER
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Myśliwska	Park
Lokalizacja: Kraków, ul. Myśliwska
Deweloper: Okland Developer
www.mysliwskapark.pl

Prądnik	Nowy
Lokalizacja: Pachońskiego 5d
Deweloper: CP RE
www.pradniknowy.pl

Kamienica	Retmana
Lokalizacja: Kraków, ul. Stachowicza 5
Deweloper: SOlART Stachowicza 5
www.kamienicaretmana.pl

Villa	La	Scala
Lokalizacja: Kraków, ul. Krowoderska
Deweloper: Metropolis
www.metropolis.org.pl

Osiedle	Pasteura
Lokalizacja: Kraków, ul. Pasteura 1
Deweloper: Tętnowski Development
www.osiedlepasteura.pl 

Osiedle	Łokietka	228
Lokalizacja: Kraków, ul. Łokietka
Deweloper: Krak Estate
www.osiedlelokietka228.pl

Apartamenty	Wadowicka
Lokalizacja: Kraków, ul. Wadowicka
Deweloper: Activ Investment
www.activ.krakow.pl

Bartla 19
Lokalizacja: Kraków, ul. Bartla
Deweloper: Villa Baltica
www.mdmnaklinach.pl
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D
odatkowe produkty nie zawsze muszą być złe. Trzeba tyl-
ko wiedzieć, jaki jest ich cel, czy są obowiązkowe oraz czy 
są opłacalne dla klienta. Eksperci z firmy RM Kredyty Nie-

zależne Pośrednictwo Kredytowe przybliżą kilka najpopular-
niejszych opłat i ubezpieczeń, które pojawiają się przy kredycie 
hipotecznym:

Prowizja banku
Prowizja dotyczy każdej formy kredytu hipotecznego i  najczęściej 
mylona jest z  marżą. Marża bowiem wliczona jest na stałe w  opro-
centowanie kredytu, prowizje natomiast zapłacisz jednorazowo 
– podkreśla Ronald Szczepankiewicz z RM Kredyty. Prowizja wy-
stępuje zawsze przed jego wypłatą i jest naliczana od całej kwo-
ty kredytu. Może zostać skredytowana lub zapłacona gotówką. 
Innym typem prowizji jest prowizja od przygotowania wniosku. 
Chodzi o opłatę potrzebną do uzyskania decyzji kredytowej. Ten 
koszt w większości banków wynosi jednak 0 zł. Prowizja przygo-
towawcza występuje zazwyczaj przy kredytach inwestycyjnych. 
Ową kwotę najczęściej odejmuje się od końcowej prowizji zwią-
zanej z uruchomieniem kredytu, innymi słowy, jest ona zwracana 
kredytobiorcy.

Dodatkowe koszty kredytu,  
czyli jak zrozumieć opłaty bankowe

finanse

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu 
Własnego (UNWW)
zgodnie z  Rekomendacją S wydaną przez KNF, 
bank może udzielić kredytu na 80 proc. warto-
ści nieruchomości (lTV). Udziela oczywiście i  na 
więcej (do 90 proc.), jednak pozostała kwota obo-
wiązkowo musi zostać ubezpieczona. Taka forma 
zabezpieczenia inaczej zwana jest ubezpieczeniem 
brakującego wkładu własnego. Mówiąc prościej, 
jeśli klient posiada wkład własny tylko na pozio-
mie 10 proc., to znajdzie takie banki, które mimo 
wszystko udzielą  kredytu, jednak brakująca kwota 
(pozostałe 10 proc.) zostanie objęte wyżej wspo-
mnianym ubezpieczeniem. Istnieją dwie formy 
jego rozliczania. Niestety, nie można wybrać so-
bie takiej formy, która nam odpowiada – co bank 
to inna polityka. Pierwsza forma ubezpieczenia  
stanowi jednorazową opłatę za z  góry określony 
okres, w którym ubezpieczenie ma „chronić” bank. 
Druga pobierana jest jako opłata miesięczna, czyli 
po prostu podnosi marżę banku, a w konsekwencji 
ratę kredytu. Dopóki nie zostanie spłacony kapi-
tał do wysokości 80 proc. wartości nieruchomo-

ści, składka na ubezpieczenie będzie naliczana na nowo co 3 lata.

Ubezpieczenie pomostowe
Obowiązuje w  momencie, gdy bank wypłacił już kredyt, nato-
miast nie jest on jeszcze wpisany do Księgi Wieczystej (KW). Dla 

Osoby, które nie miały wcześniej styczności z kredytem hipotecznym, często nie zdają 
sobie sprawy z tego, że kredyt to nie tylko rata, którą będą musieli płacić co miesiąc. 
W jego koszt wchodzi kilka innych opłat, przy czym banki często wymagają ich od razu 
i to gotówką. Jeśli nie byliśmy na to przygotowani, może okazać się, że nasz wkład własny 
nagle stopnieje. Czasami dodatkowe produkty są wymagane, aby w ogóle otrzymać 
kredyt, a czasami mogą przydać się w celu uzyskania bardziej atrakcyjnej oferty. 
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banku jest to szczególnie ryzykowny moment. Pieniądze zostały 
wypłacone, a ostatecznego zabezpieczenia brak. W czasie trwa-
nia tego ubezpieczenia podwyższa ono tymczasowo marżę kre-
dytu, co powoduje z kolei wyższą ratę. Czas oczekiwania na wpis 
do Księgi Wieczystej zależy od wielu czynników i przeważnie wy-
nosi od 1 dnia do 6 miesięcy. Okres ten może się wydłużyć, jeżeli 
kredyt wypłacany jest w transzach. Aby można było złożyć wnio-
sek o wpis do Księgi Wieczystej, wszystkie transze muszą zostać 
wypłacone. Oprócz gruntów, każda nieruchomość musi zostać 
oddana do użytkowania.

Ubezpieczenie nieruchomości
Jest ubezpieczeniem obowiązkowym i  chroni nieruchomość 
od ognia i  innych zdarzeń losowych. To ubezpieczenie, tak jak 
i te, o których wspomnieliśmy wyżej, chronią bank, nie 
klienta. W przypadku wypłaty odszkodowania za szko-
dy, trafia ono do banku i  zostaje zaliczone na poczet 
spłaty kredytu. Ubezpieczenie można zawrzeć bezpo-
średnio z bankiem i ubezpieczycielem, z którym współ-
pracuje lub wybrać wygodną polisę osobiście (zgodną 
jednak z wytycznymi banku) i dokonać cesji ubezpiecze-
nia na rzecz banku. Koszt ubezpieczenia nieruchomości 
zazwyczaj wynosi ok. 80 zł na każde 100 tys. zł warto-
ści nieruchomości w skali roku.

Ubezpieczenie na życie
W  zależności od banku, może być to ubezpieczenie 
obowiązkowe. Jest to grupowa polisa, która ma celu za-
bezpieczyć naszych najbliższych, np. w przypadku zgo-
nu ubezpieczonego, poprzez otrzymanie środków na 
spłatę kredytu. Często banki oferują atrakcyjne oferty 
takich ubezpieczeń, jednak należy dokładnie przeczy-
tać umowę polisy. Warto pomyśleć o takim ubezpiecze-
niu, nawet jeśli nie jest obowiązkowe przy danej ofercie 
kredytowej.

Ubezpieczenie od utraty pracy
Nigdy nie jest obowiązkowe. Naszym zdaniem ta-
kie ubezpieczenie wydaje się kompletnie bezsensow-
ne. Nieważne, co jest zapisane w  umowie, i  tak klient nigdy nie 
spełni warunków do jego wypłaty. zawsze załapie się na jakieś 
wykluczenia, a ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Jedynym 
sensownym powodem do zakupu tego ubezpieczenia jest powód 
czysto finansowy. Jeżeli z  punktu widzenia kalkulatora finanso-
wego zakup będzie opłacalny (obniża łączny koszt kredytu), war-
to je wykupić, jeżeli nie, lepiej omijać je z daleka.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu
„Ustawa z  dnia 23 marca 2017 r. o  kredycie hipotecznym oraz 
o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami” 
ograniczyła bankom naliczanie takiej prowizji, mogą to robić tyl-
ko przez pierwsze 3 lata spłaty kredytu. W części banków możli-
we jest nadpłacanie kredytu bez ponoszenia tej prowizji. Średnio 
jednak taka prowizja wynosi ok. 3 proc. Jest to opłata za wcze-
śniejszą spłatę kredytu. W zależności od banku każdy może mieć 
inną ofertę opłat od spłaty całości bądź części kredytu. Uwaga: 
nadpłacamy tylko kapitał. Nie nadpłacamy odsetek. Jeśli klient 
chce nadpłacić kredyt, koniecznie musi poinformować o  tym 
bank, w  innym wypadku przelane pieniądze będą „wisieć” nie-
oprocentowane i czekać na swoją kolej (ratę).

Pozostałe dodatkowe produkty
Banki często oferują jeszcze inne produkty tzw. cross-selling. za-
liczyć możemy do tego karty kredytowe, konta ROR (rachunek 
oszczędnościowo rozliczeniowy), wszelakie pozostałe ubezpiecze-
nia itp. Niekiedy niepotrzebnie podwyższają marże kredytu,  w nie-
których sytuacjach jednak „dobranie” ich może się opłacić. Wraz 
z nową Ustawą o kredycie hipotecznym banki mają obowiązek ofe-
rowania „czystych” ofert kredytowych, bez zbędnego cross-sellu.

Należy pamiętać, że marża i oprocentowanie to nie wszystko. Przy 
wyborze kredytu nie możemy sugerować się tylko tymi wskaźnikami. 
Nie trzeba bać się dodatkowych produktów i ubezpieczeń, trzeba jed-
nak potrafić je określić oraz znać cel ich zastosowania. Więcej szczegó-
łów na pewno pomoże zbadać ekspert kredytowy. Można skorzystać 
także z  kalkulatorów finansowych, dostępnych w internecie, które mogą 

pomóc oszacować całościowy koszt związany z kredytem hipotecznym 
– podsumowuje Rupert Aleksiejuk, Rzecznik Prasowy RM Kredyty.

Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy kredytowej z ban-
kiem należy zatem wnikliwie przeanalizować oferty banków 
i oszacować, czy nasze możliwości finansowe pozwalają na ure-
gulowanie wszystkich zobowiązań związanych z  zaciągnięciem 
kredytu. Drugą kwestią jest rozdzielenie obowiązkowych pro-
duktów bankowych od tych opcjonalnych, które możemy wybrać 
w zależności od indywidualnego położenia klienta i perspektyw 
na przyszłość. Ważnym zagadnieniem pozostaje zabezpieczenie 
najbliższych członków rodziny na wypadek śmierci kredytobior-
cy, a także minimalizowanie ryzyka utraty płynności finansowej. 
W każdym przypadku szczegóły oferty banku warto przeanalizo-
wać w oparciu o przepisy ustawy o kredycie hipotecznym.

Artykuł ekspercki powstał we współpracy z firmą  
RM Kredyty Niezależne Pośrednictwo Kredytowe 

www.rmkredyty.pl 
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Dwa słowa o rynku

Dlaczego ceny pójdą w górę — prognoza 
na 2018 rok

D
eweloperzy zakończyli rok 2017, pobijając własny, rekor-
dowy wynik z 2016 r. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, od stycznia do grudnia 2017 r. oddano 

do użytkowania 79 153 mieszkania, co stanowi blisko 13-pro-
centowy wzrost w  stosunku do analogicznego okresu poprzed-
niego roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 97 tys. lokali 
i uzyskali 118 085 pozwoleń na budowę (w tym w formie zgło-
szenia o zamiarze budowy). Przywołane dane wskazują na dużą 
aktywność inwestycyjną, która była efektem dostosowywania 
podaży do utrzymującego się przez cały rok wysokiego popytu 
w największych miastach w Polsce. Tak duże zainteresowanie za-
kupem nieruchomości wynikało z  kilku czynników. Pierwszym 
z nich, o którym mówi się już od końca 2016 r., jest wzrost war-
tości wynagrodzeń. W parze z niższym wskaźnikiem bezrobocia 
przynosi poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domo-
wych, tym samy skłaniając Polaków do podejmowania długoter-
minowych zobowiązań. 

Popyt na droższe mieszkania
Warto zwrócić uwagę, że wyraźnym trendem w minionym roku 
był większy udział transakcji gotówkowych w ogólnej liczbie za-
kupów na rynku nieruchomości. Wśród inwestorów kupujących 
za gotówkę liczną grupę stanowili cudzoziemcy, głównie z Ukra-
iny, ale także m.in. z Niemiec. Wraz z nabywaniem mieszkań przez 
zamożnych klientów obserwowaliśmy ożywienie w  segmencie 
droższych nieruchomości, którego kontynuacji należy spodzie-
wać się w  bieżącym roku. Wprowadzenie na rynek projektów 
o podwyższonym standardzie może skutkować także wzrostem 
średniej ceny metra kwadratowego. 

W przypadku Krakowa wyniki sprzedaży mieszkań przedsta-
wiają się wyjątkowo korzystnie. Krakowscy deweloperzy sprze-
dali ok. 17 tys. lokali. Czynnikiem, któremu można zawdzięczać 
tak wysoki popyt, są niskie stopy procentowe, zwiększające do-
stępność kredytów mieszkaniowych. Mniej rygorystyczne kry-
teria uzyskania zdolności kredytowej oraz niższe miesięczne 
raty motywowały do inwestowania w mieszkania pod wynajem. 
Szczególnym potencjałem w  Krakowie, zarówno w  2017 r., jak 
i obecnie, charakteryzuje się najem krótkoterminowy, który kon-
centruje się w  najbardziej prestiżowych lokalizacjach, takich jak 
Stare Miasto, Kazimierz, Stare Podgórze czy biznesowe centra, 
np. Grzegórzki. Mimo wysokich cen (wynikających z  lokalizacji 
i  standardu) tego rodzaju lokali, nabywcy mogą liczyć na stabil-
ny zysk z  wynajmu. Pod względem wysokości czynszów w  naj-
mie krótko- oraz długoterminowym, Kraków i Wrocław zajmują 
II miejsce w Polsce, ustępując tylko Warszawie. W ubiegłym roku 
doszło do ok. 2-procentowej podwyżki stawek. Czy powinniśmy 
przygotować się na kolejne wzrosty cen najmu? Tak, o ile spraw-
dzą się zapowiedzi analityków i pod koniec roku Rada Polityki Pie-
niężnej podniesie stopy procentowe. 

Wraz z wyższymi ratami kredytów zainteresowanie zakupami 
inwestycyjnymi może się nieco zmniejszyć. Inwestowanie w na-
jem przestanie być tak opłacalne, jeśli raty będą wyższe od czyn-
szu najmu. Na rewolucyjne odwrócenie trendów zakupowych 
trzeba poczekać znacznie dłużej. zakup nieruchomości w Krako-
wie, niezależnie od jej przeznaczenia, nadal jest atrakcyjną formą 
lokowania kapitału, chociażby ze względu na wyższą rentowność 
w porównaniu z oprocentowaniem lokat bankowych. 

Wygaszenie „Mieszkania dla Młodych”
Kolejnym czynnikiem, który kształtował branżę nieruchomości 
w 2017 r., był program „Mieszkanie dla Młodych”. Po raz ostat-
ni rządowe wsparcie zasiliło rynek na początku bieżącego roku. 
zaledwie dwa dni wystarczyły, by wykorzystać 381 mln zł zare-
zerwowanych na dofinansowanie wkładu własnego. Wygaszenie 
programu z pewnością utrudni wielu osobom drogę do otrzyma-
nia kredytu mieszkaniowego. Nadal bowiem obowiązuje 20-pro-
centowy próg wkładu własnego, wymaganego przy zawarciu 
umowy kredytowej. Brak rządowej pomocy odczują również de-
weloperzy. Ci, którzy realizowali mieszkania na obrzeżach miast, 
muszą zmierzyć się z  ewentualnym spadkiem popytu na lokale 
z  najtańszego segmentu. Tym samym, podaż w  przypadku tego 
rodzaju nieruchomości będzie stopniowo ograniczana. 

Wyższe koszty budowy
W ciągu roku ceny mieszkań w największych miastach w Polsce 
wzrosły. Na krakowskim rynku podwyżka średnich cen w porów-
naniu z rokiem 2016 r. wyniosła ok. 4 proc. Wyższe ceny są skut-
kiem m.in. wzrostu kosztów materiałów budowlanych i mniejszej 
dostępności działek pod inwestycje. Przykładowo, w  raporcie 
Grupy PSB czytamy, że już w IV kw. 2016 r. podwyżki materiałów 
wynosiły od 3 do 10 proc. (w  zależności od rodzaju materiału). 
Najprawdopodobniej, w  2018 r. czekają nas kolejne podwyżki. 
Oprócz wspomnianych kwestii, na koszt i czas realizacji inwesty-
cji wpływa niedobór siły roboczej. Już teraz wiele przetargów 
budowlanych nie zostaje rozstrzygniętych z powodu braku zgło-
szeń od wykonawców. z drugiej strony na wysokość średnich cen 
mieszkań przełoży się także wzrost wynagrodzeń dla pracowni-
ków budowlanych. 

Jak czytamy w raporcie opublikowanym przez portal Wielkie-
budowanie.pl, dysproporcja między popytem a podażą na rynku 
pracy w sektorze budowlanym jest bardzo duża. Rozmiar kryzysu 
obrazują dane statystyczne. W niektórych częściach kraju na jed-
nego pracownika czeka aż 20 ofert pracy w branży. Największe 
zapotrzebowanie inwestorzy zgłaszają na prace wykończeniowe, 
zbrojeniowe i murarskie. W styczniu najczęściej poszukiwanymi 
pracownikami są także wykonawcy instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, dociepleniowcy oraz tynkarze. 

Joanna Kus

W nowym roku najprawdopodobniej czekają nas kolejne podwyżki 
cen mieszkań. Już w 2017 r. średnia stawka metra kwadratowego 
na krakowskim rynku wzrosła o ok. 4 proc.
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EkspErt raDzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

W 2018 r. przestał obowiązywać program „Mieszkanie dla 
Młodych”. Nie udało mi się kupić mieszkania w tym czasie. 
Czy istnieje lub w przyszłości pojawi się jakieś wsparcie 
dla osób, które planują zakup mieszkania, a nie posiadają 
odpowiednio wysokiego wkładu własnego? Czy w takiej 
sytuacji warto poczekać z podjęciem decyzji zakupowej, 
czy ceny mieszkań będą spadać?

Nie ulega wątpliwości, że program „Mieszkanie dla Młodych” to 
rządowe wsparcie, które przez ostatnich 5 lat pomagało przede 
wszystkim osobom nieposiadającym wkładu własnego. Dzięki 
temu rozwiązaniu, o zakupie mieszkania w tym czasie mogli po-
myśleć ci, dla których zaciągnięcie kredytu bez dofinansowa-
nia byłoby bardzo trudne. W  praktyce okazało się, że rządowe 
wsparcie z każdym rokiem stawało się coraz bardziej popularne 
wśród osób kupujących mieszkania. I  co istotne, było ważnym 
bodźcem zachęcającym inwestorów do podejmowania decyzji 
zakupowej. W  chwili wygaśnięcia „Mieszkania dla Młodych” nie 
pojawił się żaden inny instrument wspierający kupujących nieru-
chomości i wszystko wskazuje na to, że takie wsparcie w najbliż-
szych latach się nie pojawi. Trzeba bowiem podkreślić, że nowy 
rządowy program „Mieszkanie Plus” obejmuje wyłączne rynek 
mieszkań na wynajem. 

