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z kilku tego typu spotkań planowanych przez 

stowarzyszenie w 2018 r.

W najnowszym dwutygodniku specjaliści rynku 

kredytów hipotecznych podpowiadają, na co 

warto zwrócić uwagę, starając się o kredyt, 

szczególnie w sytuacji wygaszenia rządowego 

programu „MdM”. Jak forma zatrudnienia 

wpływa na warunki przyznania kredytu?  

Co zrobić, żeby nasza zdolność kredytowa była 

wystarczająca, a decyzja banku pozytywna?

Architekci wnętrz doradzą z kolei, jak 

poradzić sobie z funkcjonalnym urządzaniem 

mikroapartamentu, a także jakich materiałów 
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mieszkania w klasycznej, czarno-białej 

kolorystyce.
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DANE INWESTYCJI
Nazwa: Apartamenty Rzepichy

Lokalizacja: Kraków, 
Wola Justowska, ul. Rzepichy

Cena: od 7500 zł/m2

Metraż: od 64–170 m2

Liczba mieszkań: 20

DANE INWESTYCJI
Nazwa: Osiedle Nezapominajka
Lokalizacja: Kraków, ul. Olszanicka 8b/1
Cena: od 6500 zł/m2

Metraż: od 45–110 m2

Liczba mieszkań: 27

KKD WOLA
Kraków, ul. Olszanicka 8B/1
tel. +48 519 539 090

www.osiedleniezapominajka.pl

www.apartamenty-rzepichy.pl









Znajdziesz nas także na

2018

Plebiscyt 2018

EDYCJA V

WYBIERZ ZWYCIĘZCĘ V EDYCJI

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI

Głos w plebiscycie „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”
można oddawać na trzy sposoby:

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

na kuponach drukowanych w „Krakowskim Rynku 
Nieruchomości” (od nr 02/2018 do nr 10/2018)

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

Nr/Nazwa inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. kontaktowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres korespondencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Akceptuję regulamin plebiscytu (dostępny na stronie www.plebiscyt.krn.pl)

Chcę wziąć udział w konkursie „Hasło reklamowe inwestycji przyjaznej mieszkańcom”,

w którym główną nagrodą jest tygodniowy pobyt dla 2 osób w Sand Hotel **** w Kołobrzegu

Hasło reklamowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wyniki plebiscytu oraz relacja z gali wręczenia statuetki zostaną opublikowane 13.07.2018 r. w numerze 13/2017 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”.

KUPON

(patrz str. 8–9)

Dodatkowo wszystkie osoby głosujące mają
szanse na wygranie tygodniowego pobytu
dla dwóch osób w Sand Hotelu**** w Kołobrzegu.
Wystarczy, że oddając głos, zaproponują hasło
reklamowe dla wybranej przez siebie inwestycji.

EDYCJA I
Inwestycja:  
Fajny Dom

Deweloper: 
Mota Engil Real Estate  
i Estia

EDYCJA III
Inwestycja:  
Bunscha Park

Deweloper: 
Bunscha Park

EDYCJA IV
Inwestycja:  
Wielicka Garden

Deweloper: 
Atal

EDYCJA II
Inwestycja:  
Osiedle Lawendowa 3

Deweloper: 
Osiedle Lawendowa 3



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

Oddaj głos w plebiscycie

...i wyjedź  
na wczasy

na www.plebiscyt.krn.pl
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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

 n	 9Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 02/2018



plebiscyt | prezentacja inwestycji

 n

Rezydencja Walenty

Biuro sprzedaży:
tel.: 790 605 301, 722 200 307,  
721 200 807
e-mail: biuro@rezydencjawalenty.com.pl
www. rezydencjawalenty.pl

Rezydencja Walenty
Adres: Kraków, ul. Prądnicka 48

Deweloper: 

10 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 02/2018



Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.plebiscyt.krn.pl/regulamin

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”  
(od nr 01/2017 do nr 10/2017)

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

R
ezydencja Walenty to projekt inny 
niż wszystkie. O jego wyjątkowo-
ści świadczy doskonała lokalizacja 

oraz unikalna elewacja, która była kon-
sultowana z największymi autorytetami 
świata architektury. Całe przedsięwzię-
cie nawiązuje do tradycji krakowskiego 
klimatu, aby zadowolić wszystkich tych, 
którzy są zakochani w staromiejskim stylu 
Krakowa. 