Jakie zatem możliwości uzyskania wkładu własnego mają ku-
pujący mieszkanie w  chwili obecnej? Pierwsza istotna dla inwe-
storów kwestia to określenie tego, jak wysoki jest wkład własny 
wymagany w chwili obecnej przez banki. zgodnie z zapisami tzw. 
Rekomendacji S, wysokość wkładu własnego w  2018 r. wynosi 
20 proc. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie kredytu na zakup 
mieszkania bez takiego wkładu jest niemożliwe. W części instytu-
cji finansowych w dalszym ciągu możemy zaciągnąć kredyt nawet 
na 90 proc. wartości nieruchomości, czyli wnosząc 10 proc. wkła-
du własnego. Dlatego osoby, które nie mają odpowiednio wyso-
kich oszczędności ani perspektywy ich zgromadzenia, powinny 
zapoznać się z ofertą banków i dowiedzieć się, który może udzie-
lić im kredytu z 10-procentowym wkładem własnym. 

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej korzystne dla zaciągają-
cych kredyty hipoteczne jest posiadanie odpowiednio wysokich 
oszczędności, które zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu 
własnego. W celu pozyskania pieniędzy można również zwrócić 
się z  pomocą do rodziny. Innym rozwiązaniem jest zaciągnięcie 
kredytu gotówkowego. Musimy jednak pamiętać, iż dodatko-
we zobowiązania obniżą naszą zdolność kredytową, a  taki sce-
nariusz z kolei może sprawić, że zakup mieszkania, które spełnia 
nasze oczekiwania, będzie niemożliwy. Dodatkowo, wybierając 
kredyt gotówkowy jako drogę zgromadzenia wkładu własnego, 

narazimy się na kolejne koszty. Mam tu na myśli koszty kredyto-
we, które mogą być różne w zależności od ofert poszczególnych 
banków. Aby oszacować, która z opcji będzie dla nas korzystna, 
najlepiej udać się do specjalisty. Przeanalizuje on wszystkie scena-
riusze, uwzględniając nie tylko naszą sytuację finansową, ale tak-
że cenę mieszkania, którego zakupem jesteśmy zainteresowani. 

Odpowiedź na pytanie, jak zareaguje rynek i czy ceny miesz-
kań będą spadać w przyszłości, jest trudna. Musimy bowiem pa-
miętać, że końcówka obowiązywania programu „Mieszkanie dla 
Młodych” zbiegła się w  czasie ze sporym ożywieniem na rynku 
nieruchomości i  dużą aktywnością ze strony kupujących. I, co 
warto podkreślić, nie było to ożywienie generowane wyłącznie 
przez inwestorów kupujących mieszkania z  rządowym wspar-
ciem. Jedno jest pewne, wygaśnięcie programu oznacza, że na 
rynku nie będzie funkcjonował dodatkowy bodziec, który przez 
5  lat zachęcał do podejmowania decyzji o  zakupie mieszkania. 
Brak takiego czynnika oznacza, że sprzedający mieszkania będą 
chcieli stworzyć nowe bodźce, a co za tym idzie przyciągnąć do 
siebie kupujących. Tu rodzi się pytanie: co takim bodźcem może 
być? Najważniejszymi z możliwości są oczywiście ceny. Nie ozna-
cza to jednak, że nagle ceny nieruchomości będą drastycznie 
spadać. Możemy jednak spodziewać się większej aktywności ze 
strony deweloperów — przede wszystkim tych, którzy w sprze-
daży posiadają inwestycje spełniające wymagania programu 
„Mieszkanie dla Młodych” — a więc tych oferujących stosunkowo 
tanie lokale. Promocje, dodatkowe bonusy czy usługi (np. projek-
towe), a także konkursy — to najpopularniejsze działania, których 
możemy spodziewać się ze strony sprzedających. 

Karolina Garlacz 
Specjalista ds. Nieruchomości

Power Holding 

Zakup mieszkania to dla wielu osób inwestycja życia, z którą związanych jest wiele 
wątpliwości i pytań. Eksperci POWER HOLDING prognozują, jak rynek mieszkaniowy 
zareaguje na wyczerpanie ostatniej puli środków w ramach programu „Mieszkanie dla 
Młodych”. Czy po wygaszeniu rządowego wsparcia należy odłożyć decyzję o zakupie, 
ponieważ pojawią się trudności z gromadzeniem wkładu własnego?
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Co ma Prawo autorskie do wynajmowania 
mieszkań?
Mówiąc precyzyjniej, chodzi o  przepisy wprowadzające obo-
wiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego 
zarządzania działających m.in. na rzecz twórców filmowych i mu-
zycznych. Organizacje takie (popularnie zwane Ozz) coraz czę-
ściej zgłaszają się do właścicieli mieszkań i apartamentów, którzy 
oferują je na krótkoterminowy wynajem (zwykle na doby) za po-
średnictwem popularnych serwisów internetowych. 

Ozz twierdzą, że jeśli w wynajmowanych mieszkaniach znaj-
dują się telewizory lub radia, to przedsiębiorcy mają obowiązek 
zawrzeć umowę i  odprowadzać w  każdym miesiącu odpowied-
nie opłaty. Są one wyliczane na podstawie tzw. tabel wynagro-
dzeń, którymi posługują się Ozz i które przewidują odpowiednie 
stawki dla danego rodzaju eksploatacji. W przypadku niektórych 
przedsiębiorców Ozz próbują również przeprowadzić kontrolę, 
która miałaby polegać na wspólnym wejściu do mieszkania w celu 
zweryfikowania, czy nie ma w nim telewizora lub radia.

Przedsiębiorcy są często zaskoczeni tego typu informacją, po-
nieważ do tej pory nie spotkali się z taką praktyką. Choć przepisy 
Prawa autorskiego w tym zakresie się nie zmieniły, to aktywność 
Ozz w  tym sektorze stanowi pewną nowość. Dotychczas fak-
tycznie nie było powszechnej praktyki zawierania przez wynaj-
mujących mieszkania umów z  Ozz. Najwyraźniej jednak Ozz 
chciałyby tę praktykę zmienić. Czy są do tego podstawy? Czy 
wynajmujący faktycznie powinni płacić wynagrodzenie organi-
zacjom? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym arty-
kule. Trzeba jednak uprzedzić, że rozstrzygniecie tego problemu 
nie jest oczywiste, a przepisy nie przesądzają wprost, czy opłata 
się należy.

Co wynika z przepisów prawa?
Kluczowym dla omawianego problemu jest art. 24 ust. 2 Prawa 
autorskiego. zgodnie z  tym przepisem: posiadacze urządzeń słu-
żących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za 
ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były 
umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym 
osiąganie korzyści majątkowych. 

Największy problem wiąże się właśnie z oceną, czy dany pod-
miot w związku z korzystaniem z urządzenia osiąga korzyści ma-
jątkowe. Jako przykład osiągania takich korzyści można podać 
dokonywanie transmisji sportowych w  lokalach gastronomicz-
nych. Nie ma wątpliwości, że możliwość obejrzenia transmisji 
wpływa na frekwencję gości w  danym lokalu. W  konsekwencji 
właściciel czerpie zyski związane z  publicznym udostępnianiem 
transmisji. 

Pokoje hotelowe punktem odniesienia?
Pojawia się pytanie, czy można uznać, że zyski wynajmujących 
apartamenty na doby również w jakieś części zależą od umiesz-
czenia w pokojach telewizora lub radia. Takie zagadnienie było 
już przedmiotem dyskusji wśród prawników w kontekście pokoi 
hotelowych. 

Kilka lat temu przesądzono w  orzecznictwie, że obowią-
zek zawierania umów z  organizacjami mają hotele, jeśli w  ho-
telowych pokojach znajduje się radio lub telewizja. W  znanym 
wyroku dotyczącym sprawy Rafaels Hoteles, Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej uznał, że prywatny charakter 
pokoi hotelowych nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że udostęp-
nienie w nich utworu przy pomocy odbiorników telewizyjnych 
stanowi publiczne udostępnienie w rozumieniu art. 3 ust. 1 dy-
rektywy 2001/29.

Argumentem rozstrzygającym o  konieczności zawierania 
odpowiednich umów z  Ozz przez hotele była okoliczność, że 
umieszczenie telewizora w  pokoju wpływa na uzyskiwanie ko-
rzyści majątkowych. Takie rozwiązanie podwyższa standard po-
koju, a  co za tym idzie uzasadnia pobranie wyższych opłat od 
gości. W przypadku hoteli sprawa jest o tyle prostsza, że zwią-
zek pomiędzy umieszczeniem telewizora w pokoju a ceną za taki 
pokój wydaje się oczywisty. Brak telewizji w pokojach uniemoż-
liwia na przykład uzyskanie oznaczenia hotelu konkretną kate-
gorią gwiazdek. Naturalnym jest zaś fakt, że im wyższa liczba 
gwiazdek, którą oznaczony jest hotel, tym wyższe opłaty za po-
koje są pobierane. 

Mieszkanie jak pokój hotelowy?
Nie ma więc obecnie wątpliwości, że w przypadku hoteli istnie-
je konieczność zawarcia umów z Ozz. Czy jednak analogicznie 
należy traktować przedsiębiorców wynajmujących mieszkania 
na doby? 

Teoretycznie można uznać, że w  przypadku najmu aparta-
mentów występuje identyczny mechanizm jak przy pokojach 
hotelowych. Jeśli w danym mieszkaniu znajduje się telewizor, to 
standard tego mieszkania można uznać za wyższy w  stosunku 
do lokali, w których telewizora nie ma. Wobec tego wynajmują-
cy może pobrać wyższą opłatę. To zaś prowadzi do wniosku, że 
ma obowiązek płacenia wynagrodzeń dla podmiotów praw au-
torskich i wykonawców za pośrednictwem Ozz. 

z drugiej strony można zauważyć, że — inaczej niż w przy-
padku pokoi hotelowych — sam fakt posiadania telewizora 
w  pokoju nie musi przekładać się na cenę pobieraną za wy-
najem. Często osobami korzystającymi z  najmu krótkoter-
minowego są turyści, dla których czynnikiem decydującym 

Czy Organizacjom Zbiorowego Zarządzania 
należą się opłaty od wynajmujących?
Jak powszechnie wiadomo, przepisy prawa regulują każdą niemal 
dziedzinę naszego życia. Z pewnością jednak dla osób działających na 
rynku krótkoterminowego najmu mieszkań niemałym zaskoczeniem okaże 
się to, że wpływ na ich działalność może mieć również ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

prawo
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o wyborze danej oferty jest raczej położenie miejsca noclego-
wego i  jego ogólny standard niż wyposażenie w  takie sprzę-
ty jak telewizor. To jednak oczywiście kwestia dyskusyjna 
i  istnieją silne argumenty za tym, że posiadanie odpowied-
nich sprzętów elektronicznych w  mieszkaniu może wpływać 
na atrakcyjność oferty, a co za tym idzie umożliwiać pobranie 
wyższej opłaty. Niewykluczone, że taka interpretacja została-
by ostatecznie przyjęta w sądzie. 

Czy praktyka OZZ jest zasadna?
Oprócz samej kwestii dotyczącej stosowania art. 24 ust. 2 Pra-
wa autorskiego, istnieją również inne wątpliwości co do za-
sadności żądania przez Ozz od właścicieli mieszkań zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz twórców. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wspólna tabela 
kilku Ozz regulująca stawki za odtwarzanie utworów i  przed-
miotów praw pokrewnych nie została prawomocnie zatwier-
dzona właśnie m.in. w  części dotyczącej obiektów „takich jak 
hotele”. Tabela ta zatem w tej części nie obowiązuje, co powo-
duje, że organizacje (kierujące swe żądania do wynajmujących) 
powołują się na stare i  nieaktualne tabele. Tabele te zawiera-
ją relatywnie wysokie stawki, co nie jest korzystne dla płatni-
ków. Nie wchodząc w  szczegóły dotyczące kwestii prawnych, 
można jedynie zaznaczyć, że takie podejście Ozz może być 
kwestionowane.

Kolejna kwestia dotyczy wysokości wynagrodzenia żą-
danego przez Ozz. Jedna z organizacji, która zgłasza się do 
przedsiębiorców, powołuje się na swoją tabelę stawek mi-
nimalnych, wskazując, że powinni oni płacić stawkę właści-
wą dla hoteli, pensjonatów i  ośrodków wypoczynkowych. 
Trzeba jednak zauważyć, że przedsiębiorca wynajmujący 
mieszkania nie prowadzi hotelu, pensjonatu ani ośrodka wy-
poczynkowego. Są to terminy posiadające swoiste znaczenie 
i  oczywiście nie można uznać, że mieszkanie (nawet wynaj-
mowane turystom) jest hotelem, pensjonatem czy ośrodkiem 
wypoczynkowym. 

Tego rodzaju kwalifikacja dokonywana przez Ozz jest dla 
wynajmujących niekorzystna. Dzieje się tak także dlatego, że 
stawki obowiązujące dla takich obiektów były skalkulowane 
z uwzględnieniem tego, że najem ma charakter działalności go-
spodarczej, co zakłada relatywnie długi czas, przez jaki pokoje 
będą zajęte. W przypadku wynajmowanych mieszkań takie po-
dejście może okazać się oderwane od rzeczywistości. Niekiedy 
bowiem właściciele wynajmują apartamenty jedynie od czasu 
do czasu. Niezależnie od tego musieliby płacić stawkę taką jak 
hotel, a więc obiekt nastawiony na maksymalizację zysków. Wy-
najmujący mogą zatem spróbować zakwestionować narzuconą 
stawkę również z tego powodu. 

Co w przypadku dłuższego najmu?
Niekiedy Ozz zgłaszają się do przedsiębiorców prowadzących 
najem dłuższy niż jedynie na kilka dni. Jeśli przedsiębiorca wy-
najmuje mieszkania np. na kilka miesięcy, to w takim przypadku 
tym bardziej można mieć wątpliwości co do zasadności żądania 
od niego wynagrodzenia. zawężony krąg klientów może stano-
wić istotną okoliczność przy ocenie, czy faktycznie dochodzi 
do publicznego udostępnienia utworów. Istnieją zatem silne ar-
gumenty pozwalające twierdzić, że nie ma podstaw do żądania 
przez Ozz wynagrodzenia.

Jak ukształtuje się praktyka?
Wydaje się, że w  najbliższych miesiącach będzie kształtowała 
się praktyka dotycząca zawierania umów z  Ozz przez przed-
siębiorców wynajmujących mieszkania. Ozz będą z pewnością 
próbowały zawrzeć umowy z jak największą liczbą przedsiębior-
ców. Teoretycznie, w  stosunku do podmiotów, które odmówią 
zawarcia umowy, mogą wystąpić na drogę sądową. zobaczymy 
jednak, czy zdecydują się na takie rozwiązanie. Procesy doty-
czące tych kwestii nie są proste, a  ostateczne rozstrzygnięcie 
sądu może być trudne do przewidzenia. 

Paweł Markiewicz, radca prawny
Karol Wątrobiński , radca prawny
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rozmowy

Reprywatyzacja 
w Krakowie

Jeszcze do niedawna kontrowersyjna sprawa 
reprywatyzacji kojarzyła się tylko z Warszawą. Ostatnio 
niektóre media próbują tę sprawę przełożyć także na 
Kraków. Słusznie?

I  tak, i  nie. Wiemy, że w  Krakowie także dochodziło do przejęć 
kamienic przez — mówiąc wprost — oszustów i  było to zjawi-
sko na dużą skalę. Różnice pomiędzy Krakowem a Warszawą są 
jednak zdecydowane. Przede wszystkim w  Warszawie mówimy 
faktycznie o reprywatyzacji. To słowo oznacza, że coś było pry-
watne, przeszło na własność państwa i  znowu przeszło w  ręce 
prywatne. W  Warszawie mamy do czynienia właśnie z  repry-
watyzacją, ponieważ jest to skutek obowiązywania tzw. dekretu 
Bieruta, na mocy którego skarb państwa przejął własność całe-
go terenu Warszawy. W Krakowie ani w żadnym innym mieście 
poza Warszawą, dekret Bieruta nie obowiązywał. To oznacza, że 
kamienice pozostały własnością prywatną, natomiast państwo 
w ramach tzw. kwaterunku przydzielało tam lokatorom mieszka-
nia i regulowało wysokość czynszów. Po 1989 r. zaczęli więc zgła-
szać się właściciele lub ich spadkobiercy, by wydać im zarząd ich 
własnych kamienic. Część oczywiście miała do tego prawo i nie 
można z tym dyskutować, ale w wielu przypadkach mieliśmy do 
czynienia, jak wspominałem, z oszustwami. To, co rozumiemy pod 
pojęciem reprywatyzacja, w  Krakowie dotyczy przede wszyst-
kim nieruchomości będących przez lata budynkami użyteczno-
ści publicznej. Ponieważ to one w  Krakowie, na mocy różnych 
przepisów przeszły po wojnie na własność państwa, a teraz tam-
te decyzje podważają spadkobiercy dawnych właścicieli. Druga, 
podstawowa różnica pomiędzy Krakowem a  Warszawą to spo-
sób oddawania nieruchomości. W Warszawie decyzje podejmo-
wali urzędnicy. W Krakowie — sądy. 

W jednym z materiałów TVP padło stwierdzenie, że 
owszem, w Krakowie o zwrotach kamienic decydowały 
sądy, ale urzędnicy ich nie weryfikowali. Zadam 
może dziwne pytanie — w jaki sposób urzędnik może 
weryfikować postanowienie sądu?

To jest komentarz, który udowadnia, że powiedzenie: „jak się chce 
psa uderzyć, to kij się znajdzie” jest prawdziwe. Być może autor 
materiału uważa, że wyroki sądowe należy respektować wybiór-
czo. Tylko te, które są po naszej myśli… Ale trzeba też wyjaśnić, 
że miasto od niekorzystnych wyroków się odwoływało. Niestety 
sądy najczęściej brały stronę osoby prywatnej. Na miasto spada-
ły koszty postępowania.

Można zatem powiedzieć, że przez decyzje sądów Miasto 
jest poszkodowane tak samo jak inni lokatorzy? Co Miasto 
straciło?
Jeżeli chodzi o  reprywatyzację, tak jak wspominałem, w  Kra-
kowie dotyczy to przede wszystkim budynków użyteczności 
publicznej. Traci nie tylko gmina, ale też wiele innych instytu-
cji. Na przykład zwróciliśmy już przedszkole, na ostatnim etapie 
jest kwestia zwrotu przychodni zdrowia, budynku urzędu przy 
pl. Wszystkich Świętych 11. Toczą się też sprawy o zwrot parku 
Decjusza, Instytutu Ekspertyz Sądowych itd. Na przykład Insty-
tut Hodowli Roślin był zmuszony do zwrotu wszystkich swoich 
obiektów na terenie Krakowa. Sprawa kamienicy przy pl. Wszyst-
kich Świętych 11 jest szczególnie bulwersująca, ponieważ wła-
ściciele mieli od lat 50. olbrzymie zaległości podatkowe, co 
zakończyło się wpisaniem do ksiąg wieczystych hipoteki przymu-
sowej. W 1978 r. Urząd Dzielnicowy Kraków Śródmieście wyre-
montował kamienicę za ponad 16 mln zł, potem — 2 lata później 
— przejął na własność skarbu państwa tę nieruchomość, przy-
znając właścicielom odszkodowanie. Teraz wszystko wskazuje na 
to, że spadkobiercy odzyskają jednak kamienicę, niezależnie od 
wypłaconego kiedyś odszkodowania. Ale też trzeba powiedzieć, 
czego miasto nie straciło dzięki uporowi i praktycznie detektywi-
stycznym zdolnościom urzędników. W przypadku pół tysiąca nie-
ruchomości udało się uregulować sprawy własnościowe i wpisać 
do ksiąg wieczystych Skarb Państwa lub Gminę Miejską Kraków. 
Drugie 500 spraw jest w tej chwili w toku i być może też uda się 
udowodnić prawo Skarbu Państwa lub Miasta do własności tych 
nieruchomości. 

Powiedział Pan „detektywistycznym zdolnościom”…

Przede wszystkim mam na myśli pracę z niekompletną dokumen-
tacją dotyczącą odszkodowań wypłacanych w ramach tzw. ukła-
dów indemnizacyjnych. Już w latach 90. jako wojewoda prosiłem 

O reprywatyzacji, zwrotach kamienic 
w Krakowie, śledztwach urzędników 
i współpracy z organami ścigania z Jackiem 
Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa 
rozmawia Beata Klejbuk-Goździalska.
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Ministra Finansów, by nam udostępnił tę dokumentacje. Jest 
ważna, ponieważ stanowi dowód, że właściciele nieruchomości, 
którzy nie wrócili po wojnie do kraju, tylko zostali obywatelami in-
nych państw, odebrali odszkodowanie za pozostawione w Polsce 
mienie. Po raz pierwszy urzędnicy z Krakowa pojechali do Mini-
sterstwa Finansów w 1998 r., by w archiwach i piwnicach szukać 
informacji o krakowskich nieruchomościach. zastali zdekomple-
towaną, często zniszczoną dokumentację, nierzetelnie opisującą 
nieruchomości, np. wpis „kamienica w okolicach Rynku Główne-
go”. Nikt do dziś nie wie, o  którą chodziło. z  biegiem lat jednak 
coraz więcej danych udaje nam się odnaleźć. Weryfikując dane, 
spadkobierców czasem trzeba szukać praktycz-
nie po całym świecie. Mało kto też wie, że re-
gulując stan prawny nieruchomości, urzędnicy 
przeszukują też… cmentarze. Ale to już na inną 
opowieść. 

Jak władze miasta reagowały w sytuacjach, gdy 
podejrzewano popełnienie przestępstwa, np. 
sfałszowane dokumenty? 

Dokładnie tak jak powinny, czyli zawiadamiając 
organy ścigania. Nasze podejrzenia wzbudzały 
dziwne transakcje, np. sprzedaż udziałów w  ka-
mienicy za 2 dolary. Często mieliśmy podejrzenia 
co do pokrewieństwa osób występujących o na-
bycie spadku. Przekazywaliśmy też sprawy sfał-
szowanych naszym zdaniem testamentów. Od 
lat bardzo ściśle współpracujemy przede wszyst-
kim z prokuraturą i policją. W latach 90. policjan-
ci wręcz regularnie co kilka dni odwiedzali urząd 
i  na bieżąco odbierali od urzędników dokumen-
ty, które wzbudzały jakieś wątpliwości. W  taki 
sposób przekazano organom ścigania dokumen-
ty dotyczące m.in. kamienic na ulicach Poselskiej, 
Jagiellońskiej, Wenecja, Dietla, Długiej, Karmelic-
kiej i wielu innych. Proszę sobie wyobrazić skalę: 
w  latach 2005–2017 przekazano prokuraturze, 
CBA lub ABW akta lub informacje dotyczące 382 
spraw! 

Czy w tym roku także urząd kierował jakieś 
sprawy do prokuratury? 

W  tym roku skierowaliśmy do prokuratury 8 
spraw z  prośbą o  zbadanie stanu prawnego nie-
ruchomości, bądź podjęcie czynności mających 
na celu ochronę własności Skarbu Państwa. Do-
tyczą one kamienic przy Krowoderskiej, zamoy-
skiego, Urzędniczej i Św. Krzyża.

Czy powołanie specjalnego zespołu w Prokuraturze 
Regionalnej w Krakowie, który przeanalizuje śledztwa 
i postępowania sądowe dotyczące zwrotu nieruchomości 
w naszym mieście, to dobra decyzja? 

Jestem przekonany, że tak. To będzie okazja, żeby wrócić do 
spraw, które już od lat wydają się nieodwracalnie przegrane. 
z naszej strony deklarujemy pełną współpracę. Cała nasza wie-
dza i archiwum są do dyspozycji prokuratury.

Czego możemy oczekiwać w sprawach reprywatyzacji 
w najbliższym czasie?

Obawiam się, że tego, iż wiele osób będzie chciało w obliczu zbli-
żających się wyborów samorządowych zbić na tym polityczny 
kapitał. W  końcu w  Krakowie mamy już jedno stowarzyszenie, 
które prowadzi „społeczny audyt reprywatyzacji”, na który do-
stało pieniądze z  Fundacji Batorego. Audyt w  praktyce polega 
na tym, że stowarzyszenie w ciągu 1,5 miesiąca wysłało do urzę-
du ponad 260 wniosków o  informację publiczną, czym całkowi-
cie sparaliżowało pracę biura, które na co dzień właśnie stara 
się odzyskiwać kamienice dla Skarbu Państwa. Potem informa-
cje urzędowe są przekazywane na konferencjach prasowych jako 
„własne odkrycia”.

Jak długo jeszcze może potrwać porządkowanie spraw 
własnościowych krakowskich kamienic? W końcu wojna 
zakończyła się 72 lata temu!

Jeżeli w najbliższym czasie doczekamy się ustawy reprywatyza-
cyjnej, to bardzo szybko. Wielokrotnie przez lata korespondo-
waliśmy w  tej sprawie z  parlamentarzystami i  najwyraźniej nie 
było woli politycznej, by tę sprawę załatwić. Teraz jest inaczej, 
projekt ustawy przedstawiony przez wiceministra sprawiedli-
wości Patryka Jakiego uważam za dość dobry. Gdyby ta ustawa 
weszła w  życie, przyspieszyłaby uporządkowanie wielu spraw 
w Krakowie. 

Dziękuję za rozmowę!

W 1978 r. Urząd Dzielnicowy Kraków 

Śródmieście wyremontował kamienicę za ponad 

16 mln zł, potem — 2 lata później — przejął na 

własność skarbu państwa tę nieruchomość, 

przyznając właścicielom odszkodowanie. Teraz 

wszystko wskazuje na to, że spadkobiercy 

odzyskają jednak kamienicę, niezależnie od 

wypłaconego kiedyś odszkodowania. Ale też 

trzeba powiedzieć, czego miasto nie straciło 

dzięki uporowi i praktycznie detektywistycznym 

zdolnościom urzędników. W przypadku pół 

tysiąca nieruchomości udało się uregulować 

sprawy własnościowe i wpisać do ksiąg 

wieczystych Skarb Państwa lub Gminę Miejską 

Kraków. Drugie 500 spraw jest w tej chwili 

w toku i być może też uda się udowodnić prawo 

Skarbu Państwa lub Miasta do własności tych 

nieruchomości.



inwestycja rentierska mieszkaniowa vs. kupno mieszkania pod wynajem

Inwestycje rentierskie mieszkaniowe dostępne są dla każdego, bez względu na 
zasobność portfela. Najniższa możliwa kwota inwestycji to 10 000 zł, przeciętnie 
inwestorzy inwestują 150 000 zł.

Niezbędna kwota  
do zainwestowania

Kupując i wykańczając mieszkanie pod wynajem, musimy liczyć się ze średnim wydatkiem  
250 000–350 000 zł. Jeśli zdecydujemy się w pełni umeblować mieszkanie, musimy dodać 
kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Inwestując w Fundusz Hipoteczny, inwestor otrzymuje  pierwsze odsetki po 
pierwszym miesiącu. Kolejne odsetki, bez żadnych przestojów otrzymuje 
w cyklach miesięcznych, aż do końca trwania umowy.

Czas do otrzymania 
pierwszych zysków

Po adaptacji mieszkania, musimy wziąć pod uwagę nawet kilkumiesięczny czas trwania prac 
remontowych, gdzie opóźnienia są powszechne. Potem czas na szukanie najemcy. Można 
przyjąć, że dopiero po 3-6 miesiącach od zakupu mieszkania otrzymamy pierwszy czynsz od 
lokatora.

Inwestycje Rentierskie Mieszkaniowe mają stałe oprocentowanie 4,5–10 proc. 
w skali roku. Rentowność inwestycji

Rentowność wynajmu mieszkań różni się w zależności od miasta i dzielnicy, w których  
położone jest mieszkanie. Przyjmuje się, że realna rentowność mieszkań pod wynajem oscyluje 
pomiędzy 3–5 proc. w skali roku.

Inwestycje Rentierskie Mieszkaniowe są zawierane na krótki okres, 18–60 
miesięcy. W trakcie trwania umowy istnieje możliwość odsprzedania swojej 
inwestycji innemu inwestorowi. Fundusz Hipoteczny Yanok pomaga w takich 
transakcjach.

Płynność inwestycji

Kupując mieszkanie pod wynajem, zazwyczaj myślimy o nim jako gwarancji emerytalnej. 
Jednak zdarzają się różne  sytuacje, kiedy potrzebujemy „wyjąć” zainwestowane pieniądze. 
Sprzedaż nieruchomości w cenie rynkowej, bez wyraźnego obniżenia ceny ofertowej może 
trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Inwestycje Rentierskie Mieszkaniowe są inwestycją, która obarczona jest 
potencjalnym ryzykiem o niskim natężeniu. Pośrednie zabezpieczenie na 
hipotekach konkretnych nieruchomości powoduje praktyczny brak możliwości 
utraty zainwestowanych środków. Stałe oprocentowanie inwestycji gwarantuje 
brak zmian związanych z wahaniami rynkowymi, kursowymi itp.

Ryzyka inwestycyjne

Prawdopodobieństwo utraty nieruchomości jest praktycznie niemożliwe. Może się zmieniać 
rentowność ze względu na zmiany otoczenia (np. nowo powstałe wysypisko znacząco obniża 
wartość mieszkania i wysokość czynszów) czy też ze względu na zmiany koniunkturalne 
mikro- i makroekonomiczne. Potencjalne i prawdopodobne przestoje między najemcami, prace 
remontowe i ewentualne zniszczenia powodują zmniejszenie stopy zwrotu z inwestycji.
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W
iększość osób marzy o  tym, aby móc zostać rentie-
rem i posiadać mieszkanie pod wynajem, które da nam 
dodatkowy dochód, a na starość zapewni emeryturę. 

Jeszcze lepiej, gdy będziemy mieć kilka nieruchomości — wów-
czas nasze dochody rosną i  możemy spokojnie się bogacić. Ja 
również miałam takie marzenie. Wyleczyłam się jednak z  niego 
po remoncie małego mieszkania,  który trwał 3 miesiące dłużej 
niż zakładały ustalenia z ekipą remontową. Pochłonął on ponad 
20 tys. zł więcej, niż początkowo kalkulowałam i po 2 miesiącach 
szukania odpowiedniego najemcy…

Od czego zaczynamy? Od zakupu nieruchomości pod wyna-
jem. Niektórzy z  nas są szczęściarzami i  już posiadają „wolne” 
mieszkanie, więc ten krok mogą pominąć. Szukanie odpowied-
niego lokalu jest ciężką pracą — musimy przeanalizować oferty 
z rynku wtórnego i pierwotnego, zrobić analizę wysokości czyn-
szów najmu, przeszukać setki — a nawet tysiące — ogłoszeń, spo-
tkać się z niezliczoną liczbą pośredników nieruchomości i przeżyć 
stres ostatecznego wyboru.

Kolejnym krokiem jest adaptacja mieszkania. Jeśli zdecydowa-
liśmy się na zakup mieszkania od dewelopera lub mieszkania do 
remontu, to czeka nas szereg wyzwań. Począwszy od projektu, 
poprzez znalezienie ekipy remontowej i zakup materiałów, a koń-
cząc na „doglądaniu” robotników i sprawdzaniu efektów ich pracy. 
Jeżeli kupiliśmy mieszkanie po remoncie lub do odświeżenia, to 
pracy w tym zakresie mamy znacznie mniej lub całkowicie może-
my ją pominąć. Wówczas przychodzi czas wyposażania mieszka-
nia. Bez względu na to, czy zdecydujemy się wynająć mieszkanie 
całkowicie umeblowane, czy tylko częściowo, musimy wyposażyć 
kuchnię w meble oraz podstawowe sprzęty AGD. Łazienka rów-
nież wymaga odpowiedniego wyposażenia. zazwyczaj również 
po stronie wynajmującego jest zakup pralki lub pralko-suszarki.

Kiedy mamy za sobą te niełatwe, kosztowne i  czasochłonne 
czynności, przychodzi czas na szukanie najemcy. Idealną sytuacją 

byłoby znalezienie od razu „przyzwoitych” najemców, którzy 
będą rzetelnie płacić ustalony czynsz najmu. Niestety często 
zdarza się, że musimy dłużej czekać na odpowiedniego najem-
cę i  nasze mieszkanie stoi puste, generując comiesięczne opła-
ty administracyjne. Statystycznie przyjmuje się, że standardowe 
mieszkanie w dużym mieście ma stan tzw. obłożenia na poziomie 
10–11 miesięcy w roku. Czyli przeciętnie jeden, a nawet dwa mie-
siące w roku to czas poświęcony na szukanie najemców, ich zmia-
nę oraz prace remontowe po zakończonym najmie.

znajdujemy wreszcie chętnego na najem. Oczywiście, każdy 
rozsądny właściciel sprawdza nowych lokatorów, jednak zawsze 
istnieje ryzyko, że najemca nie będzie płacić lub wpłaty będą nastę-
pować z opóźnieniem. Kolejną bolączką właścicieli mieszkań pod 
wynajem są zniszczenia i dewastacje mieszkania, mebli i sprzętów. 
Kaucje bardzo często nie są w stanie pokryć tych zniszczeń i wła-
ściciel musi je sfinansować z własnej kieszeni. Skierowanie sprawy 
do sądu czasem przynosi odpowiednie efekty, ale sprawy cywilne 
tego typu mogą ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. I najczar-
niejszy scenariusz, który spędza sen z powiek wielu właścicielom 
mieszkań pod wynajem, czyli lokator, którego nie da się eksmito-
wać. Najem okazjonalny wprowadzony przez „Ustawę o  zmianie 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw”, który miał chronić właścicieli przed takimi sytuacjami, po 
krótkim okresie okazał się fikcją. 

W co zatem powinny zainwestować te osoby, które chcą zdo-
być pozycję rentiera i  czerpać comiesięczne zyski z  inwestycji 
w nieruchomości?

Jedno z rozwiązań stanowią apartamenty pod wynajem w tzw. 
systemie condo. Są to zazwyczaj obiekty hotelowe lub aparta-
mentowe, zlokalizowane w  miejscowościach wypoczynkowych. 
Niewątpliwą zaletą takiej inwestycji jest stosunkowa stabilność 
dochodów z  najmu (o  ile oczywiście nie zbankrutuje operator 

Obalamy mit: Najlepiej inwestować 
w nieruchomości pod wynajem

artykuł sponsorowany
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Meldunek nie wpływa na prawo do lokalu
orzEcznictwo

F
akt zameldowania lub braku zameldowania w danym lokalu 
często jest przeceniany przez obywateli. O  tym, że nie ma 
związku pomiędzy meldunkiem a  prawem do lokalu, przy-

pomniał w niedawnym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Krakowie. Sąd ten wyjaśnił, że: o tym, czy dana osoba ma 
prawo przebywać w danym lokalu nie decyduje sam fakt zameldowa-
nia w tym lokalu, ale posiadanie odrębnego prawa do lokalu. Zameldo-
wanie i wymeldowanie nie ma żadnego wpływu na istnienie lub brak 
istnienia prawa do lokalu. Kwestia ta jest niekiedy przedmiotem 
nieporozumień, warto zatem bliżej się jej przyjrzeć. 

Sprawa dotyczyła wymeldowania E.P. z  miejsca pobytu sta-
łego z lokalu mieszkalnego. Prezydent Miasta wymeldował E.P., 
ponieważ uznał, że opuściła ona miejsce stałego pobytu w rozu-
mieniu art. 35 ustawy o ewidencji ludności. Po wniesieniu odwo-
łania przez E.P., Wojewoda utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. 
Wskazał, że ustalono, iż przedmiotowy lokal w wyniku egzekucji 
komorniczej został opróżniony z osób i rzeczy oraz pozostawał 
w dyspozycji właścicielki — B.P., a E.P. w nim nie zamieszkiwała. 
E.P. decyzję Wojewody zaskarżyła do WSA w  Krakowie, który 
jednak skargę tę oddalił. 

Sąd uznał, że obie decyzje były prawidłowe i  nie naruszały 
prawa. Opisując instytucję meldunku, wskazał, że wymeldowa-
nie z  miejsca stałego pobytu, tak samo jak i  zameldowanie w  miej-
scu stałego pobytu, ma charakter wyłącznie ewidencyjny i rejestrowy 
i nie powoduje uzyskania przez osobę zameldowaną prawa do loka-
lu mieszkalnego. To właśnie na skutek posiadania prawa do lokalu 
(np. prawa własności, najmu, użyczenia, itp.) dana osoba może być 

zameldowana w  tym lokalu, o  ile oczywiście w  nim przebywa z  za-
miarem stałego pobytu. Trafnie Sąd podkreślił, że sam fakt zamel-
dowania nie stanowi żadnego tytułu prawnego do korzystania 
z lokalu. 

Praktyka pokazuje, że często osoby wymeldowane uważają, iż 
na skutek decyzji wymeldowującej tracą uprawnienia do korzy-
stania z lokalu. Trzeba przypomnieć, że decyzja o wymeldowaniu 
jest skutkiem opuszczenia lokalu i w żaden sposób nie wpływa na 
prawa danej osoby do tego lokalu. Jeśli posiada ona jakieś prawa, 
to nie zostanie ich — wskutek tego rodzaju decyzji — pozbawiona. 

Sąd co prawda zauważył trudną sytuację mieszkaniową E.P., 
jednak w  uzasadnieniu stwierdził, że: w  sprawie dotyczącej wy-
meldowania nie można załatwiać ani spraw własnościowych, ani też 
ustalać np. tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Istotą 
postępowania w  sprawie wymeldowania jest bowiem rozstrzy-
gnięcie, czy dana osoba przebywa w lokalu, w którym jest zamel-
dowana, czy też nie. 

Warto na koniec przypomnieć, że meldunek jest instytucją 
bardzo często krytykowaną. Przez ostatnie lata trwały prace nad 
zniesieniem obowiązku meldunkowego. Ustalono już nawet, że 
nastąpi to z dniem 1 stycznia 2018 r. Sytuacja jednak się zmieniła 
i przepisy, której jeszcze nawet nie zdążyły wejść w życie, zostały 
zmienione. Najnowsza wersja nowelizacji ustawy o ewidencji lud-
ności przewiduje utrzymanie obowiązku meldunkowego. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 
26 września 2017 r., III SA/Kr 799/17

Krzysztof Janowski, radca prawny

 • brak ryzyka dewastacji nieruchomości przez najemców;
 • brak przestojów na remonty i naprawy;
 • bez zajmowania się monitorowaniem i windykowaniem płatno-

ści od najemców;
• bez ponoszenia kosztów miesięcznych utrzymania 

nieruchomości;
 • bez ryzyka problemów z eksmisją niepłacących najemców.

Osoby, które będą rozważać taką formę inwestycji, zainteresuje 
porównanie w tabeli (na stronie obok).

Inwestycja Rentierska Mieszkaniowa jest nowatorskim pro-
duktem inwestycyjnym uzupełniającym lukę w  inwestycjach 
w  nieruchomości. Już wielu ekspertów rynku nieruchomości, 
pośredników nieruchomości i osób, które do tej pory żyły z wy-
najmu mieszkań, zdecydowało się zainwestować swoje środ-
ki w  Fundusz Hipoteczny Yanok, poprzez objęcie Obligacji 
korporacyjnych, zawarcie umowy Pożyczki Inwestorskiej, czy 
też zainwestowało w  nowy produkt inwestycyjny Funduszu — 
Nieruchomościowe Weksle Inwestycyjne. Inwestor Wekslo-
wy uzyskuje papier wartościowy przynoszący mu stały dochód 
i bezpieczny zwrot inwestycji.

Szczerze polecam
Anna Maria Naściszewska

Prezes zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok
www.yanokhipoteczny.pl 

www.weksleinwestycyjne.pl 

obiektu) oraz możliwość korzystania z  uroków swojego aparta-
mentu w określonym czasie w roku.