Rezydencja Walenty to atrakcyjny 
budynek łączący tradycyjny styl z no-
wocześnie i funkcjonalnie rozplanowaną 
przestrzenią. Garaż podziemny, szybkie 
i ciche windy,  reprezentacyjny hol wej-
ściowy wraz z recepcją, lobby, to tylko 
nieliczne atuty stanowiące wizytówkę 
tego przedsięwzięcia. 

Naszym głównym celem jest zadowo-
lenie mieszkańców, dlatego dużą wagę 
przywiązujemy do wysokiego standardu 
wykonania i wykończenia całego budynku, 
przy czym kładziemy szczególny nacisk na 
zastosowanie najwyższej jakości materia-
łów i detali. Z myślą o usatysfakcjonowa-
niu przyszłych mieszkańców zastosowano 
szereg nowatorskich rozwiązań, które 
podkreślają prestiżowy charakter wnętrz 
i zapewnią niepowtarzalny komfort. Ofe-
rujemy Państwu mieszkania wysokie 
na 2,7 m o powierzchni od 34 do 65 m2 
(z możliwością ich łączenia) z charaktery-
stycznymi strzelistymi oknami oraz stero-
waną indywidualnie klimatyzacją.

Rezydencja Walenty jest ideal-
nym tłem dla wielkomiejskiego życia 
w Krakowie. 

1. pokój z aneksem  

kuchennym  .  .  .  .  . 26,65 m2

2. przedpokój . . . . . . . 4,76 m2

3. łazienka . . . . . . . . . 4,55 m2

Ogółem:  . . . . . . . . 35,96 m2

1. pokój . . . . . . . . . . 10,06 m2

2. pokój . . . . . . . . . . . 7,43 m2

3. kuchnia  . . . . . . . . . . 7,2 m2

4. pokój . . . . . . . . . . 19,83 m2

5. przedpokój . . . . . . . 6,93 m2

6. łazienka . . . . . . . . . 4,57 m2

Ogółem:  . . . . . . . . 56,02 m2

2

2

56

3

3

4

1

balkon

b
al

ko
n

przykładowe mieszkanie M19     

56,02 m2

1

przykładowe mieszkanie M17     

35,96 m2
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Myśliwska Park

Biuro sprzedaży:
tel. 533 455 338
e-mail: biuro@okland-developer.pl
www. mysliwskapark.pl

Myśliwska Park
Adres: Kraków, ul. Myśliwska

Deweloper: 
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Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.plebiscyt.krn.pl/regulamin

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”  
(od nr 01/2017 do nr 10/2017)

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

K
ameralny, przyjazny rodzinie budynek zapewni miesz-
kańcom poczucie bezpieczeństwa, a urozmaicone me-
traże zaprojektowane są w praktyczny, ułatwiający 

aranżację wnętrz sposób. Każde mieszkanie wyposażone jest 
w balkon lub ogródek. 

Myśliwska Park to korzystne rozwiązania. Komfort użytko-
wania budynku zapewni nie tylko zastosowanie wysokiej jakości 
materiałów oraz urządzeń technicznych, ale również zapewnie-
nie mieszkańcom ogrzewania i ciepłej wody z sieci MPEC oraz 
cichobieżna winda dostępna z poziomu garażu.

1. przedpokój . . . . . . . . . . . . 4,17 m2

2. pokój . . . . . . . . . . . . . . . 11.03 m2

3. pokój + aneks kuchenny  . 17,02 m2

4. łazienka . . . . . . . . . . . . . . 3,96 m2

5. balkon . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 m2

1. przedpokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,84 m2

2. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,19 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,78 m2

4. pokój + aneks kuchenny  . 17,43 m2

5. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3, 96 m2

6. balkon  . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 m2

przykładowe mieszkanie   50,20 m2przykładowe mieszkanie   36,18 m2

Warunki do odpoczynku zapewnia usytuowanie bezpośred-
nio przy parku z placem zabaw dla dzieci, a także Park Rzeczny 
Ogród Płaszów, Zalew Bagry oraz Staw Płaszowski w bliskiej od-
ległości od inwestycji.