Jednak są również minusy. Przede wszystkim liczba ofert — nie-
stety rynek tego typu nieruchomości nie jest nieograniczony i co-
raz mniej znajdujemy miejsc, gdzie można zainwestować. Drugi 
minus to cena — zazwyczaj takie apartamenty są dość drogie i ich 
zakup wiąże się z dużym zaangażowaniem środków lub długolet-
nim kredytem. Trzecim minusem jest stopa zwrotu inwestycji — za-
zwyczaj są to okresy 18–22-letnie.

Najlepszym rozwiązaniem jest pośrednie 
inwestowanie w nieruchomości 
Jedną z alternatywnych form inwestowania w nieruchomości sta-
nowi inwestowanie pośrednie. Atrakcyjnym przykładem takiej 
inwestycji są Inwestycje Rentierskie Mieszkaniowe Funduszu Hi-
potecznego Yanok, który środki pochodzące od inwestorów prze-
znacza na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych 
bardzo atrakcyjnymi nieruchomościami. 

zabezpieczeniem zwrotu zainwestowanego kapitału są atrak-
cyjne nieruchomości o wartości minimum dwukrotnie większej niż 
wysokość zainwestowanych przez inwestorów środków.

Taka pośrednia inwestycja w nieruchomości daje, w przeciwień-
stwie do kupna mieszkania pod wynajem, szereg korzyści:
 • brak ryzyka pustostanu;
 • brak kłopotów z szukaniem najemców oraz ich weryfikacją;
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wiz. Limba Eko

wiz. Limba Eko

architEktura

Na Ruczaju powstanie nowoczesne 
centrum kultury

D
o konkursu na przyszłe Centrum Kultury Ruczaj, zorga-
nizowanego przez zarząd Inwestycji Miejskich, zostało 
zgłoszonych 6 projektów. Niestety 2 z  nich nie podlega-

ły ocenie, ponieważ nie spełniły wymogów formalnych. Spośród 
4 pozostałych sąd konkursowy wybrał koncepcję zaprezento-
waną przez zespół architektoniczny z biura limba Eko sp. z o.o., 
w składzie: arch. Anna Husarska, arch. Julia Szatko i arch. Ewe-
lina Proszkowiec. Projektantki zaproponowały obiekt z  zaokrą-
glonymi narożnikami, który przybiera kształt litery „C”, od słowa 
„centrum”.

Wygląd budynku można interpretować na wiele sposobów. 
Elewacja jednym przypomina grzbiety książek, innym kojarzy 
się z  organami, a  jednocześnie przyciąga wzrok wielością in-
tensywnych barw. W ten sposób nawiązuje do bogactwa i róż-
norodności kultury, na którą składa się m.in. literatura, muzyka 
i sztuka. Poszczególne elementy kultury tworzą całość, tak jak 
różnobarwne paski pionowych żaluzji, składające się na elewa-
cję obiektu. Ciepłe kolory mają budzić przyjemne skojarzenia, 
przywodzić na myśl atrakcje, z  których będzie można skorzy-
stać w  tym miejscu. Elementy aranżacji wnętrza harmonizują 
z elewacją budynku.

Podczas tworzenia projektu konieczne było uwzględnienie 
zastanej infrastruktury. W  najbliższym sąsiedztwie działki znaj-
dują się zarówno współczesne bloki wielorodzinne, jak i  postmo-
dernistyczne budynki z  lat 90., a  także domy jednorodzinne z epoki 
powojennego modernizmu. Wśród tej wielości gabarytów i  stylów 
wydaje się konieczne wprowadzenie mocnego centrum. Budynek ten 
winien być sam w sobie łatwo rozpoznawalnym, czytelnym znakiem, 

jednoznacznie i silnie kojarzącym się ze swoja funk-
cją — centrum kulturalnego — tłumaczą architekci.

Najważniejszym pomieszczeniem Centrum 
Kultury Ruczaj stanie się umieszczona we 
wschodnim skrzydle wielofunkcyjna sala, zaj-
mująca 3 kondygnacje. W  tym miejscu będą 
odbywać się m.in. koncerty i  spektakle te-
atralne. Widownia pomieści 300 osób, w  tym 
ok.  90  miejsc zostanie usytuowanych na balko-
nie. W  budynku zaprojektowano również sale 
dydaktyczne przeznaczone na różnego rodzaju 
zajęcia edukacyjne, m.in. muzyczne, taneczne, 
plastyczne czy językowe. Obiekt będzie przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych, w  tym 
poruszających się na wózkach. 

Na najwyższej kondygnacji budynku zapro-
jektowano kawiarnię, której dach i  ściany będą 
wykonane ze szkła. Takie rozwiązanie umożliwi 
gościom oglądanie panoramy lasów Tynieckich, 
a w pogodne dni być może nawet pasma Beskidu 
Żywieckiego. latem szklane ściany będzie moż-
na rozsunąć, by cieszyć się świeżym powietrzem.

W  pobliżu budynku przewidziano miejsce na 
teren zielony. W otoczeniu przyrody będzie można organizować 
zajęcia plenerowe, np. malarskie, fotograficzne, a także sportowe, 
takie jak fitness, gimnastyka czy joga. Wokół zostaną wytyczone 
ścieżki przeznaczone do spacerów, z ławkami, na których będzie 
można odpocząć. Jednym z  założeń twórców projektu było za-
chowanie jak największej liczby aktualnie rosnących tam drzew 
i krzewów. Rośliny, które trzeba będzie wyciąć, zostaną zastąpio-
ne poprzez nowe nasadzenia.

Autorzy zwycięskiego projektu otrzymali nagrodę w wysoko-
ści 20 tys. zł. Kolejny etap to przygotowanie dokumentacji pro-
jektowej. Następnie odbędzie się przetarg, w  którym zostanie 
wyłoniony wykonawca inwestycji. Jej ukończenie planowane jest 
na 2021 r.

Anna Kapłańska

Zespół biura architektonicznego Limba Eko sp. z o.o. otrzymał I nagrodę w konkursie na 
urbanistyczno-architektoniczną koncepcję Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórze.
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Perły z sieci

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Rodrigo Soldon, flickr.com

fot. na lic. Wikimedia Commons

Biurowiec CMA-CGM 

Francuska siedziba CMA CGM, jednej z największych 
europejskich firm shippingowych, powstała w 2004 r. 
w Marsylii. Jest to pierwsza wieża zbudowana tam od 30 lat 
i jednocześnie najwyższy budynek w mieście. Wieżowiec 
zaprojektowany przez Zahę Hadid jest częścią wielkiego 
planu przebudowy nabrzeża Marsylii znanego pod nazwą 
Euromediterranée, której celem jest rewitalizacja miasta 
poprzez budowę obiektów biurowych, usługowych 
i mieszkaniowych. Kompleks został zlokalizowany w pobliżu 
wybrzeża, w klinie pomiędzy zawieszonymi nad ziemią 
drogami szybkiego ruchu. 33-piętrowy wieżowiec liczy 147 m 
wysokości, a w swoim najszerszym miejscu osiąga 75 m 
szerokości. Budynek, podobnie jak inne projekty autorstwa 
Zahy Hadid, wyróżnia się atrakcyjną i dynamiczną formą. 
Energooszczędna fasada z błękitnego szkła nadaje wygiętej 
bryle lekkość i wdzięk. Obiekt nie jest ograniczony jedynie do 
funkcji biurowej — znajdują się w nim również audytorium, 
restauracje, centrum fitness i muzeum morskie.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Niterói

Museu de Arte Contemporanea de Niterói — w skrócie MAC 
— znajduje się na przedmieściach Rio de Janeiro, w porcie 
Niteroi, leżącym u wejścia zatoki Guanabara. Obiekt jest jednym 
z najbardziej znanych dzieł wybitnego brazylijskiego architekta, 
Oscara Niemeyera. Współpracując z inżynierem Bruno Contarinim, 
stworzył on budynek, który wprawia w zachwyt niecodzienną 
konstrukcją. Budowla ma 16 m wysokości i 50 m średnicy, 
a charakterystyczny kształt spodka przywodzi na myśl skojarzenia 
ze statkiem UFO. Autor jednak swoje dzieło porównuje do kwiatu, 
gdzie główna część budynku wyrasta z wąskiej cylindrycznej 
podstawy otoczonej wodą, w której odbija się cała konstrukcja. 
Do głównej sali prowadzi efektowne podejście w kształcie 
serpentyny. Główna sala, zwana Museu de Arte Contemporanea 
de Niterói, może pomieścić jednorazowo ok. 60 osób. Dla 
zwiedzających udostępniono 3 piętra z eksponatami brazylijskiej 
sztuki modernistycznej. W galerii zostały zgromadzone eksponaty 
sztuki współczesnej, abstrakcyjne rzeźby oraz obrazy.

 School of Visual and Performing Art 

Szkoła Sztuk Wizualnych i Teatralnych nazywana także Szkołą 
nr 9 znajduje się w centrum Los AngelesZaprojektowany przez 
biuro Coop Himmelb(l)au obiekt jest realizacją planu budowy 
155 nowych szkół w mieście. Kompleks przeznaczony dla 1800 
uczniów został podzielony na 4 części, które odpowiadają 
poszczególnym dziedzinom sztuki, takim jak: teatr, muzyka, 
taniec i sztuki wizualne. Każda akademia zajmuje inny budynek, 
w którym znajdują się pracownie, sale lekcyjne, pomieszczenia 
administracyjne i gabinety dla nauczycieli. Na terenie obiektu 
znajdują się również biblioteka, kawiarnia oraz teatr mogący 
pomieścić ponad tysiąc osób. Hol wejściowy prowadzi do ukośnej 
wieży, otoczonej spiralną pochylnią w kształcie cyfry 9. Wieża 
łączy się z salą o powierzchni 3,5 tys. mkw., przeznaczoną na 
wystawy i konferencje. Klasy umieszczone są w oddzielnych, 
prostopadłościennych budynkach. Biblioteka wyrasta z bryły 
budynku jako obcięty stożek i wznosi się ponad poziom dachu. 
Koszt jej budowy wyniósł 172 mln dolarów.



Z kraju

Deweloper najpierw przekaże lokal, później  
otrzyma pieniądze
Zmiany, jakie chce wprowadzić UOKiK w  ustawie deweloperskiej, mają 
chronić wpłaty nabywców. Według UOKiK obecnie istnieje zbyt duże ry-
zyko, że w momencie upadłości dewelopera, nabywca może stracić zarów-
no wpłacone na rachunek środki, jak i  możliwość posiadania praw do nie-
ruchomości. W  związku z  tym środki przekazywane przez nabywców bę-
dą ściśle uzależnione od postępów prac na budowie. W praktyce będzie to 
oznaczało, że jeśli deweloper nie dokończy budowy, wtenczas bank zerwie 
umowę o  mieszkaniowym rachunku powierniczym. Oprócz tego zamknię-
cie rachunku będzie możliwe dopiero po ustanowieniu prawa własności dla 
ostatniego lokalu, który nie został sprzedany.

W  propozycjach pojawia się adnotacja, że dokument winien zawierać 
jasno sprecyzowane prawa i obowiązki stron w razie ogłoszenia upadłości 
przez prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy bank. Dodatkowo 
w załącznikach musi znaleźć się zgoda zabezpieczonego hipoteką banku lub 
innego wierzyciela na przeniesienie prawa własności lokalu na kupującego 
bez obciążania hipoteki mieszkania. 

Nowe zasady projektowania budynków 
Wraz z  1 stycznia w  życie weszła nowelizacja dotycząca warunków tech-
nicznych. Nowo powstające budynki i ich usytuowanie będą musiały speł-
niać nowe kryteria. Dokument reguluje m.in. minimalną powierzchnię loka-
lu mieszkalnego. Na rzecz ujednoliconego metrażu zrezygnowano z określa-
nia rozmiarów poszczególnych pomieszczeń. Zgodnie z  postanowieniami, 
od 2018 r. projekt mieszkania musi przewidywać co najmniej 25 mkw. po-
wierzchni użytkowej. Dzięki temu projektowanie ma być bardziej swobod-
ne, a mieszkania łatwiejsze w aranżacji przy jednoczesnym zachowaniu od-
powiedniego standardu użytkowania. Ponadto możliwe będzie łączenie po-
koju z aneksem kuchennym w tzw. kawalerkach. Nowe przepisy nie narzu-
cają już, gdzie mają znajdować się poszczególne elementy wyposażenia i ile 
metrów kwadratowych ma liczyć każde z pomieszczeń. Przepisy zezwalają 
także na lokowanie budynków, których ściany będą przylegały do obiektów 
znajdujących się na sąsiedniej działce, pod warunkiem, że takie rozwiązanie 
dopuszcza plan miejscowy bądź warunki zabudowy i zagospodarowanie te-
renu. Metoda ma ułatwić zagęszczenie zabudowy. Dotychczasowe prawo 
pozwalało na takie działania jedynie w obrębie zabudowy jednorodzinnej.

Kredyt mieszkaniowy najpopularniejszy w styczniu i grudniu 
Dla banków grudzień 2017 r. okazał się okresem wzmożonego zainteresowania 
kredytami mieszkaniowymi. Różnicę można było zauważyć nie tylko w odniesie-
niu do roku poprzedniego, ale także w  porównaniu z  wcześniejszym miesiącem, 
kiedy zaobserwowano niewielki spadek popytu. Jak wynika z danych BIK, w grud-
niu 2017 r. banki oraz SKOK-i otrzymały wnioski o przydzielenie kredytu hipotecz-
nego na kwotę o 33,7 proc. wyższą niż w analogicznym okresie 2016 r. W listopa-
dzie 2017 r. przyrost ten wyniósł jedynie 4,3 proc.

Liczba osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu na cele mieszkaniowe 
w ostatnim miesiącu 2017 r. zbliżyła się do 40,64 tys. osób, podczas gdy rok wcze-
śniej było ich o ponad 7 tys. mniej, czyli 33,58 tys. Uśredniona wartość finansowa 
wynikająca ze złożonych wniosków oscylowała wokół kwoty 221,92 tys. zł. Dane 
z grudnia nie przewyższają jednak wyników styczniowych, kiedy to dynamika war-
tości kredytów, o jakie złożono zapytania, wyniosła 41,5 proc.

Jak podkreśla prof. Waldemar Rogowski z BIK, wzmożony wzrost zaintereso-
wania kredytami hipotecznymi w grudniu, a szczególnie w jego ostatnim tygodniu, 
to wynik chęci skorzystania z rządowej pomocy oferowanej w ramach programu 
„MdM”. 
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Z Krakowa

Duże wydatki województwa na inwestycje drogowe 
Województwo małopolskie konsekwentnie realizuje projekt budowy 
dróg w regionie. W tym roku w Małopolsce planuje się m.in. budowę ob-
wodnic Babic, Wolbromia, Miechowa, Waksmundu, Ostrowska, Łopusz-
nej, Skawiny i Gdowa, które łącznie mają pochłonąć ponad 141 mln zł. 
Prace budowlane dotyczące obwodnicy Gdowa już się rozpoczęły. In-
westycja kosztuje 30 mln zł, z czego województwo wyłoży 5,4 mln. Dro-
ga ma być gotowa we wrześniu przyszłego roku. Do końca września pla-
nowane jest także ukończenie obwodnicy Miechowa, której koszt wy-
niesie 66 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, w listopadzie powinny się za-
kończyć prace przy kolejnym etapie budowy obwodnicy Skawiny. Zmo-
dernizowane zostaną również drogi wojewódzkie na odcinkach łączą-
cych Chabówkę z Zakopanem (DW 958), Paleśnicę Bartkową Posadową 
z Dąbrową (DW 975) i Lubień z Zabrzeżem (DW 968). Koszt moderni-
zacji dróg wyniesie 266 mln zł. Całkowita wartość wszystkich inwesty-
cji na trasach regionalnych wyniesie ponad 1,67 mld zł, z czego prawie 
400 mln zł pochodzi z budżetu wojewódzkiego. Łącznie w przyszłym ro-
ku Małopolska wyda na przebudowy dróg ponad 1,7 mld zł.

Nowe zasady w strefie płatnego parkowania 
Od 8 stycznia 2018 r. na terenie Krakowa zaczęły obowiązywać nowe 
regulacje w strefie płatnego parkowania. Zmiany mają przede wszyst-
kim ograniczyć przypadki nabywania abonamentów mieszkańca przez 
osoby do tego nieuprawnione. W tym celu Rada Miasta Krakowa podję-
ła uchwałę wprowadzającą nowe zasady funkcjonowania SPP, w tym wy-
dawania abonamentów mieszkańca. Teraz mają być one wydawane wy-
łącznie faktycznym mieszkańcom SPP, którzy kupili samochód – są jego 
właścicielami/współwłaścicielami lub mają prawo do pojazdu w oparciu o 
umowę kredytową lub leasing. Likwidacji uległy abonamenty na okazicie-
la. Od 8 stycznia ogólnodostępne abonamenty postojowe wydawane bę-
dą wyłącznie dla konkretnego pojazdu w oparciu o jego numer rejestra-
cyjny – abonament będzie przypisany do danego numeru rejestracyjne-
go w systemie. Wszystkie abonamenty postojowe wydane na podstawie 
dotychczasowej uchwały do czasu upływu terminu, na jaki zostały wyda-
ne, zachowają ważność na obszarze, na jaki zostały wydane. Dodatkowo 
zmianie uległa organizacja strefy parkowania P1 Stare Miasto, która zo-
stała podzielona na cztery podstrefy.

Park Lotników Polskich zostanie odnowiony
Zarząd Zieleni Miejskiej podejmie się kompleksowej rewitaliza-
cji Parku Lotników Polskich. W budżecie miasta na 2018 r. zare-
zerwowano na ten cel 6 mln zł. Zgodnie z projektem w południo-
wej części parku powstanie staw o powierzchni 1,5 ha i głęboko-
ści 1,5 m. Nad taflą wody zostanie wybudowana kładka spacero-
wa, która połączy alejki po obu stronach zbiornika. Wokół stawu 
znajdzie się strefa piknikowa z plażą, a obok pawilon z miejscem 
na kawiarnię i siedziskami, dzięki którym możliwa będzie np. or-
ganizacja kina letniego. W  ramach rewitalizacji zostanie odno-
wiony plac zabaw znajdujący się blisko boiska. Wyremontowane 
mają zostać wszystkie alejki w południowej części parku, o łącz-
nej powierzchni 3 tys. mkw. Planowana jest także wymiana małej 
architektury. Ponadto, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji zajmie się naprawą parkowej fontanny, która stano-
wi wizytówkę parku. ZZM planuje zakończyć prace projektowe 
i uzyskać potrzebne pozwolenia w pierwszym kwartale tego ro-
ku, a prace budowlane rozpocząć na wiosnę.

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

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

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 4,1758

chf 3,5683

pln 3,63%

iii kw. 2017 6773 zł

iii kw. 2017 15 151

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2% (grudzień 2017)

eur 1,4% (grudzień 2017)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3290

libor chf –0,7356

libor eur *** –0,3836

preferencyjny zus standardowy zus

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 630,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – 
w roku 2018 – 2100 zł)

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2665,80 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2018 – 4443 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)                          148,68

tabela nr 008/A/NBP/2018 z dnia 11.01.2018

obowiązujące w Krakowie w roku 2018 
(źrodło: Urząd Miasta Krakowa)

(dane na dzień 10.01.2018 [Euribor],  
4.01.2018 [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 – 0,91 zł od 1 mkw. 
pow.