Lokalizacja inwestycji zapewnia wygodny dojazd do cen-
trum Krakowa i bezproblemowe połączenie z ważnymi węzłami 
komunikacyjnymi oraz obwodnicą miasta. Mieszkańcy My-
śliwska Park będą mieli optymalny dostęp zarówno do komuni-
kacji miejskiej w obu jej formach, jak i do nowoczesnych ścieżek 
rowerowych.
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W przypadku danej osoby jeden bank może zgodzić się 
na udzielenie kredytu hipotecznego, a inny nie. Z czego to 
wynika?

Głównym kryterium udzielenia kredytu jest posiadanie zdolno-
ści kredytowej, czyli możliwość spłacania kredytu. Bank na pod-
stawie swoich procedur określa, czy dany klient będzie spłacał 
kredyt.

Do ilu banków najlepiej złożyć wniosek kredytowy?

Ze swoimi klientami zazwyczaj składam wniosek do 3–4 banków, 
po to, żeby zabezpieczyć całą transakcję, zminimalizować ryzy-
ko niepowodzenia. Jeśli z  różnych przyczyn bank powie Nie, to 
mamy alternatywę.

Czy jeżeli złożymy zbyt dużo wniosków, ryzykujemy czymś 
więcej niż stratą czasu?

To wszystko zależy od sytuacji klienta, jego historii kredytowej, 
oceny w  BIK, planów na przyszłość. Jeśli w  najbliższym czasie 
nie zamierza starać się o inny kredyt, to 3–4 zapytania dotyczące 
kredytu hipotecznego nie mają negatywnego wpływu na ocenę 
w BIK. Jeśli myślimy o innych kredytach, np. niezabezpieczonych 
— gotówkowych czy firmowych, w  najbliższej przyszłości, to 
wtedy zapytania mają większe znaczenie. Przy kredycie gotów-
kowym 3-4 zapytania w  krótkim czasie mogą spowodować, że 
klient nie otrzyma kolejnego kredytu. Przy hipotece — nie.

Załóżmy, że złożyliśmy wniosek do 3-4 banków i wszystkie 
są gotowe udzielić nam kredytu hipotecznego. Jakie inne 
kryteria powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze 
oferty?

Większość klientów zwraca uwagę na wysokość raty i  całko-
wity koszt kredytu. Ja też, z  racji tego, czym się zajmuję, mam 
odpowiednie narzędzia, żeby porównać różne oferty banków 
właśnie pod tym kątem. Jeśli porównujemy oferty najlepszych 
banków, całkowite koszty kredytu są podobne. Bardzo często 
klienci wybierają więc instytucję, która ma mniejsze wymagania 
— np. nie wymaga założenia konta z wpływem wynagrodzenia, 
karty kredytowej, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieru-
chomości itd.

Starasz się o kredyt? 
Zrób to mądrze

ROZMOWY

Na zdolność kredytową wpływa wysokość wynagrodzenia, 
ale też forma zatrudnienia. Jaka umowa jest najbardziej 
korzystna?

Banki najlepiej oceniają umowę o pracę na czas nieokreślony. Tu-
taj oczywiście ważny jest też staż pracy — im dłuższy, tym lepiej. 
Znaczenie ma również forma prawna pracodawcy — czy jest to 
jednoosobowa działalność, spółka, czy może administracja pu-
bliczna. Najlepiej oceniana jest strefa budżetowa, z racji stabilno-
ści zatrudnienia.

Jakie kryteria musimy spełnić, jeśli pracujemy na podstawie 
umowy o dzieło albo umowy zlecenie?