è od budynków mieszkalnych (lub 
ich części) – 0,77 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 – 
23,10 zł od 1 mkw. pow. użytkowej

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 19.12.2017)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

* dane z 2017 r.                                (źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)
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transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego
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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

Sprawdź ponad setki ofert kredytów z ponad 30 banków rozmawiając z 1 osobą. 
Umów się na bezpłatne spotkanie!  ZADZWOŃ LUB NAPISZ

+ 48 791 992 979

biuro@strzylak.pl

ul. Tadeusza Kościuszki 50/1, 30-114 Kraków

www.strzylak.pl

• Kredyty: Hipoteczne | Gotówkowe | Konsolidacyjne | Inwestycyjne  • Ubezpieczenia | Inwestycje
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aranżacjE wnętrz

Nowy Rok, nowe wnętrze

N
owy rok to nowe postanowienia, obietnice złożone sobie 
lub naszym bliskim, świeży start dla każdego. Ale co in-
teresującego niesie ze sobą zmiana cyferki w kalendarzu 

dla projektantów wnętrz? Przede wszystkim zwiastuje nowe 
trendy, które będą rządziły naszymi wnętrzami, wprowadza-
ły do nich całkowite rewolucje i perfekcyjne, wymuskane przez 
designerów formy. zawsze podchodzę do tych szumnych zapo-
wiedzi producentów płytek czy oświetlenia z rezerwą, bo prze-
cież to tylko chwyt marketingowy. Nowy rok jest jednak dobrą 
klamrą, która pomaga rozgraniczyć trendy i tendencje oraz za-
obserwować zachodzące w  nich zmiany z  lekkim dystansem. 
Skupmy się jednak na tym, co warto wypróbować, przemyśleć 
i zobaczyć w 2018 r.

1. Zieleń	we	wnętrzach ciągle cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem — temat tym bardziej aktualny, że w Krakowie mocno 
walczymy o jakość naszego powietrza, więc każda roślinka jest na 
wagę złota. Żywe rośliny pomagają nam w odpoczynku, relaksie 
i wyciszeniu, a przy tym regulują jakość powietrza i oczyszczają 
je z toksyn. Kontakt z zielenią nie tylko pomaga się odstresować, 
ale również zachęca do zdrowego trybu życia i zwiększa poziom 
naszego zadowolenia. Najmodniejsze rośliny to teraz monstera 

deliciosa, wszelkie gatunki palm czy kojarzące się z  PRl-em pa-
procie. Jeśli ktoś nie ma ręki do roślin, może stworzyć galerię 
plakatów z motywami roślinnymi. Warto zadbać w swoim domu 
o odpowiedni relaks.

2. Kolorowy	 zawrót	 głowy — biel, szarość i  czerń już dawno 
odeszły do lamusa. Pora postawić na wyraziste i odzwierciedla-
jące nas samych kolory, które ożywiają wnętrze i doskonale pod-
kreślają jego atuty. Nie chodzi oczywiście o stworzenie w swoim 
mieszkaniu iście bajkowej kompozycji złożonej z zieleni, czerwieni 
i żółci. Postawmy na gładkie, neutralne ściany, a jedną z nich (np. 
kolankową na poddaszu) podkreślmy wyrazistym kolorem — bu-
telkową zielenią, przygaszonym fioletem, przybrudzonym niebie-
skim lub pudrowym różem. Warto odrobinę zaszaleć i zachwycić 
nie tylko siebie, ale i odwiedzających nas znajomych. Koniecznie 
wybierzmy się do najbliższego marketu budowlanego i poprośmy 
o wzorniki farb. Producenci oferują barwy głębokie w wielu stop-
niach połysku, które w zależności od konkretnej pory dnia wyglą-
dają całkiem inaczej. A jakie barwy będą najczęściej pojawiały się 
w nowym roku we wnętrzach? Ja stawiam na brudny róż, głębo-
ką czerwień i pastelowe odcienie fioletu, który został ogłoszony 
przez Pantone kolorem roku 2018.

projekt: Artur Brzuchacz, arch-tecture projekt: Artur Brzuchacz, arch-tecture
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3. Koniec	 z  białymi	 kuchniami — 
ostatnio coraz częściej sięgamy po 
te w  odcieniach głębokiego antra-
cytu, a  nawet klasycznej, matowej 
czerni. Myślę, że zachwyt nad po-
nadczasowymi i  eleganckimi biały-
mi kuchniami już dawno powinien 
minąć. Pora postawić na głębię i re-
fleks, które gwarantuje nam paleta 
ciemniejszych i  eleganckich barw. 
Jeśli nie jesteśmy na tyle odważni, 
aby postawić na czerń w  całej za-
budowie, to przynajmniej zaszalej-
my w  jej dolnej, bardziej podatnej 
na zabrudzenia części. Wybieraj-
my kolory z refleksem, najlepiej na-
kładane na fronty w formie bardziej 
odpornego na zarysowania lakie-
ru. Szczególnie polecam połączenie 
grafitowych frontów kuchennych 
z  kamiennym blatem i  mosiądzo-
wymi lub złotymi dodatkami, które 
podkreślą charakter aranżacji po-
przez odbicia kontrastujące z  gład-
kimi płaszczyznami drzwiczek 
mebli.

4. Rękodzieło	 i  motywy	 ludowe 
— nie komercjalizujmy w  pełni na-
szych wnętrz produktami z  popu-
larnych sieciówek, które może mieć 
każdy „Kowalski”. Poszukajmy na 
strychu lub w  piwnicy starych me-
bli, ceramiki czy obrazów, które przy pomocy farby, ściereczki 
i dobrych chęci mogą powtórnie wrócić na salony, sprawiając, że 
nasze wnętrze zyska wyjątkowy i  indywidualny detal. Recycling 
nadal jest w modzie, a każdy mebel czy przedmiot posiada swoją 
duszę, która czasami wymaga kilku sprawnych zabiegów odświe-
żających. Na targach designu rządzą ostatnio tapety i dekoracje 
inspirowane sztuką ludową wprost z Czarnego lądu, ale pamię-
tajmy również o bogactwie naszej kultury i chwalmy się tym, co 
mamy. Teraz niełatwo będzie kupić np. oryginalne krzesła projek-
tu Józefa Chierowskiego.

5. Wnętrza	 skrojone	 na	miarę	 fabryki — inspiracje starymi 
fabrykami to coraz częściej pojawiający się element naszych 
wnętrz. Ostatnio chętniej sięgamy w  swoich aranżacjach po 
naturalne licówki cegły, metal, blachę czy surowy mosiądz lub 
rdzę. Taki klimat z  pewnością prezentuje się niezwykle orygi-
nalnie, ale nie przypadnie do gustu większości z nas. Warto po-
stawić we wnętrzach industrialnych na naturalne materiały. Nie 
zastępujmy oryginalnej cegły tanim klinkierem z  marketu bu-
dowlanego, a stolika kawowego poszukajmy na giełdzie staroci, 
wykorzystując do jego stworzenia starą skrzynkę na narzędzia. 
Dużą uwagę przywiążmy do oświetlenia, które stanowi o spój-
ności aranżacji i było bardzo ważnym elementem wyposażenia 
każdego zakładu. W  tym momencie rynek renowacji starych 
lamp kwitnie i można się spodziewać, że w nowym roku popu-
larność tej surowości i prowadzonych natynkowo instalacji bę-
dzie ciągle wzrastała. 

projekt: Artur Brzuchacz, arch-tecture

6. Wielki	Gatsby	wraca	w formie — art déco narodził się w Pa-
ryżu, jednak jego korzenie pochodzą z Rosji. Obecnie trwa odro-
dzenie tego stylu, a projektanci coraz chętniej sięgają po motywy 
pochodzące z okresu szalonych lat 20. — czasu kabaretów, jazzu 
i początków kinematografii. Przyznam szczerze, że ostatnio pod-
czas moich internetowych wędrówek zostałem oczarowany sty-
lem tamtych czasów — proste, geometryczne formy, wyraziste 
kolory, zaokrąglenia i ornamentyka czerpiąca z krajów Dalekiego 
Wschodu i  Egiptu. Dużo tutaj pięknych, ekskluzywnych tkanin, 
które zachęcają do relaksu, a w aranżacjach dominują intrygujące 
żyrandole wykończone złotem lub dekoracyjnym szkłem w for-
mie kloszy. Art déco to również symetria, na co warto zwrócić 
uwagę szczególnie przy biało-czarnych aranżacjach.

Nowy rok to nowe wnętrza, które pora nieco odświeżyć 
i  nadać im zupełnie odmienny charakter. Gorąco namawiam do 
odważnych decyzji, a  wśród przedstawionych powyżej propo-
zycji z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Niech będzie to 
chociażby przemalowanie ściany lub wymiana lampy w salonie — 
ważne, aby mieć poczucie pozytywnej zmiany, która sprawi, że 
nasze mieszkanie lub dom stanie się bardziej wyraziste i będzie 
odzwierciedleniem naszego gustu. 

Artur Brzuchacz
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Ogród wertykalny – naturalny 
oczyszczacz powietrza

O
  pozytywnym wpływie roślin na nasze życie nie trzeba 
nikogo przekonywać. W  pomieszczeniu, gdzie znajdu-
je się dużo zieleni, czujemy się zrelaksowani i wypoczę-

ci. zieleń ma nieoceniony wpływ na nasze dobre samopoczucie. 
Ogrody we wnętrzach znakomicie wpływają na zdrowie, wzmac-
niają koncentrację, a  przede wszystkim poprawiają humor. 
Rośliny stały się ostatnimi czasy nie tylko modną dekoracją, ale 
także przypomniano sobie o ich ważnej zalecie, jaką jest oczysz-
czanie powietrza. Ale czy zieleń naprawdę pochłania szkodliwe 
związki?

Dobroczynny wpływ roślin
Na wdychanie niebezpiecznych substancji jesteśmy narażeni 
codziennie podczas spaceru, ale także w  naszych domach czy 
miejscach pracy. W  dużych miastach szczególnym problem są 
spaliny samochodowe oraz dym pochodzący ze spalania w  pie-
cach grzewczych niedozwolonych odpadów. 

W latach 80. XX w. NASA zbadała wiele gatunków roślin pod 
kątem ich pozytywnego wpływu na jakość powietrza. Spośród 
licznej grupy wybrano kilkanaście gatunków, które pochłania-
ją zanieczyszczenia. Przykładowo, dobrze znana chryzantema 
usuwa z  powietrza trichloroetylen, amoniak i  benzen, nato-
miast dzięki dracenie pozbędziemy się aldehydu mrówkowego 
i ksylenu.

W  filtrowaniu powietrza w  przypadku wymienionych roślin 
dużą rolę odgrywa bryła korzeniowa, a  także różnorodne mi-
kroorganizmy znajdujące się w glebie. Aby obecność roślin była 
odczuwalna dla naszego samopoczucia, należy pamiętać o  po-
siadaniu chociaż jednego okazu na 10 mkw. mieszkania lub biu-
ra.  Odpowiadając na pytanie — rośliny pochłaniają szkodliwe 
związki, ponieważ to, co jest niebezpieczne dla ludzi, nie musi być 
takie dla roślin. Niektóre z gatunków używają omawianych sub-
stancji jako budulca ściany komórkowej. Należy jednak pamię-
tać, że nawet duży ogród nie zapewni nam całkowicie czystego 
powietrza, rośliny przefiltrują wybrane związki, ale nie pochłoną 
smogu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia. 

Zielone ściany
Wśród trendów designerskich ostatnich lat pojawiły się zielone 
ściany. Czym właściwie są?

zielone ściany to ogrody nasadzane w  systemie pionowym. 
Rośliny dobierane są według możliwości danego pomieszczania, 
tak żeby okazały ogród wertykalny był gotowy zaraz po zakoń-
czeniu instalacji. Nasadzenia wykonuje się w  przepuszczalnych 
i elastycznych kieszeniach z włókniny, w których sadzonki mogą 
się swobodnie rozrastać. Dzięki tak zastosowanemu systemowi 
powietrze łatwo przenika przez glebę i dociera do korzeni, któ-
re są w dużej mierze odpowiedzialne za oczyszczanie powietrza. 
Nawodnienie i nawożenie odbywa się automatycznie za pomocą 
komputera. fot. JUKO green design

Wśród trendów designerskich ostatnich lat pojawiły się zielone ściany. Czym 
właściwie są? Jaki jest ich wpływ na mikroklimat w mieszkaniu lub biurze?
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fot. JUKO green design

zielone ogrody wertykalne cieszą się wielką popularnością, 
ponieważ:
• zajmują mało miejsca (wystarczy wolna ściana 

w pomieszczeniu);
• są bezobsługowe — nawadniania, nawożenie i oświetlenie jest 

sterowane komputerowo;
• mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie — na 1 mkw. 

przypada około 50 roślin;
• wprowadzają natychmiastowy efekt bujnego ogrodu we wnę-

trzach, który przy odpowiedniej pielęgnacji utrzymuje się 
przez wiele lat.
zielone ściany oczyszczają powietrze i wytwarzają tlen, nawet 

niewielka ściana z roślin w domu może przyczynić się do poprawy 
samopoczucia i pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie. 

Ściana z  roślin możne być przygotowana samodzielnie we 
wnętrzu lub na zewnątrz. Aby stworzyć domowy ogród werty-
kalny, należy zawiesić donice wykonane z plastiku lub filcu w sys-
temie kaskadowym na dobrze zabezpieczonej przed wilgocią 
ścianie. U  podnóża zielonej konstrukcji trzeba wstawić zbiornik 
na wodę. Ściana z roślin powinna być dodatkowo oświetlona za 
pomocą halogenów, o  natężeniu dostosowanym do liczby oraz 
rodzaju roślin. Jeśli chcemy, by zielona ściana zamieniła się w buj-
ny ogród, należy ją pielęgnować, podlewać w wyznaczonych po-
rach oraz regularnie opróżniać zbiornik. Aby ogród cieszył nasze 
oczy, trzeba poświecić mu wiele czasu, częsta pielęgnacja oraz 
podlewanie donic może być dla niektórych uciążliwe. Jeżeli nie 
mamy ochoty na tego typu zabiegi, możemy powierzyć wyko-
nanie ściany specjalistom, którzy dostosują system do naszych 
potrzeb. Ogród wertykalny z automatycznym systemem nawad-
niania, który jest praktycznie bezobsługowy, może być rozwią-
zaniem dla wielu zapracowanych osób chcących cieszyć się jego 
pozytywnym wpływem w domu i pracy.

Projektowanie ściany z roślin
Ściana z  roślin powinna być zaprojektowana w  oparciu o  kilka 
ważnych czynników, takich jak: natężenie światła dziennego, do-
stęp do świeżego powietrza oraz wahania temperatur w danym 
miejscu. Najlepiej dobrać rośliny wytrzymałe na zmiany oraz nie-
wymagające nadmiernej uwagi, tak aby ogród wertykalny wyglą-
dał zdrowo i dorodnie. 

Budowanie domowych ogrodów to przyszłość — zamiast 
roślin ozdobnych możemy postawić także na zioła i  warzywa. 
Urbanizacja miast postępuje coraz bardziej, dlatego musimy 
transportować zioła i warzywa z coraz odleglejszych miejsc, jest 
to coraz mniej opłacalne. Tworzenie domowych ogrodów werty-
kalnych zapewniłoby nam zioła i wybrane warzywa bez wycho-
dzenia z domu. 

zielone ściany to również doskonały dodatek do dekoracji 
prywatnych i  komercyjnych wnętrz. Nie trzeba koniecznie in-
stalować całej ściany z roślin, już miniaturowy ogród wertykalny 
w postaci obrazu ożywi każde wnętrze.

zanieczyszczenia stały się w ostatnich latach wielkim proble-
mem rozwijających się miast. Fatalne skutki sukcesywnego nisz-
czenia przyrody są odczuwalne w  codziennym życiu. Na nowo 
zaczęła się kształtować świadomość społeczna, że ogrody wer-
tykalne z roślin stanowią najlepszy sposób na walkę ze smogiem 
w  mieście. Ściana z  roślin zajmuje mało miejsca, porastając fa-
sady czy pojedyncze ściany w  przestrzeniach prywatnych i  pu-
blicznych, cieszy nasze oczy oraz wprowadza niepowtarzalny 
mikroklimat. 

JUKO green design
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Jak wybrać odpowiedni stół do mieszkania

D
obrze dobrany stół staje się jednym z  głównych ele-
mentów aranżacji wnętrza. Oprócz tego, że słu-
ży mieszkańcom, może stanowić centralny punkt 

dekoracyjny, przyciągający wzrok osób wchodzących do dane-
go pomieszczenia.

Okrągły czy prostokątny?
Wybierając kształt stołu, należy wziąć pod uwagę zarówno 
aspekty estetyczne, jak i funkcjonalne. Walorem okrągłych mo-
deli jest to, że zmieści się przy nich więcej osób. Jednocześnie 
okrągły stół wydaje się lżejszy, co sprawia, że optycznie po-
większa pomieszczenie, w którym się znajduje. Nie sprawdzi się 
jednak w zbyt małym pokoju, ponieważ nie wygląda dobrze po 
dosunięciu do ściany. Aby pozostawić wokół niego odpowied-
nią przestrzeń, potrzebujemy zatem sporo miejsca. Trudności 
mogą pojawić się również przy doborze krzeseł — zbyt masyw-
ne modele będą z  nim nadmiernie kontrastować, tworząc nie-
korzystne wrażenie. lepsze rozwiązanie stanowią siedziska 
lekkie optycznie. Dobrze będą tu wyglądały także modele ażu-
rowe. zaletą okrągłego stołu jest również to, że siedzące przy 
nim osoby zajmują równorzędne miejsca, dzięki czemu wszyscy 
mogą czuć się tak samo ważni.

Dla prostokątnego stołu łatwiej znajdziemy odpowiednie 
miejsce, nawet w niewielkim pomieszczeniu. Jeśli nie planuje-
my wykorzystywać całej jego powierzchni, możemy dosunąć 
go do ściany, dzięki czemu zajmie mniej przestrzeni. W  przy-
padku bardzo małych pomieszczeń, zwłaszcza w  kuchni, po-
leca się blat przymocowany na stałe do ściany, który można 
rozkładać i  składać, w  zależności od potrzeb. Wprawdzie nie 
przyjmiemy przy nim gości, ale do przygotowania posiłku 

Stół to jeden z najważniejszych mebli w każdym mieszkaniu. Często gromadzi rodzinę 
podczas wspólnego posiłku oraz towarzyszy rozmowom ze znajomymi. W jaki sposób 
wybrać optymalny model, najlepiej odpowiadający na nasze potrzeby?

w  zupełności wystarczy miejsca. Prostokątny stół może po-
służyć również do umownego oddzielenia salonu od aneksu 
kuchennego — proste, zdecydowane linie świetnie nadają się 
do wyznaczania granic.

Pośrednie rozwiązanie stanowi stół w  kształcie elipsy, któ-
ry z  jednej strony przejmuje wiele cech stołu prostokątnego, 
a z drugiej — nie posiada kątów, co pozytywnie wpływa na wy-
godę użytkowania.

W kuchni stół czy wyspa?
Często wybieranym meblem do kuchni jest wyspa. W zależno-
ści od potrzeb i  sposobu aranżacji, można wykorzystać ją do 
przygotowywania posiłków czy zmywania naczyń. Pod blatem 
zyskujemy natomiast dodatkową przestrzeń do przechowy-
wania. Dzięki temu wszystkie potrzebne przedmioty znajdą się 
w zasięgu ręki, co pozwoli na wygodne wykonywanie koniecz-
nych czynności, bez niepotrzebnej straty czasu. Wyspa może 
jednocześnie zastępować stół. Jedyną niedogodność stanowi 
jej wysokość, dostosowana do wygodnej pracy w pozycji stoją-
cej. Na rynku można jednak znaleźć odpowiednie krzesła baro-
we, przeznaczone do tego typu rozwiązań.

Niestety wyspa sprawdza się tylko w  dużych pomieszcze-
niach. W  niewielkiej kuchni może stwarzać wrażenie nadmier-
nego przytłoczenia i  optycznie zmniejszać przestrzeń. Stanie 
się także przeszkodą utrudniającą swobodne przemieszczanie 
się. Dlatego w takim wypadku lepiej pomyśleć o zwykłym stole 
lub blacie dosuniętym do ściany, pod którym umieścimy wszyst-
kie niezbędne szafki i AGD.