Jeśli chodzi o  takie formy zatrudnienia, nie jest tak źle, jak mo-
głoby się wydawać, bo banki akceptują również takie dochody. 
W pracy często spotykam się z tym, że klienci mają dosyć duże 
obawy, jeśli pracują na podstawie takich umów. Oczywiście róż-
nie bywa, każdy bank ma inne procedury i  wymagania. Ważny 
jest okres trwania umowy i tutaj minimalny czas uzyskiwania do-
chodu z tego tytułu powinien wynosić 12 miesięcy. Dla porów-
nania, przy umowach o pracę w wielu przypadkach wystarczają 
nawet 3 miesiące. Bardzo często dodatkowo bank chce to zwe-
ryfikować na podstawie PIT-u. Banki różnie liczą dochód, dużo 
zależy od kosztów uzyskania przychodu. Jeśli w przypadku praw 
autorskich na rozliczeniu podatkowym mamy odliczone 50 proc. 
jako koszty uzyskania przychodu, to część banków pomniejszy 
nasz dochód również o 50 proc., co z punktu widzenia kredyto-
biorcy jest dosyć niekorzystne. Część banków jednak przyjmie 
taki dochód, jaki wpływa na konto — to jest oczywiście najko-
rzystniejsza wersja.

W przypadku umowy o dzieło często jedna osoba uzyskuje 
dochód z różnych źródeł. Czy to ma negatywny wpływ na 
zdolność kredytową?

Oczywiście tak, im więcej tych umów, tym gorzej banki na to pa-
trzą. Ważne jest też, czym się klient zajmuje i jak długo ma te umo-
wy, bo w przypadku umów o dzieło czy zlecenie, nie patrzymy na 
kilka miesięcy, tylko raczej na kilka lat. Jeśli przedstawimy dochód 
na Picie z  poprzedniego roku, ewentualnie z  jeszcze wcześniej-
szego, to nie widzę problemu z uzyskaniem kredytu. Pewnie nie 

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie 
kredytu hipotecznego, warto odpowiednio 
przygotować się do złożenia wniosku. 
O wymaganiach banków w przypadku 
różnych form zatrudnienia oraz o tym, 
w jaki sposób zwiększyć swoją zdolność 
kredytową, z ekspertem kredytowym 
Michałem Strzylakiem rozmawia Anna 
Kapłańska.
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w każdym banku, ale znajdziemy co najmniej kilka, które zaakcep-
tują taki dochód.

A jak to wygląda w przypadku własnej działalności 
gospodarczej?

Jeśli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, w zde-
cydowanej większości banków minimalny okres prowadzenia 
działalności wynosi 12 miesięcy. Niektóre instytucje wymagają 
dłuższego czasu, nawet 24 miesięcy. I tutaj znowu — im dłuższy 
okres prowadzenia, np. 2–3 lata, tym lepiej wypadamy w oczach 
banku, a  co za tym idzie, tym większa szansa, że dochód zosta-
nie zaakceptowany. Większość banków zwraca uwagę na ostatni 
PIT i na rok bieżący, są banki, które porównują 2 ostatnie PIT-y 
i rok bieżący. Przykładowo, jeśli składamy wniosek w listopadzie 
2018 r., to bank chce cały rok 2018, ale prosi też o PIT-y z 2017 
i 2016 r. Ważna jest tutaj stabilność dochodu. Jeśli na przestrzeni 
dosyć długiego czasu mamy duże zmiany, to będziemy musieli się 
z tego tłumaczyć.

Czy znaczenie ma również forma 
rozliczania z Urzędem Skarbowym?

Oczywiście tak. Jeśli chodzi 
o  działalność gospodarczą, naj-
bardziej popularną formą jest 
księga przychodów i  rozchodów. 
Bank do zdolności kredytowej 
przyjmuje dochód netto, czy-
li przychód minus koszty, składki 
na ubezpieczenie społeczne i  po-
datek. To, co nam zostaje, sta-
nowi dochód netto, który bank 
przyjmuje do wyliczania zdolności 
kredytowej. Jeżeli jest on wystar-
czająco wysoki, nie ma problemu 
z uzyskaniem kredytu. Mniej przy-
chylnie banki patrzą na pozostałe 
formy rozliczenia. W  przypadku 
ryczałtu, w  zależności od stawki, 
bank przyjmuje do zdolności kre-
dytowej ok. 10, maksymalnie 20 
proc. uzyskiwanych przychodów. 
W większości przypadków jest to 
niekorzystne — tak obliczony do-
chód okazuje się dosyć niski. Wy-
stępuje także karta podatkowa. 
Nie każdy bank akceptuje taki do-
chód, który dodatkowo również wychodzi na dosyć niskim po-
ziomie, dlatego także zdolność kredytowa zazwyczaj nie jest 
duża.

Załóżmy, że złożyliśmy wniosek kredytowy, dostaliśmy 
pozytywną decyzję z banków. Ile mamy czasu, żeby wybrać 
konkretną instytucję?

W większości banków mamy minimum 30 dni na to, by spokoj-
nie podjąć decyzję i podpisać umowę kredytową. Ale tutaj też 
dużo zależy od banku. Już na etapie wyboru instytucji, do któ-
rych złożymy wniosek kredytowy, ustalamy również poten-
cjalny termin uruchomienia kredytu. Jest to ważne, ponieważ 
jeśli chcemy kupić mieszkanie w  inwestycji, która dopiero się 
buduje i z harmonogramu wynika, że kredyt mamy uruchomić 

za rok, to nie składamy teraz wniosku, bo żaden bank nie bę-
dzie czekał tak długo z  uruchomieniem kredytu. Często spo-
tykam się z takimi sytuacjami, szczególnie teraz, kiedy bardzo 
dobrze sprzedają się mieszkania z rynku pierwotnego i zdecy-
dowana większość klientów czeka nawet 2 lata na zakończe-
nie budowy.

Co już dzisiaj może zrobić osoba, która chce zwiększyć 
swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego za rok lub 
dwa?

Zdolności kredytowej nie da się poprawić tak łatwo. Teore-
tycznie najlepiej zwiększyć dochód, ale w rzeczywistości z re-
guły nie jest to wcale takie proste. Czynnikiem, który obniża 
zdolność kredytową, są różnego rodzaju zobowiązania finan-
sowe. Dobrym rozwiązaniem jest spłata kredytów, pożyczek 
czy kart kredytowych. Z  drugiej strony, gdy mamy jakieś zo-
bowiązania finansowe i  regularnie je spłacamy, to tworzymy 
sobie dobrą historię kredytową. Dlatego jeśli myślimy o  kre-
dycie za rok lub dwa, moim zdaniem warto zainteresować się 

jakimś produktem kredytowym, który bardzo często nie pono-
si za sobą dodatkowych opłat. Przykładem mogą być zakupy 
w markecie na nieoprocentowane raty bądź karta kredytowa. 
Jeśli umiejętnie z  niej korzystamy, w  wielu przypadkach nie 
ponosimy żadnych opłat, a często możemy korzystać z dodat-
kowych programów rabatowych. Jeżeli karta kredytowa jest 
prawidłowo obsługiwana, stanowi bardzo dobry sposób na 
podwyższenie oceny scoringowej w BIK, czyli zwiększa naszą 
wiarygodność. Nie wpływa to bezpośrednio na zdolność kre-
dytową, ale polepsza ogólną ocenę w banku.

Michał Strzylak — ekspert finansowy, specjalizuje się  

w kredytach hipotecznych i gotówkowych.  

www.1ekspert.pl
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W
 2017 r. pisałem, że to był rekordowy początek z punk-
tu widzenia fali wniosków o  dofinansowanie z  puli 
„Mieszkania dla Młodych”. Natomiast początek roku 

2018, za sprawą powyższego programu doprowadził do para-
liżu systemów Banku Gospodarstwa Krajowego, a  tym samym 
do wielu rozczarowań, gdyż pieniądze skończyły się po zaledwie 
niecałych 2 dniach (czy według innych źródeł po 4 godzinach). 
Z  tego też powodu szczęśliwcy, którzy otrzymali dofinansowa-
nie, dzisiaj należą do grupy, która co najmniej wygrała los na lote-
rii. Natomiast pozostała część kredytobiorców musi, jeżeli nadal 
planuje zakup nieruchomości, radzić sobie bez rządowego pro-
gramu lub porzucić plany zakupu na rzecz wynajmu nieruchomo-
ści od państwa, korzystając z  programu „Mieszkanie Plus”. Tym 
samym zapowiada to bardzo ciekawy rok, gdyż skończył się pro-
gram wsparcia młodych ludzi przy zakupie pierwszej nierucho-
mości w  życiu, a  rząd już nie planuje pomagać kredytobiorcom, 
lecz zaczyna budować własne nieruchomości na wynajem.