Nietypowe rozwiązania
Popularnością cieszą się również nietypowe kształty. Przy-
kład stanowią stoły na jednej nodze, która zapewnia solidną 
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Oryginalny może być również materiał, z którego stół zosta-
nie wykonany. Niezwykle wyglądają ręcznie zrobione, drew-
niane blaty o  nietypowym układzie desek albo nieszablonowe 
połączenia drewna i  szkła. Popularnością w  ostatnim czasie 
cieszą się również elementy naturalne, poddane obróbce tyl-
ko w niewielkim stopniu, np. deski z pozostawioną na brzegach 
korą albo fragment pnia drzewa umieszczony w  odpowiedniej 
oprawie. Miłośnicy własnoręcznie wykonanych przedmiotów, 
do samodzielnego zrobienia stołu mogą wykorzystać stare pa-
lety. Materiał ten nie wymaga skomplikowanej obróbki, za to 
daje duże możliwości aranżacyjne. 

Walory użytkowe i estetyczne
Wybierając stół do konkretnego pomieszczenia, 
warto zastanowić się, jaką funkcję będzie pełnił 
i  ilu osobom ma służyć. Inne aspekty są ważne 
w przypadku stołu do kuchni, służącego głównie 
do przygotowywania posiłków, a inne, gdy chce-
my umeblować jadalnię czy pokój gościnny. Nale-
ży również wziąć pod uwagę pozostałe elementy 
wyposażenia wnętrza. Przykładowo własno-
ręcznie wykonany stół z  palet pasuje do miesz-
kania w  stylu industrialnym, mebel z  surowego 
drewna tworzy spójną całość z aranżacją rusty-
kalną lub eko. Szklany blat natomiast dobrze wy-
gląda w nowoczesnych pomieszczeniach, a jasne, 
oszlifowane deski sprawdzają się we wnętrzach 
utrzymanych w konwencji skandynawskiej. Naj-
ważniejsze jednak, by stół odpowiadał gustom 
domowników, tworząc w mieszkaniu odpowied-
ni, przytulny klimat.

Anna Kapłańska

podstawę, a jednocześnie sprawia, że mebel wygląda zgrabnie. 
Pojedyncza noga musi być masywniejsza niż w przypadku trady-
cyjnych modeli, dzięki czemu zostawia duże pole dla wyobraźni 
projektanta, który może sprawić, że stanie się ona głównym ak-
centem dekoracyjnym. Takie stoły często są wybierane również 
ze względu na aspekt praktyczny — podstawa umieszczona cen-
tralnie pod blatem pozostawia wolną przestrzeń dla nóg osób 
siedzących przy stole, które w ten sposób zyskują wygodę. Do-
datkowo, wiele tego typu modeli posiada rozkładany blat. Dzięki 
temu na co dzień stół nie zajmuje zbyt dużej powierzchni, a pod-
czas wizyty gości dla nikogo nie zabraknie miejsca.
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XV 
Mistrzejowice

XVi Bieńczyce

XiV Czyżyny
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al. solidarności

igołomska

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 38–41.
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska) zrealizowana 26–112 13 000–18 900 Augustiańska Residence IV okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) zrealizowana 41–198 b.d. Eko-Park 48
3 Villa La Scala (ul. Krowoderska) III kw. 2019 26–65 od 11 300 Metropolis 9

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
4 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 56
5 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – zrealizowana 50–70 8400–8600 GP-Investments 53

6 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – zrealizowany, 
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 48

7 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) I kw. 2018 49–76 7300–8800 Inter-Bud II okładka, 42
8 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 43

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 51
13 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 55
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 56
15 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 36–77 6599–7449 Imperial Capital Residence Stawowa 57
16 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–74 5344–6300 Inter-Bud 42
17 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 34–79 6200–7300 Start 45
18 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 48
19 Osiedle Łokietka 228 (ul. Łokietka) I kw. 2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9
20 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV 2019 32–78 5950–7400 Tętnowski Development 9
21 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Panorama Nokturn 8
22 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 5845 CP RE 9
23 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
24 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 52

25 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 50

stare miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw. 

krowodrza   Średnia cena: 7886 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7520 zł/mkw. 

prądnik Biały  Średnia cena: 6435 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
9 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 35–120 9900–13 900 Tętnowski Development 46

10 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 38–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 51
11 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 46

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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zwierzyniec   Średnia cena: 9125 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
38 Kamienica Retmana (ul. Satchowicza 5) I kw. 2018 30–190 od 10 900 SOLART Stachowicza 5 63

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony  Średnia cena: 6514 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 7270 zł/mkw. 

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

26 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 47–99 5700–6700 Dom-Bud M. Szaflarski 51

27 ul. Dobrego Pasterza 39 I kw. 2020 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 49

28 ul. Dominikanów III kw. 2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje 49

29 ul. Ostatnia zrealizowana 29–71 od 6400 Budopol 60

30 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) zrealizowana 31–194 6100–6800 Krakowiak Development 54

31 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018,  
bud. D – luty 2019 33–76 5500–7000 Dom-Bud M. Szaflarski 51

32 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 56

33 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 52

34 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 52

35 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 51

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: 5690 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
39 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 5300–5800 Proins 47

40 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) zrealizowana 50 od 4300 SM Śnieżka 57

41 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Inwestycje 49

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.

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

37 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 56
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.

50 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje 49

51 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 9

52 Dom pod Kopcem (ul. Wielicka) zrealizowana 50 6500 Budopol 60

53 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 56

54 Myśliwska Park I kw. 2019 32–178 5130–6426 Okland Developer 9

55 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 5900–6400 Krakoin 56

Dębniki     Średnia cena: 6872 zł/mkw. 

podgórze Duchackie   Średnia cena: 5705 zł/mkw. 

podgórze     Średnia cena: 7364 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

47 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 5700–6700 HSD Inwestycje 49

48 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5344–6950 Start 45

49 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 45

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

42 Kobierzyńska 59 IV kw. 2019 26–77 6950–7650 MWM Development 58

43 ul. Małysiaka I kw. 2019 33–90 5100–5700 Proins 47

44 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–6500 Inter-Bud 42

45 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Przemiarki 24) zrealizowana 27–86 6800–7700 Inter-Bud 42

46 Villa Baltica (ul. Bartla) zrealizowana 41–77 5200–5499 Villa Baltica 9
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czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

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

57 Hynka 64 b (ul. Hynka) III kw. 2017 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 58

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

mistrzejowice   Średnia cena: 5826 zł/mkw. 

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

58 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 2 – IV kw. 2018 27–102 4900–5500 Inter-Bud 42

59 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska II kw. 2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 49

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.

60 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 44

61 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Bogucika – Kraków) II kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 44

swoszowice   Średnia cena: 5352 zł/mkw. 

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

56 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) IV kw. 2017 57–94 od 5800 Awim 50

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 Linie autobusowe: 19
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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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lokal usługowy 
na sprzedaż

ul. Masarska 
metraż: 67,9 m2
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tel. 12 418 45 00, 602 402 802, 
czynne od pn. do pt. 9-18, 

soboty – potwierdzony termin przez klienta

Biuro sprzedaży na placu budowy
Grupa Krakowiak Nieruchomości–Inwestycje–Finanse

31-421 Kraków, ul. Reduta 26C/6

KRAKÓW \\ PRĄDNIK CZERWONY

Nowe, gotowe mieszkania,

budynek oddany do użytkowania

Dostępne metraże

48, 52,  
54, 81 m2

www.pradnik-tarasy.pl



55Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

rynek pierwotny



56 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

rynek pierwotny



57Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

rynek pierwotny

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!II ETAP już w sprzedaży
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KOBIERZYŃSKA 59 KONTAKT:
e-mail: biuro@kobierzynska59.pl
www.kobierzynska59.pl
Telefon: 516-531-718

PRZEDSPRZEDAŻ NOWEJ INWESTYCJI !!!
Metraż: 26,46 do 76,66 m2

Ceny: od 6950 do 7650 zł/m2

Termin realizacji: 

IV kwartał 2019



 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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Budynek Zakopiańska
rynek pierwotny | Łagiewniki — Borek Fałęcki

BUDOPOL Spółka z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: Kraków: al. Słowackiego 39 
tel. 12 633 33 89, 634 14 14 wew. 292 | email: adams@budopol.krakow.pl | www.budopol.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  23,43 —

 2  II  42,04 —

 3  IV  41,69 —

nazwa inwestycji	 Zakopiańska

adres ul.	Zakopiańska

miasto Kraków

cena za mkw. 6500–7000	zł

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe —

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Budopol	należy	do	najbardziej	doświadczonych	 i  znanych	firm	na	
krakowskim	 rynku	 budowlanym.	 Z  powodzeniem	 funkcjonuje	 od	
1945	r.	To	firma	z wieloletnią	tradycją,	a świadectwem	jej	fachowo-
ści	jest	terminowość	w oddawaniu	inwestycji	oraz	liczne	prestiżo-
we	nagrody,	dyplomy	i wyróżnienia.	

„Zakopiańska”	 jest	 najnowszą	 inwestycją	 spółki	 budowlanej	
Budopol.	Budynek	zlokalizowany	będzie	na	skrzyżowaniu	ulic	Za-
kopiańskiej	 i Hoffmanowej	 (wjazd	od	osiedla).	Rozpoczęcie	budo-
wy	 oraz	 sprzedaży	 planowane	 są	 na	 luty/marzec	 2018,	 a  termin	
oddania	 na	 lipiec/sierpień	 2019.	 Inwestycja	 będzie	 składać	 się	
z 71 mieszkań,	o pow.	od	21–80	m2	w cenie	od	6500–7000	zł/m2. 
Otaczać	ją	będzie	bogata	infrastruktura	komunikacyjna	(linia	tram-
wajowa	—	przystanek	Łagiewniki	—	16	min	od	Rynku	Głównego)	
oraz	liczne	sklepy,	szkoły.	Deweloper	przewiduje	możliwość	wyko-
nania	mieszkania	„pod	klucz”.
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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
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ANWA TOYOTA AL POKOJU
tel. 12 297 26 92 7 dni w tygodniu www.anwa.eu
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Zacznijmy od tego, czym w zasadzie jest intuicja. Niby 
wszyscy znamy to pojęcie i stosujemy je w języku 
potocznym, ale przecież nie brakuje też różnych 
stereotypów i mitów z nim związanych, które sprawiają, że 
jest ono błędnie rozumiane.

Intuicja może być rozumiana bardzo wielorako. Dla niektórych 
to przeczucie, dla innych wręcz telepatia czy zdolność przewidy-
wania przyszłości. Ja wybieram określenie, jakiego używa pro-
fesor neuro-nauki Antonio Damasio — według niego intuicja to 
pamięć przeszłych wydarzeń, automatycznie uruchamiana, gdy 
mamy podjąć jakąś decyzję. Nasz mózg nieustannie zbiera infor-
macje i analizuje je, układając zebrane informacje w zbiory, szu-
kając między informacjami zależności. Te procesy dzieją się poza 
naszą świadomością i niejako poza naszą świadomością się ujaw-
niają. Intuicja działa błyskawicznie, czy tego chcemy, czy nie. Kie-
dy coś nas trapi, nasz mózg podsuwa nam odpowiedź, co w danej 
sytuacji zrobić. Nie zawsze natomiast odpowiedź jest jasna i nie 
zawsze jesteśmy w stanie ją usłyszeć. 

Steve Jobs powiedział kiedyś miejcie odwagę kierować 
się sercem i intuicją. Czy rzeczywiście warto kierować 
się intuicją w różnych wyborach, przed którymi stajemy 
w swoim życiu?

Oczywiście, intuicja jest bardzo przydatna i warto jej słuchać, ale 
tego słuchania trzeba się nauczyć. Intuicja podpowie nam tym le-
piej, im więcej na dany temat wiemy. Jeśli nie mamy wiedzy ani 
doświadczeń w jakimś obszarze, zanim zdamy się na intuicję, war-
to skonsultować się z kimś, kto ma więcej przedmiotowej wiedzy. 
Taka konsultacja pobudzi procesy myślowe i przestawi nasz mózg 
na nowe tory. Nie mówię tutaj o słuchaniu czyichś rad i ślepym 
podążaniu za nimi. Chodzi mi o to, by wrzucić do głowy nowe in-
formacje i pozwolić naszemu mózgowi szerzej spojrzeć na sytu-
ację. Wtedy intuicyjny proces myślowy będzie pewniejszy. 

A jak to wygląda w przypadku biznesu? Czy jest w nim 
miejsce na intuicję i czy odgrywa ona ważną rolę 
w decyzjach biznesowych?

Intuicja w biznesie jest bardzo ważna i często używana. Jestem 
trenerem i  prowadzę warsztaty z  neuro-przywództwa, neu-
ro-komunikacji czy poszukiwania nowych rozwiązań. Na tych 
warsztatach pracuję głównie z kadrą kierowniczą i specjalistami. 
Często słyszę, że moi klienci wielokrotnie opierali swoje decyzje 
na intuicji i to były strzały w dziesiątkę. Tak samo często podej-
mowali decyzje wbrew intuicji i  te decyzje okazywały się błęd-
ne. Podczas warsztatów z wychodzenia poza schematy myślowe, 

kiedy poszukujemy nowych rozwiązań, myślenie intuicyjne jest 
niezwykle istotne. Innowacyjne pomysły często nie są oparte 
na twardych danych, ale na poczuciu, że konkretne rozwiązanie 
się sprawdzi. Szukając nowej drogi, nigdy nie mamy pewności, bo 
jeszcze nie posiadamy dowodów, że droga ta będzie dobra. Mu-
simy prognozować, zakładać, zaryzykować. W tym pomaga intu-
icja, bo ona weryfikuje stan na teraz w oparciu o to, co było kiedyś. 
Im więcej mamy wiedzy i doświadczeń, tym trafniejsza prognoza. 
Moja intuicja ma z czego wybrać podpowiedź.

Czy opieranie się na intuicji w biznesie zawsze jest 
ryzykowne?

Wręcz przeciwnie. Kiedy poszukujemy innowacji, dane na temat 
przyszłości mamy ograniczone. Czy podejmiemy decyzję intuicyj-
nie, czy w oparciu o niepewne wskaźniki, szanse na sukces mamy 
te same — albo się uda, albo nie. Natomiast nie należy lekceważyć 
twardej analizy. Każdy proces myślowy jest cenny, tak świadoma 
weryfikacja danych, jak i nieświadome ich przetwarzanie posze-
rzają nam horyzonty i dają większą elastyczność na przyszłość.

Jakie decyzje biznesmeni podejmują, kierując się intuicją?

Każde! O zatrudnieniu kogoś, o zwolnieniu kogoś, o nowych pro-
duktach, o nowych trendach, sposobach marketingu itd. Często 
procesy decyzyjne idą dwutorowo: analiza dostępnych danych 
i  intuicja. Jeśli decyzja okaże się dobra, ludzie biznesu nie mają 
problemu, by przyznać, że oparli decyzję na intuicji. z sukcesem 
się nie dyskutuje. Ale jeśli decyzja okazała się zła, wtedy fakt, iż 
była podjęta intuicyjnie, jest zatajany i raczej mówi się o zbyt ma-
łej ilości danych czy źle przygotowanej analizie.

Podobno intuicji można się nauczyć. W jaki sposób się ją 
trenuje?

ROZMOWy

W biznesie kieruj się 
intuicją
Co intuicja ma wspólnego z biznesem? Czy 
warto kierować się nią przy podejmowaniu 
decyzji? O roli intuicji w biznesie z dr Ewą 
Hartman rozmawia Justyna Gorczyca.
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nielojalność pracowników i brak myślenia o firmie jako o wspól-
nym dobru staje się codziennością takiej organizacji. 

Czy wiedza o mózgu może pomóc w tym, by odnieść sukces 
w biznesie?

Wiedza o  mózgu jest fundamentalna! Jeśli nie wiem, jak działa 
moja maszyna sterująca, kiedy jest efektywna, a kiedy mnie sa-
botuje, to jak dotrę do miejsca, które dla mnie oznacza sukces? 
Sam fakt, że nasz mózg działa w trybie nauki i w trybie obrony, ma 
ogromne znaczenie. Jeśli pozostaję w  trybie obrony, nie jestem 
w  stanie niczego nowego wymyślić, nie uczę się, nie wyciągam 
wniosków, nie umiem słuchać, by słyszeć. Wtedy mogę działać 
szybko, ale na pewno nie optymalnie. Mogę osiągnąć wiele, ale 

ogromnym kosztem. Wiedza o mózgu nie jest mi aż tak potrzeb-
na, kiedy moja praca jest czysto mechaniczna i odtwórcza, ale je-
śli w mojej pracy ważne jest wychodzenie poza schemat, myślenie 
systemowe, relacje z innymi, znajomość mechanizmów, jakie wy-
biera mózg, daje ogromną przewagę nad konkurencją i pozwala 
budować niezbędne sojusze.

Dziękuję za rozmowę!

 dr Ewa Hartman — trener, wykładowca, kierownik studiów 

podyplomowych Neuro-Przywództwo na Uczelni Łazarskiego 

w Warszawie. Pracowała z takimi firmami, jak: P&G, PGNIG 

Termika, AVIVA, SAS Institute, Wydawnictwo Nowa Era, Apteki 

Zdrowit, LeroyMerlin. 

Intuicja w biznesie jest bardzo ważna i często 

używana. (…) Często słyszę, że moi klienci 

wielokrotnie opierali swoje decyzje na intuicji 

i to były strzały w dziesiątkę. Tak samo 

często podejmowali decyzje wbrew intuicji 

i te decyzje okazywały się błędne. Podczas 

warsztatów z wychodzenia poza schematy 

myślowe, kiedy poszukujemy nowych rozwiązań, 

myślenie intuicyjne jest niezwykle istotne. 

Innowacyjne pomysły często nie są oparte na 

twardych danych, ale na poczuciu, że konkretne 

rozwiązanie się sprawdzi. Szukając nowej 

drogi, nigdy nie mamy pewności, bo jeszcze nie 

posiadamy dowodów, że droga ta będzie dobra. 

Musimy prognozować, zakładać, zaryzykować. 

W tym pomaga intuicja, bo ona weryfikuje stan 

na teraz w oparciu o to, co było kiedyś. Im więcej 

mamy wiedzy i doświadczeń, tym trafniejsza 

prognoza.

Jeśli ktoś rozumie intuicję jako telepatię czy jasnowidzenie, to od-
syłam do innych źródeł, ale intuicję rozumianą tak jak definiuje ją 
prof. Damasio, można wyostrzyć. Przede wszystkim trzeba na-
uczyć się wyciszać, redukować stres i mądrze zarządzać własną 
energią. Jeśli mamy galopadę myśli, ciągle trwonimy energię na 
głupoty, np. denerwując się na rzeczy, na jakie nie mamy wpływu, 
nie usłyszymy naszej intuicji. Szum w  głowie będzie ją skutecz-
nie zagłuszał. Abyśmy usłyszeli intuicję, pewne procesy myślo-
we muszą się domknąć, a informacja zwrotna musi się przebić do 
naszej świadomości. Wielu z  nas doświadcza takich stanów, że 
najlepsze pomysły przychodzą do nas, kiedy nie znajdujemy się 
w ogniu walki, np. jedziemy długo pustą drogą, bierzemy prysz-
nic, jesteśmy na granicy jawy i snu czy idziemy z psem na spacer. 
Intuicję można też wzmocnić dzięki pracy z  ob-
razem, metaforą, podczas treningu mentalnego 
i oddechowego. Uczę tych wszystkich rzeczy na 
warsztacie Resilience Advantage, ale to warsztat 
nie dla każdego. Osoby bardzo mocno osadzone 
w  twardej analizie, zero-jedynkowe, nie skorzy-
stają z tego, co się tam dzieje. 

Intuicja kojarzy się z kobietami. Rzeczywiście 
częściej niż mężczyźni podejmują one decyzje, 
kierując się intuicją? 