Wracając natomiast do zakupu nieruchomości już bez żadne-
go rządowego programu i  z  myślą o  lepszej lokalizacji, planując 
finansowanie kredytem hipotecznym, to począwszy od 2017 r., 
według Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, kredyto-
biorca powinien posiadać 20 proc. wkładu własnego. Natomiast 
sytuacja w  rzeczywistości nie wygląda aż tak drastycznie, gdyż 
na rynku pozostało wiele banków, które nadal są w stanie udzielić 
kredytu tylko przy 10-procentowym zaangażowaniu własnych 
środków kredytobiorcy. Jest to bardzo dobra wiadomość dla 
młodych ludzi, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie i jeszcze 
nie zdążyli odłożyć większej gotówki. Takie osoby mogą pozwolić 
sobie na zakup nieruchomości już teraz, a nie czekać kolejne 2-3 
lata, aż uda im się uzbierać dodatkowe środki. Dopóki taka moż-
liwość istnieje, warto skorzystać, gdyż jeżeli Komisja Nadzoru 
Finansowego zaostrzy przepisy w stosunku do banków udzielają-
cych kredytów przy niższym wkładzie własnym, to takie rozwią-
zanie bezpowrotnie zniknie.

Biorąc pod uwagę nadal niskie stopy procentowe i  fakt, że 
banki właśnie rozpoczynają ofensywę i  walkę o  klienta, obniża-
jąc poziom marż, początek roku pozwala patrzeć bardzo opty-
mistycznie na koszt pieniądza oraz wysokość raty kredytu 
hipotecznego. Istnieje jednak ryzyko podwyżki stóp procento-
wych, a tym samym obniżenia zdolności kredytowej, ale też pod-
wyższenia oprocentowania kredytu hipotecznego. Co prawda, 
członkowie Rady Polityki Pieniężnej utrzymują w  kuluarach, że 
na ten rok nie planują podwyżek. Jednak przy wzroście inflacji 
do zbyt wysokiego poziomu, czyli powyżej 2,5 proc., będą musieli 
zareagować, a pamiętajmy, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie 
najczęściej na najbliższe 30 lat. 

W przypadku polityki cenowej banków w zakresie marż kre-
dytów hipotecznych, już dzisiaj nieoficjalnie wiadomo, że banki 
będą obniżały swoje marże, a tym samym swój zysk — pozysku-
jąc w  ten sposób więcej klientów chętnych na zakup nierucho-
mości w  2018 r. Dobrze pamiętam sytuację z  lat 2007 i  2008, 
kiedy marże były najniższe w historii polskiej polityki kredytowej. 
Klienci, którzy zaciągnęli wtedy kredyty hipoteczne w  złotów-
kach, do dzisiaj po obniżkach stóp procentowych cieszą się naj-
niższymi ratami.

Podsumowując, przed nami kolejny dobry, jeśli nie najlepszy 
rok zarówno dla kupujących mieszkania, jak i budujących domy. 
Rynek kredytów hipotecznych jest obecnie bardzo ustabilizowa-
ny. Po wprowadzeniu nowych warunków cenowych kredytów 
hipotecznych, w  drugiej połowie I  kw., jak również w  kolejnych 
kwartałach spodziewam się również fali kredytów refinanso-
wych, gdyż może się okazać, że zaciągnięty 3–4 lata temu kredyt 
hipoteczny będzie opłacało się przenieść do innego banku.

To będzie dobry rok.

Albert Opoka 
Doradca Finansowy

albert.opoka@phinance.pl 

Rynek kredytów hipotecznych w 2018 roku 
– taniej czy drożej?
Wysoki popyt na kredyty hipoteczne świadczy o tym, że dla wielu Polaków jest to 
standardowa forma finansowania zakupu nieruchomości. Na politykę kredytową 
banków wpływa wiele czynników, które w efekcie przekładają się na ułatwienia bądź 
trudności w osiągnięciu zdolności kredytowej i zawarciu umowy przez klientów. 
W jakiej sytuacji znajdą się osoby, które planują zaciągnięcie kredytu w 2018 r.?

FINANSE
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RELACJE

Stwórzmy razem dobre miasto —  
I debata SBDiM

S
towarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań rozpo-
częło cykl debat poświęconych urbanistyce Krakowa, ar-
chitekturze, mieszkalnictwu i planowaniu przestrzennemu. 

Pierwsze spotkanie w zamkniętym gronie ekspertów (przedsta-
wicieli władz miasta, samorządu, organizacji pozarządowych, 
krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich 
oraz deweloperów) odbyło się 18 stycznia 2018 r. w Centrum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Plan organi-
zatorów zakłada przeprowadzenie dwóch lub trzech debat pod 
hasłem „Stwórzmy razem dobre Miasto”. Podsumowanie dyskusji 
będzie częścią programu konferencji zaplanowanej na 20 kwiet-
nia br.

Podczas pierwszej debaty każdy z zaproszonych gości przed-
stawił swój punkt widzenia w sprawie perspektyw rozwoju Kra-
kowa. Rozmowa o przyszłości stała się również pretekstem do 
wyciągnięcia wniosków z dotychczasowych błędów czy nieporo-
zumień w zakresie krakowskiego budownictwa mieszkaniowego 
i komunikacji na linii inwestorzy, mieszkańcy dzielnic oraz Urząd 
Miasta i Rada Miasta Krakowa.

Prowadzący debatę Jarosław Knap z SBDiM rozpoczął od 
krótkiego wprowadzenia w tematykę dyskusji. Postawił tezę, że 
czas, kiedy w Krakowie powstaje coraz więcej mieszkań, jest do-
brym momentem na rozmowę o tym, co zrobić, aby przestrzeń 
miejska była lepiej zorganizowana.

Plany zagospodarowania przestrzennego
Jak pokreślił prezes Stowarzyszenia Marek Bolek, deweloperzy 
chcieliby realizować inwestycje w oparciu o szczegółowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Jednym z czynników spo-
walniających proces budowlany są obecne procedury administra-
cyjne i problemy z interpretacją przepisów. Inwestorzy oczekują 
dostosowania tempa uchwalania nowych planów do swoich ce-
lów biznesowych.

Innym wątkiem podjętym w dyskusji było określenie, jakie są 
oczekiwania władz miasta i mieszkańców w kwestiach dotyczą-
cych zagospodarowania przestrzeni wspólnych w ramach nowo 
budowanych osiedli. Już teraz problem stanowi kwestia utrzy-
mywania drzewostanów znajdujących się na terenie inwesty-
cji. Coraz częściej mieszkańcy, nawet po kilku latach od oddania 
osiedla, domagają się, by opieka nad osiedlową zielenią należała 
do obowiązków deweloperów. Z jednej strony mieszkańcy ocze-
kują pasów zieleni na terenie inwestycji, ale z drugiej nie chcą, by 
koszty nasadzeń i utrzymania były wliczane w cenę mieszkania.

Zdaniem prezesa SBDiM, należy również w dalszym ciągu roz-
budowywać infrastrukturę komunikacyjną i realizować obiekty 
użyteczności publicznej, ponieważ w ten sposób rośnie potencjał 
inwestycyjny działek pod zabudowę mieszkaniową. Nabywcy 
poszukują osiedli, w których najlepiej rozwiązane są kwestie do-
stępu do dróg, przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Ko-
nieczne jest także zwiększenie świadomości w branży, na temat 
znaczenia części wspólnych w inwestycjach mieszkaniowych. 
Między innymi z tego powodu Stowarzyszenie organizuje kon-
kurs o miano Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 
i o nagrodę Złotego Sokoła, wyróżniając projekty reprezentujące 
dobre praktyki w zagospodarowywaniu przestrzeni wspólnych.