W  moim odczuciu rola płci w  przypadku my-
ślenia intuicyjnego jest wtórna. Powszechne są 
przypadki, w  których panowie, tak biznesme-
ni, jak i policjanci bądź żołnierze odwołują się do 
tzw. gut-feeling i to dokładnie jest intuicja, czyli nie 
wiem, skąd wiem, ale wiem, i wiem, że to będzie do-
bre, że to jest dobry trop.

Jest Pani kierownikiem studiów podyplomowych 
„Neuro-Przywództwo” na uczelni Łazarskiego 
w Warszawie. Jak osiągnięcia neuro-nauki 
wykorzystywane są w kontekście przywództwa?

Wiedza o  mózgu pozwala przede wszystkim ro-
zumieć, co nas motywuje, co buduje zaangażo-
wanie, co sprawia, że komunikacja jest skuteczna, 
co pozwala przejść przez zmianę, jak stres wpły-
wa na efektywność, co nasz mózg wybiera, jakie 
stosuje skróty myślowe, jak się uczy, kiedy czu-
je się bezpieczny, a kiedy włącza tryby obronne. 
To wszystko ma ogromne znaczenie w kontekście 
przywództwa. Podam przykład odnoszący się 
do jednego z wyżej wymienionych aspektów. Nasze zachowanie 
może wybudzać lęk u podwładnych i jeśli ten lęk jest długotrwa-
ły albo wywoływany regularnie, to takie zachowanie skutecznie 
zabija samodzielność myślenia u  ludzi, którymi zarządzamy. Tak 
wielu managerów chciałoby, by pracownicy „bardziej pomyśle-
li”, nie popełniali wciąż tych samych błędów, by nie trzeba było 
ciągle sprawdzać, czy robią dobrze, by nie trzeba było wciąż 
tego samego powtarzać, ale zarządzając poprzez brak szacun-
ku lub strach, osiągają efekty dokładnie odwrotne. Podwładni 
nie są samodzielni, boją się podejmować decyzje, często kłamią 
i ukrywają niepowodzenia, tworzą tzw. dwór, czyli przedstawia-
ją szefowi polukrowany obraz rzeczywistości. A kiedy okaże się, 
że nie jest tak różowo jak wszyscy dokoła mówili, bywa za póź-
no, by skutecznie zareagować. Innymi słowy, jeśli sposób zarzą-
dzania uruchamia receptory zagrożenia w mózgu pracownika, to 



C
onrad to przemyślana inwestycja, która powstała z my-
ślą o  komforcie użytkowania budynku i  wygodzie przy-
szłych pracowników biurowca. Projekt koncentruje się 

na wysokiej funkcjonalności i  rzeczywistych aspektach bra-
nych pod uwagę przez potencjalnych najemców. Ulokowanie in-
westycji przy ul. Josepha Conrada oznacza dostęp do ważnych 
ciągów komunikacyjnych, przystanków autobusowych, a  tak-
że lotniska Kraków Balice. lokalizacja biurowca umożliwia rów-
nież szybki dojazd do obwodnicy miasta. To ważna informacja 
z perspektywy osób dojeżdżających do pracy z podkrakowskich 
miejscowości. 

Inwestycja znajduje się w  prężnie rozwijającej się dzielnicy 
Prądnik Biały. O  rozwoju tej części Krakowa świadczy m.in. lo-
kowanie tutaj inwestycji mieszkaniowych czy działalność placó-
wek publicznych, w tym szkół i przedszkoli. Warto zwrócić uwagę 

na rozbudowaną infrastrukturę handlowo-usługową najbliższej 
okolicy. znajdujący się bezpośrednio przy biurowcu 4-gwiazd-
kowy Hotel Conrad może stanowić odpowiednie zaplecze kon-
ferencyjne dla firm działających w  inwestycji. Hotel dysponuje 
bowiem salami na spotkania biznesowe, szkolenia i  konferencje 
branżowe, a także restauracją i kawiarnią. 

W  odpowiedzi na potrzeby potencjalnych pracowników, 
w  projekcie Conrad przewidziano takie udogodnienia, jak m.in. 
strefy wypoczynkowe na zewnątrz budynku czy zadaszenia 
w  miejscach wybieranych przez osoby palące. Budynek został 
zaprojektowany w  taki sposób, by użytkownicy sami mogli de-
cydować o  istotnych kwestiach technicznych. Komfortowym 
rozwiązaniem jest pozostawienie najemcom możliwości wybo-
ru najlepszego dla siebie systemu grzewczego, spośród dwóch 
opcji: centralnego ogrzewania miejskiego oraz pompy ciepła VRV. 

ZAPROSZONO NAS

Biurowiec Conrad — komfortowa 
przestrzeń do pracy
Ekonomia, komfort najemców, wygodna lokalizacja i ekologiczne rozwiązania — 
to główne założenia inwestycji biurowej Conrad. Oferta wynajmu powierzchni 
biurowej stanowi propozycję dla firm, które docenią praktyczne podejście do 
tworzenia nowoczesnej przestrzeni pracy.
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Architektura budynku charakteryzuje się połączeniem nowo-
czesności z  prostą, klasyczną bryłą. Forma obiektu ma znacze-
nie dla jego gospodarki energetycznej. Wąska i zwarta zabudowa 
ułatwia przenikanie promieni słonecznych do wnętrz, co będzie 
przekładać się nie tylko na dobre samopoczucie i  efektywność 
pracowników, ale także energooszczędność całego biurowca.

Inwestor zakłada elastyczne podejście do aranżacji powierzch-
ni biurowej i różnorodność. Dzięki takiemu założeniu biura moż-
na dostosowywać do indywidualnych preferencji najemców oraz 
ich możliwości finansowych. W  aktualnej ofercie przewidziano 
również promocyjne ceny wynajmu.

Joanna Kus

Ogrzewanie za pomocą systemu VRV wiąże się nie tylko z kon-
trolą temperatury (grzanie i  chłodzenie), ale także lepszą wen-
tylacją pomieszczeń. W  ramach zarządzania budynkiem można 
również wybrać sposób wentylacji: mechaniczny lub grawitacyj-
ny. Dodatkowy, korzystny wpływ na efektywność pracowników 
mają detale techniczne, takie jak uchylne okna i zewnętrzne ro-
lety utrzymujące optymalną temperaturę w  nasłonecznionych 
wnętrzach (tzw. refleksole). 

Ponadto na terenie inwestycji wygospodarowano przestrzeń 
na miejsca parkingowe. Stanowiska naziemne i  wyznaczone 
w  podziemnym parkingu zostały wyposażone w  ładowarki dla 
samochodów elektrycznych. Projekt wpisuje się w  ekologiczne 
i  energooszczędne strategie inwestycyjne, które są coraz czę-
ściej oczekiwanym przez najemców standardem na rynku biuro-
wym. W przypadku biurowca Conrad trend eko przejawia się w: 
pełnym doświetlaniu pomieszczeń naturalnym światłem, ogrze-
waniu antysmogowym czy wykorzystywaniu wody deszczowej 
do obsługi WC i  podlewania roślin. W  biurowcu działa agregat 
prądotwórczy, który stanowi zabezpieczenie przed ewentualny-
mi przerwami w dostawie prądu.

Rowerzyści i motocykliści mogą korzystać ze specjalnie prze-
znaczonych dla nich zadaszonych miejsc postojowych oraz szat-
ni z  prysznicami. Projektując przestrzeń parkingową, architekci 
postawili sobie za cel osiągnięcie odpowiednich proporcji między 
liczbą stanowisk a  powierzchnią użytkową biur. Aby zapewnić 
użytkownikom poczucie bezpieczeństwa, obiekt został wyposa-
żony w system kontroli dostępu. 
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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

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

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

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
OFERUJE DO SPRZEDAŻY POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13
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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



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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W
ynajem apartamentów stał się ostatnio popularną 
alternatywą dla tych, którzy nie lubią anonimowo-
ści hoteli, ale  cenią sobie wysoki standard pokoi. Są 

skłonni zapłacić sporo, bo takie lokum zapewnia większą pry-
watność, dostęp do własnej kuchni, a zdarza się, że właściciele 
oferują też dodatkowe usługi, jak drobne zakupy czy rezerwa-
cje biletów.

Wynajem krótkoterminowy mieszkania to usługa kierowana do 
właścicieli apartamentów o podwyższonym standardzie, znajdują-
cych się w ścisłym centrum miasta. Kurorty nadbałtyckie przeży-
wają oblężenie w okresie wakacyjnym, duże miasta w Polsce, takie 
jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań — mają ogromną szansę 
prowadzenia takiej działalności przez cały rok, przy spełnieniu od-
powiednich warunków. Mieszkanie z przeznaczeniem do wynajmu 
na doby musi wyróżniać się na rynku noclegów i konkurować nie 
tylko z ofertami innych kwater do wynajęcia, ale także hosteli i ho-
teli, których baza jest również rozwinięta. Przy coraz większej do-
stępności mieszkań dla turystów zachodzi potrzeba wyróżnienia 
się z naszą ofertą na rynku. To, aby nadać odpowiedni styl naszemu 
apartamentowi, jest dużo ważniejsze przy wynajmie krótkotermi-
nowym niż przy długoterminowym. Stawki za dobę, a zatem zwrot 
inwestycji jest wyższy (przy spełnieniu odpowiednich warunków) 
niż w przypadku innych form, jednakże wymaga dużo większego 
zaangażowania czasu, a zatem i kosztów, które musimy ponieść. 

Wynajem krótkoterminowy to przede wszystkim nieprze-
rwane poszukiwanie najemcy, wydawanie i  odbieranie lokalu, 
sprzątanie, pranie pościeli, a  także naprawy konserwatorskie, 
które są nieuniknione przy tak częstej rotacji najemców. Taka for-
ma wynajmu to także monitoring sytuacji nieprzerwanie przez 
całą dobę, 7 dni w tygodniu. Trzeba się również liczyć z tym, że 

musimy być dyspozycyjni także w  czasie świąt, Sylwestra i  tym 
podobnych wydarzeń. Takie okresy znacząco podnoszą uzyski-
wane stawki za noclegi. 

zalety wynajmu apartamentów, z  punktu widzenia najemcy, 
są duże. liczą się przede wszystkim: usytuowanie w najpopular-
niejszych turystycznie lokalizacjach miejskich, powierzchnia loka-
li oraz rozbicie ceny na większą liczbę osób. zróżnicowanie opłat, 

a także „domowa” atmosfera, dodatkowo podnoszą 
atrakcyjność tego typu usługi.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, ważnym aspektem 
decydującym o sukcesie jest lokalizacja. Mieszkania 
poza ścisłym centrum mogą nie osiągnąć propor-
cjonalnie wyższych stóp zwrotu. Gorsze lokalizacje 
o niższym standardzie także mogą być wynajmowa-
ne, ale wówczas trzeba się zastanowić nad sensem 
wynajmu krótkoterminowego. Mieszkania takie 
mają mniej atrakcyjne obłożenie, przez co rentow-
ność często okazuje się niższa niż przy wynajmie 
długoterminowym, a  koszty i  zaangażowany czas 
są zdecydowanie wyższe. Specyfika wynajmu na 
doby wymaga również innych cech samego lokalu. 
Wyposażenie, które w  przypadku najmu długoter-
minowego nie stanowi atutu podnoszącego zna-
cząco atrakcyjność, w przypadku wynajmu na doby 
jest istotne. Mowa tutaj o drobnych sprzętach AGD 
i podstawowych elementach wyposażenia każdego 

mieszkania, takich jak: czajnik, zastawa stołowa, naczynia, mikro-
falówka, pościel, ręczniki, żelazko. Ważną kwestią dla współcze-
snych najemców jest również stały dostęp do internetu, który 
musi być standardem w mieszkaniu — w przeciwieństwie do naj-
mu długoterminowego, gdzie umowę z dostawcą internetu pod-
pisuje na własną rękę najemca.

Nie trzeba oferować luksusów, by znaleźć chętnych na wyna-
jem na krótki okres. Rodziny podróżujące z dziećmi i grupy zna-
jomych chętnie wynajmują całe mieszkania, bo przy większej 
grupie jest to bardzo opłacalne. W Warszawie noc w apartamen-
cie dla dwóch osób kosztuje 150–240 zł, 3-pokojowe mieszkanie 
dla 6 osób to koszt ok. 350 zł za noc. Chętnych jest coraz więcej 
także dzięki serwisom społecznościowym, takim jak Booking czy 
Airbnb, które popularyzują najem pokoi i mieszkań zamiast miejsc 
noclegowych w hostelach.

Mając zatem do dyspozycji wolne mieszkanie, warto zastano-
wić się, czy najem krótkoterminowy nie jest bardziej opłacalny 
od wynajmu na długi okres. Są tacy, którzy uczynili z tego prężny 
biznes. Tak jak wszystko, ma on jednak swoje cienie, a i konkuren-
cja na rynku jest już niemała.

Ocena tych wszystkich czynników wymusza znajomość lokalne-
go rynku wynajmu oraz konieczność przeanalizowania aktualnych 
konkurencyjnych ofert. Szczegółowe porównanie zyskowności 

WARTO WIEDZIEć

Najem krótkoterminowy to działalność 
gospodarcza?
Wynajem nieruchomości może być wciągającym i dochodowym biznesem, zwłaszcza 
jeśli jest to najem krótkoterminowy. Jak wygląda ten coraz bardziej popularny 
biznes od środka? Czy najem krótkoterminowy to działalność gospodarcza?
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z wynajmu krótko- i długoterminowego wymaga zestawienia do-
tyczącego poszczególnych miesięcy oraz dokładnej analizy popytu 
i podaży. Może się okazać, że dla danej lokalizacji (miasta), korzyst-
niejsze będzie połączenie dwóch metod wynajmu — zarówno krót-
ko-, jak i długoterminowego dla różnych okresów w roku.

Najem krótkoterminowy to nieustanna praca nad wynajmo-
wanym lokalem. To kompleksowa obsługa mieszkań z  przezna-
czeniem wynajmu na doby. Usługa skonstruowana jest w  taki 
sposób, aby właściciel lokalu nie odczuwał ogromu pracy, jaką 
trzeba wykonać w związku z wynajmem. Przy wysokim poziomie 
obłożenia lokalu należy przyjąć odpowiednią strategię, która zo-
stała wypracowana na podstawie setek przeprowadzonych z na-
jemcami transakcji. 

Praca, którą trzeba wykonać przy takiej formie wynajmu, po-
lega na: 
• stałym poszukiwaniu najemców i  planowaniu strategii 

wynajmu;
• wydawaniu i  odbieraniu lokalu w  godzinach dostosowanych 

do potrzeb klientów;
• pobieraniu i rozliczeniu kaucji;
• ocenie stanu lokalu na podstawie protokołów;
• fachowym sprzątaniu mieszkania i  przygoto-

waniu go dla kolejnych lokatorów; 
• praniu pościeli, ręczników i  innych tekstyliów 

(poza wynajmowanym lokalem);
• nadzorze technicznym konserwatora i  zała-

twianiu innych bieżących napraw;
• rozliczeniu najemców, sporządzaniu raportów 

z wynajmu dla właściciela; 
• stałej opiece nad powierzonym mieszkaniem 

i realizacji wszystkich interwencji.

Najem krótkoterminowy a działalność 
gospodarcza
W związku z licznymi niejasnościami, w ostatnim 
czasie została wydana interpretacja indywidu-
alna w sprawie podatku od zysków z najmu oraz 
formy prowadzenia najmu. 

W odpowiedzi organy podatkowe, wbrew dotychczasowej linii 
interpretacyjnej, wskazały, że najem prywatny od najmu stanowią-
cego działalność gospodarczą odróżnia przede wszystkim cecha 
zorganizowania określonej działalności. Pod uwagę należy wziąć 
zarówno sposób pozyskiwania klienta (np. poprzez portale inter-
netowe), jak również kwestie związane z czasem, na jaki podpisy-
wane są umowy najmu i sposób organizacji prowadzonych działań. 
Wynika to z  faktu, że najem prowadzony w  sposób metodyczny, 
systematyczny i  uporządkowany, który wiąże się z  planowanym 
charakterem działań oraz realizacją poszczególnych zamierzeń 
w  sposób ciągły, wykazuje znamiona działalności gospodarczej. 
zdaniem organów podatkowych sytuacja, w  której wynajmują-
cy decyduje się na promowanie swoich usług za pośrednictwem 
stron internetowych i portali z ogłoszeniami oraz wynajmuje lokal 
na krótkie pobyty, nie może mieć charakteru przypadkowego oraz 
incydentalnego. Działanie to wymaga bowiem podejmowania sze-
regu zaplanowanych oraz przemyślanych działań i czynności.

Na bazie tych ustaleń, w sprawach podatników, którzy zwró-
cili się o wydanie interpretacji przepisów, organ wskazał, iż przy-
chody uzyskiwane z tytułu wynajmu nieruchomości — jako usługi 
związane z zakwaterowaniem na krótkie pobyty — podatnik po-
winien zaliczyć do źródła przychodów z pozarolniczej działalności 

Najem krótkoterminowy to nieustanna praca 

nad wynajmowanym lokalem. To kompleksowa 

obsługa mieszkań z przeznaczeniem wynajmu 

na doby. Usługa skonstruowana jest w taki 

sposób, aby właściciel lokalu nie odczuwał 

ogromu pracy, jaką trzeba wykonać w związku 

z wynajmem. Przy wysokim poziomie obłożenia 

lokalu należy przyjąć odpowiednią strategię, 

która została wypracowana na podstawie setek 

przeprowadzonych z najemcami transakcji. 
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gospodarczej. Organy stoją także na stanowisku, że z wykonywa-
niem działalności gospodarczej będziemy mieli do czynienia na-
wet w  sytuacji, gdy nieruchomość w  miesiącach letnich będzie 
udostępniana na doby, a od września do czerwca mieszkanie to 
będzie wynajęte długoterminowo. Przedstawiona interpretacja 
powoduje trudność dla osób fizycznych w prowadzeniu tak zwa-
nego wynajmu krótkoterminowego. Istnieją dwa rozwiązania dla 
osób fizycznych, które chcą czerpać korzyści z  wynajmu dla tu-
rystów. Najbardziej oczywistym sposobem jest założenie własnej 
działalności gospodarczej (wówczas należy prowadzić najem jak 
hotel ze wszystkimi obowiązkami, np. kasą fiskalną, książką mel-
dunkową itp.). Takie rozwiązanie rodzi oczywiście konsekwencje 
formalne związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz podwyższa koszty prowadzenia najmu. Osobom, które nie 
chcą zakładać własnej działalności gospodarczej, z pomocą mogą 
przyjść pośrednicy zajmujący się wynajmem krótkoterminowym 
profesjonalnie. Przekazując wyspecjalizowanym firmom swoje 
mieszkanie, nie trzeba zakładać działalności gospodarczej. 

Konsekwencje dla podatników
Należy podkreślić, że powyższe interpretacje indywidualne, 
zgodnie z prawem podatkowym, są wydawane w odniesieniu do 
konkretnych przedsiębiorców i  nie mają zastosowania do żad-
nego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia 
przyszłego dotyczącego innego podatnika. Należy jednak wska-
zać, że najnowsze interpretacje w omawianym zakresie pokazu-
ją dobitnie, iż fiskus zmienia swoje podejście do opodatkowania 
najmu nieruchomości. W  konsekwencji może to spowodować 
wzmożone kontrole u podatników rozliczających się z wykorzy-
staniem ryczałtu. Jeżeli fiskus uzna, że wynajmujący prowadził 
działalność gospodarczą, podatnik będzie musiał dopłacić róż-
nicę pomiędzy podatkiem, jaki zapłacił, korzystając z  ryczałtu, 
a podatkiem należnym, wynoszącym 18 albo 32 proc. (w zależno-
ści od wysokości dochodów) wraz z należnymi odsetkami. Ponad-
to taki podatnik będzie zobowiązany do rejestracji działalności 
gospodarczej ze wszystkimi tego konsekwencjami, w  tym także 
związanymi z obowiązkiem odprowadzania składek zUS.

House of Cards Estates
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rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

2-pokojowe – 81 m² 
Kazimierz, ul. Joselewicza
Dwupoziomowe mieszkanie o wysokim stan-
dardzie usytuowane na 3 i 4 piętrze kamienicy. 
Składa się z salonu z garderobą, kuchni i dużej 
sypialni z łazienką. Sprzedawane z całym wy-
posażeniem.

Cena 730.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe – 55 m2              
Stare Podgórze/Ludwinów,      
ul. Rydlówka

Mieszkanie położone na  5. piętrze  w budynku z 2009 
r., z windą. Nieruchomość składa się z przestronnego 
salonu, osobnej sypialni, oddzielnej jasnej kuchni, 
łazienki z WC, garderoby oraz przedpokoju. W sypialni 
balkon francuski. Z salonu i kuchni wyjście na balkon. 
Apartament w pełni urządzony i wyposażony. Możliwość 
zakupu miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Cena 470.000 zł 
tel. 513 084 377

4-pokojowe                
Kraków, ul. Królewska
4  osobne pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka, toaleta. 
Mieszkanie na 1. piętrze w ceglanej kamienicy. Możli-
wość zmiany układu. Blisko komunikacji - znakomite 
pod inwestycję.

Cena 590.000 zł
tel. 794 732 903

2 pokojowe – 45,41 m2 
Ruczaj, ul. Zdunów
Mieszkanie 2-pokojowe w cichej i spokojnej 
okolicy. Nieruchomość znajduje się na 
pierwszym piętrze w siedmiopiętrowym blo-
ku. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem 
kuchennym z wyjściem na balkon, osobnej 
sypialni, łazienki z WC, garderoby i przedpokoju.

Cena 347.000 zł
tel. 782 941 234 

4 pokojowe-64 m2  
Bronowice ul. Armii Krajowej
Mieszkanie zlokalizowane w czteropiętrowym 
budynku, o powierzchni  64 m2, składające się 
z: przedpokoju, 4 oddzielnych pokoi, jasnej 
kuchni, łazienki z WC, komórki, balkonu oraz 
piwnicy. Nieruchomość przeszła generalny re-
mont w 2008 roku wraz z wymianą wszystkich 
instalacji. Budynek znajduje się w doskonałej 
lokalizacji pod względem komunikacyjnym.

Cena 460.000 zł
tel. 12 307 21 24

2-pokojowe               
Kraków, ul. Kazimierza 
Wielkiego
2 osobne pokoje, salon z otwartą kuchnią, 
łazienka, spiżarnia, przedpokój, przynależna 
piwnica. Mieszkanie w stanie bardzo dobrym. 
Dobrze skomunikowane - blisko przystanków 
tramwajowych. 

Cena 580.000 zł
tel. 512 110 802

Działka budowlana – 920 m2 
Biskupice
Działka budowlana o powierzchni 9,20 a, 
objęta miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego – z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącą lub bliźniaczą. Nieruchomość 
widokowa, zlokalizowana bezpośrednio 
przy drodze gminnej z dostępem do mediów.                                                                 

Cena 67.000 zł
tel. 513 084 377

2-pokojowe - 41 m2   
Ugorek

Przedpokój, 2 niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, piwnica. Idealne pod inwestycję. Do-
godna komunikacja autobusowa i tramwajowa, 
rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa. 
Ciepła woda z sieci miejskiej.

Cena 245.000 zł 
tel. 790 536 153

2-pokojowe – 43 m2 
Krowodrza
Jasne, dwustronne, zadbane mieszkanie w 
4-piętrowym bloku z cegły składające się z 
osobnej, jasnej kuchni, 2 oddzielnych pokoi, 
łazienki z WC, balkonu oraz piwnicy. W pobliżu 
liczne punkty-handlowo usługowe oraz komu-
nikacja miejska. Spokojna, zielona okolica. 
 

Cena 299.000 zł
tel. 793 717 771 

1-pokojowe – 43 m2                        
Grzegórzki, ul. Bobrowskiego
Przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka, piwnica. Moż-
liwość przeróbki mieszkania na salon z aneksem ku-
chennym + sypialnia. Blisko przystanek tramwajowy 
i autobusowy.

Cena 275.000 zł
tel. 531 992 777



79Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl
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2-pokojowe – 64 m2 
Salwator
2 pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka (wanna, 
prysznic), balkon, ogrzewanie i woda z sieci 
miejskiej. Mieszkanie po generalnym remoncie, 
wysoki standard wykończenia. Odnowiona 
kamienica przy krakowskich Błoniach.

Cena 595.000 zł
tel. 534 534 605

2-pokojowe – 35,79 m2 
Wola Duchacka Wschód
Mieszkanie składa się z pokoju dziennego z 
aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki 
z WC. Blok oddany do użytku w 2011 r.

Cena 270.000 zł 
tel. 730 669 777

2-pokojowe – 47 m2       
Nowa Huta, os. Urocze
Dwa pokoje, jasna kuchnia, łazienka, przed-
pokój,balkon. Mieszkanie na drugim piętrze 
w bloku z cegły w cichej i spokojnej okolicy. 
Klatka schodowa po remoncie.

Cena 269.000 zł / do negocjacji
tel. 12 359 39 25 

2-pokojowe – 35,4 m2 
Śródmieście
Przedpokój, 2 pokoje, oddzielna kuchnia, 
łazienka z WC. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze 
w 9 piętrowym bloku z windą. Blok z 1954 roku. 
Ogrzewanie MPEC. Idealne pod inwestycję.

Cena 270.000 zł
tel. 604 683 680 

1-pokojowe – 36 m2      
Prądnik Czerwony
Przedpokój, pokój, oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka, garderoba, balkon. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Mieszkanie znajduje się 
na 1 piętrze. Blok z 2000 roku. Ogrzewanie i 
ciepła woda z MPEC. Idealne pod inwestycję.

Cena 239.000 zł 
tel. 604 683 680

3-pokojowe – 60 m2 
Kozłówek, ul. Na Kozłówce
Przedpokój, jasna kuchnia, trzy niezależne pokoje, 
łazienka z WC, loggia, piwnica. Trzecie piętro w 
4-piętrowym bloku. Atrakcyjny układ pomieszczeń. 
Blisko komunikacji miejskiej.

Cena 280.000 zł
tel. 534 533 332

Apartament – 128,93 m2/180 m2 
(PU/PC)Wieliczka
przedpokój, kuchnia z jadalnią, 5 niezależnych 
pokoi, 2 łazienki z WC, 2 garderoby, strych, 2 
tarasy, 2 balkony. Trzypoziomowy, przestronny, 
nowocześnie wykończony apartament. Nie-
standardowy układ, możliwość wydzielenia 
większej ilości pokoi. Kameralny 3-pietrowy 
blok w centrum Wieliczki.

Cena 580.000 zł  
tel. 600 176 207

Czarna Wieś – 106 m2        
Pl. Inwalidów
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 
sypialnie, łazienka z oknem, garderoba, gabinet, 
pralnia, taras 50 m2 oraz piwnica. Słoneczny 
apr tament z widokiem na Park Krakowski. 
Aktualna WZ na zabudowę tarasu.

Cena 860.000 zł
tel. 666 600 732

Dom – 250 m2      
Bronowice, ul. Władysława 
Podkowińskiego
Dom w zabudowie szeregowej,działka 2,4 ar. 
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

2-pokojowe- 34 m2    

Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka, balkon francuski, piwnica. 
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym, do wej-
ścia od zaraz. Budynek z 2000 roku. Cena do 
negocjacji!

Cena 230.000 zł 
tel. 535 221 232
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Budynek w centrum miasta 
Kazimierz
Proponujemy Państwu czterokondygnacyjny budynek zaadaptowany na hostel o 
łącznej powierzchni około 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

3-pokojowe – 56,6 m2 
Ruczaj, ul. Czerwone Maki
Mieszkanie w bloku z 2006 roku: 3 pokoje, aneks 
kuchenny, zmywarka, komórka lokatorska, winda. 
Spokojna okolica, zamknięte osiedle, miejsca posto-
jowe. Wysoki standard! Ekspozycja północ-południe!

Cena 389.000 zł
tel. 12 311 33 33

2-pokojowe - 45,64 m2 
Bieżanów, ul. Mała Góra
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, garderoba, taras z ogródkiem. Ogro-
dzone i monitorowane osiedle. Blok z 2013 roku. Stan 
deweloperski. 
 

Cena 264.000 zł
tel. 537 680 002

3-pokojowe – 67,5 m2  
Nowa Huta, os. Szkolne
Trzy niezależne pokoje, jasna oddzielna kuchnia, 
łazienka, osobne duże WC, przedpokój. Przynależna 
piwnica. Klimatyczne mieszkanie w cichej części 
osiedla w najbliższej okolicy Teatru Łaźnia Nowa oraz 
Zalewu Nowohuckiego. Bardzo dobra komunikacja.

Cena 335.000 zł
tel. 693 315 250

3-pokojowe                             
Nowa Huta, os. Górali
Jasna duża kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica 
oraz mały balkon. Nieruchomość znajduje się na dru-
gim piętrze w odnowionym bloku z cegły.W najbliż-
szym sąsiedztwie sklepy, szkoła, przedszkole, dobra 
komunikacja. Wolne od zaraz, cena do negocjacji!

Cena 309.000 zł
tel. 731 090 606

3-pokojowe - 75 m² 
Warszawskie Przedmieście, 
Al. 29 Listopada
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, schowek. Do mieszkania przynależy duża 
piwnica – około 35m². Mieszkanie położone na 
pierwszym piętrze kamienicy z lat 30. Doskonały 
układ pomieszczeń. Stan dobry. Atrakcyjne położe-
nie – blisko przystanków MPK, uczelni i biurowców.  
Idealne pod inwestycję.

Cena 329.000 zł
tel. 696 496 500

3-pokojowe – 56,6 m2 
Prądnik Biały - ul. Glogera
3-pokojowe mieszkanie w kameralnym budynku 
usytuowanym w cichej i spokojnej okolicy. Stan bar-
dzo dobry. Dodatkowo do dokupienia garaż. Ogród z 
placem zabaw dla dzieci do dyspozycji mieszkańców. 

Cena 345.000 zł
tel. 537 978 098
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ZIELONKI,
UL. NA PIASKI
3-pokojowe przestronne mieszkanie 
dwupoziomowe, 82 m2, I p., 2016 r.
Cena: 565.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer    
 505-236-943

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

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

Cena: 344.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518 

KROWODRZA,
UL. GŁOWACKIEGO
2-pokojowe komfortowe mieszkanie, 
57 m2, 2008 r.
Cena: 467.000 zł 

KONTAKT:  Barbara Paszkowska 
 511-272-088

ŻABINIEC
UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,         
taras, 2001 r. 
Cena: 370.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Dwupoziomowy, komfortowy 
apartament, 103 m2, 2000 r.
Cena: 515.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga      
 518-706-538 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Domy w zab. bliźniaczej,                  
pow. 130-158 m2, działka 155-260 m2

Ceny: od 440.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek  
 688-880-149

OferTy wszysTKICh  

lICzĄCyCh sIę  

DevelOperów w KrAKOwIe  

w jeDNyM MIejsCu

AZORY,
UL. PODKOWIŃSKIEGO
2-pokojowe mieszkanie, do wejścia, 
54 m2, II p., 2004 r.
Cena: 395.000 zł
 

KONTAKT:  Jakub Obcowski      
 510-087-993

KROWODRZA               
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,    
pow. 25-115 m2

Ceny: od 179.769 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz  
 688-880-184

BRONOWICE
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,    
pow. 30-92 m2

Ceny:  od 261.783 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka   
 688-880-156
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SWOSZOWICE,
UL. DRUŻBACKIEJ
Dom bliźniak, 5 pokoi, 120 m2 p.u., 
2017 r.
Cena: 745.000 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

DĄBIE,
UL. ALEJA POKOJU
Mieszkanie 3-pokojowe, 50 m2, 
wysoki standard
Cena: 397.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł  
 518-810-080

PROKOCIM,
UL. SPóŁDZIELCóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 36 m2,         
po remoncie
Cena: 247.900 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik     
 508-155-779

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m2, 
przestronne
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. ŚLICZNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 36,5 m2, 
balkon, 2011 r.
Cena: 310.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś       
 502-104-545

WOLA JUSTOWSKA
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,                                                                  
pow. 31-73 m2                                                                
Ceny: od 319.500 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik
  688-880-152  

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA,
ŚLEDZIEJOWICE
Domy w zab. bliźniaczej,                  
pow. 126-135 m2, działka 400-420 m2

Ceny: od 540.000 zł

BIEŻANóW,
UL. MAŁA GóRA
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2, 
nowoczesne, 2011 r.
Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

DĘBNIKI,
UL. KAPELANKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2,        
do zamieszkania, 2010 r.
Cena: 455.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
 508-155-779

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2, 
ogródek, 2016 r.
Cena: 365.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto  
 572-985-869 

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133
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DĘBNIKI,
UL. KORPALA
Dom wolnostojący, 5-pokoi, 300 m2, 
przestronny
Cena: 1.289.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217  

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

DĘBNIKI,
UL. SOROKI
Dom wielorodzinny, 3-pokoje,           
94 m2, gustowny
Cena: 735.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna    
 503-031-022

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek     
 505-110-150

MICHAŁOWICE,
UL. BANASIóWKA
Dom wolnostojący, 220 m2, dz. 7 ar
Cena: 895.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer      
 518-706-583

SWOSZOWICE
Mieszkania 2, 3-pokojowe, 
pow. 41-55 m2 
Ceny: od 197.315 zł 

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

SKAWINA
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,    
pow. 29-73 m2

Ceny: od 141.082 zł 

KONTAKT:  Marek Popiela
  688-880-195 
 

STARE MIASTO,
AL. SŁOWACKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 108 m2, 
klimatyczne
Cena: 775.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

GRZEGóRZKI,
UL. CHAŁUPNIKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2, 
funkcjonalne
Cena: 760.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna    
 503-031-022

KURDWANóW,
UL. FILIPOWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
nowoczesne
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628 



85Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek   
 505-110-150 

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

DĘBNIKI,
UL. BIENARZóWNY
Dom w zab. szeregowej 200 m2,      
dz. 2,3 ar, wyposażony, 2002 r.
Cena: 739.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio    
 515-234-864

RUCZAJ,
UL. MIŁKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 138 m2, 
apartamentowiec, 2003 r.
Cena: 1.099.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska    
 505-083-150

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran      
 503-780-786

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska       
 505-083-150 

OSIEDLE OFICERSKIE 
Dom wolnostojący, pow. 440 m2, 
działka 1200 m2, wysoki standard 
Cena: 2.750.000 zł  

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Mieszkania 3, 4-pokojowe,             
pow. 62-119 m2

Ceny: od 349.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149
 
 

KURDWANóW,
UL. KORDIANA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66,3 m2, 
nowoczesne 
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz Sambor 
 500-557-819 

DĘBNIKI,
UL. PRASKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 41 m2, 
nowoczesne, 2016 r.
Cena: 469.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala  
 510-131-177

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio      
 515-234-864
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Obiekt Nieruchomości Janusz Pańczyk 
(licencja PFRN nr 4312)                                                           

WWW.OBIEKT.COM

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

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

Dom na wynajem dla pracowników; 10 pokoi 2-, 3 - i  4- osob.

LUSINA, NA GRANICY Z KRAKOWEM

Czynsz miesięczny na osobę – 400 zł

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 70 m 2

KRAKÓW, UL. B. PRAŻMOWSKIEGO

Czynsz miesięczny: 1.800 zł

Lokal do wynajęcia na drink bar lub kawiarnię, pow. 78 m2

STARE MIASTO

Czynsz miesięczny – 7000 zł netto
Lokal do wynajęcia, wysoki standard, pow. 106 m2

STARE MIASTO

Czynsz miesięczny – 5500 zł netto

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

KRAKÓW, LIBERTÓW

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)

Dom na sprzedaż o pow 340 m2

KRAKÓW, UL. ŁOKIETKA / UL. OPOLSKA

Cena: 900.000 zł
Mieszkanie 4-pokojowe na sprzedaż o pow. 121 m2

KRAKÓW, UL. FRIEDLEINA

Cena: 759.000 zł

Dom na sprzedaż                                                            
o pow. mieszkalnej 100 m2

Cena: 499.000 zł

Do wynajęcia 1-pokojowa garsoniera o pow. 32 m2

KRAKÓW, UL. BANACHA

Czynsz miesięczny 1400 zł

KRAKÓW, ŁOBZÓW, UL. GŁOWACKIEGO

Cena: 599.000 zł
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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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Józefa dietla 21 Kraków

www.dietla21.pl 

Stare Miasto

Powierzchnie:

od 38 m2

Ceny już od  

6.700 zł/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

łz 000 066  :aneCłz 000 068 :aneC

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. Chlebiczna

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: 575 000 zł
2Metraż: 157 m

4 pokoje

Cena: 610 000 zł
2Metraż: 118 m

4 pokoje



92 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków, Ruczaj

Cena: 2000 PLN

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 60 m2

ul. Lubostroń Wynajem

Przestronne, 2-poziomowe mieszkanie z dodatkową sypialnią 
na poddaszu, położone w  zielonej okolicy.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Zwierzyniec

Cena: 3 500  PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 74 m2

ul. Kasztelańska Wynajem

Komfortowy, 3-pokojowy  apartament o najwyższym  
standardzie, położony w odległości zaledwie 100m od Błoń.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście

Cena: 2000   PLN

Umów się na spotkanie:  Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 35 m2

ul. Lenartowicza Wynajem

Jasna, przestronna kawalerka do wynajęcia w ścisłym
centrum Krakowa. 

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Kraków-Krowodrza

Cena: 608 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 58m2

ul. Wrocławska Sprzedaż

Przestronne, stylowe mieszkanie z ogrodem w zacisznej
alejce w samym centrum miasta.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Łobzów

Cena: 490 000   PLN

Umów się na spotkanie:  Jakub Izdebski
+48 575 322 123

j.izdebski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 41 m2

ul. Lubelska Sprzedaż

Luksusowy, 2-pokojowy loft o industrialnym charakterze w 
budynku poddanym całkowitej renowacji w centrum Krakowa.

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Tyniec

Cena: 1 090 000  zł

Umów się na spotkanie:  Wojciech Stożek
+48 694 012 226

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 150m2

ul. Bogucianka Sprzedaż

Nowoczesny dom idealny dla rodziny, położony nieopodal 
lasu Tynieckiego.
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KRAKÓW,
PODGÓRZE 140 000 zł

Tania działka budowlana 8 arów, wszystkie media

KRAKÓW,
PODGÓRZE 140 000 zł

Parterowy dom, 2012 r., wysoki standard, na widokowej dz. 11a

KRAKÓW,
PODGÓRZE 140 000 zł

Nowoczesna bryła, luksusowy dom z 2016 r., do zamieszkania

KRAKÓW,
PODGÓRZE 140 000 zł

Piękny, parterowy dom z 2013 r, działka 18 arów, wysoki standard

KRAKÓW,
PODGÓRZE 140 000 zł

Piękny dom z 2010 r. do zamieszkania

FBI-Najlepsi Agenci!
 

ul. Kobierzyńska 100 
30-382 Kraków

www.fbi.nieruchomosci.pl

KRZYWACZKA,
18 KM OD KRAKOWA 990 000 zł

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601 KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

MICHAŁOWICE 1 240 000 zł

KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

 NIEPOŁOMICE

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

890 000 zł

ZABIERZÓW,
RZĄSKA 1 590 000 zł

KONTAKT: Lucyna Pacułt 668-177-549

DLA NAS KAżDY KLIENT jEST WYjĄTKOWY
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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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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 któr ym 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



101Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

ogłoszenia drobne i prywatne

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
2 lutego 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 

19.01–01.02.2018  nr 01/2018

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.



104 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 01/2018

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