Strategia rozwoju Krakowa
W odpowiedzi Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta Krako-
wa, podsumowała przebieg prac nad procedowaniem strategii 
rozwoju Krakowa obejmującej okres do 2030 r. Etap projekto-
wania zakończył się w ubiegłym roku, aktualnie trwa procedura 
uchwalania dokumentu. Elżbieta Koterba podkreśliła, że strate-
gia powstawała metodą partycypacyjną, z uwzględnieniem uwag 
zgłaszanych przez mieszkańców podczas spotkań i warsztatów. 
Drugim dokumentem ważnym dla przyszłości Krakowa jest Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, które zawiera ogólne założenia, precyzowane następnie w 
planach miejscowych. Już teraz wiadomo, że Studium wymaga 
pewnych zmian, które wynikają z nowych potrzeb zgłaszanych w 
ciągu ostatnich kilku lat przez mieszkańców, a także celów orga-
nizacji pozarządowych. Dokument należy poprawić również pod 
względem jego zasięgu, rozszerzając go o tereny przyłączone do 
Krakowa, które nie zostały ujęte w obowiązującej wersji. 

Respektowanie oczekiwań mieszkańców
Przedstawiciele władz miasta musieli zmierzyć się z zarzutami ze 
strony organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. Łukasz Ma-
ślona ze Stowarzyszenia Funkcja Miasto stwierdził na przykład, że 
mieszkańcy mają ograniczone możliwości zgłaszania swoich uwag 
do planów. Drugą kwestią jest zbyt niski odsetek terenów zielonych 
w stosunku do oczekiwań krakowian. Lokalni aktywiści oczekują 
także, by miasto przeznaczało więcej środków na wykup gruntów i 
realizowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych. 

Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
odniósł się do wymagań stawianych krakowskim radnym. Dobrą 
formą włączania mieszkańców w proces planowania inwestycji 
miejskich jest — jak zauważył — budżet obywatelski. Trudniej-
szym wyzwaniem dla Rady Miasta są interwencje w przypadku 
stref ograniczonych emisji komunikacyjnych czy szczegółowych 
zapisów i procedowania planów. Tego rodzaju oczekiwania są o 
tyle trudne do zrealizowania, że kompetencje radnych pozwala-
ją na działanie tylko w granicach ustaw, w tym kontekście przede 
wszystkim Prawa budowlanego.

Wnioski na przyszłość
Uczestnicy debaty wspólnie uznali, że najważniejszym zadaniem 
przedstawicieli różnych środowisk jest wypracowanie kompro-
misu, który pogodzi interesy przedsiębiorców i ruchów miejskich, 
zachowując jednocześnie ład przestrzenny w mieście.

Kolejna debata, której terminu jeszcze nie ustalono, będzie do-
tyczyła infrastruktury.

Joanna Kus
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forma budynku, charakterystyczna m.in. dzięki 
przestronnym balkonom i tarasom, którym obiekt 
zawdzięcza swoją nazwę. Zastosowanie szkla-
nych balustrad z  jednej strony jest bezpiecznym 
rozwiązaniem, a z drugiej — optycznie powiększa 
przestrzeń i nie zniekształca widoku. Dodatkowy 
walor inwestycji stanowi częściowo zielony dach.

Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, 
zastosowano drzwi wejściowe z  zamkiem elek-
tromagnetycznym oraz instalację wideodomo-
fonową. Do poszczególnych mieszkań prowadzą 
drzwi antywłamaniowe klasy C.

Inwestycja została położona w  atrakcyjnej 
lokalizacji. W  pobliżu znajdują się liczne punkty 
handlowo-usługowe, w tym Centrum Handlowe 
„Krokus” i  niedawno otwarta Galeria Handlowa 
„Serenada”. Okolica sprzyja rekreacji i  spotka-
niom ze znajomymi — nieopodal inwestycji po-

łożone są Park Wodny i Multikino. W pobliżu znajdują się także 
żłobek i przedszkole oraz ośrodek zdrowia. Mieszkańcy budyn-
ku Prądnik Tarasy mają również okazję do spacerów, uprawiania 
różnego rodzaju sportów i rekreacji na świeżym powietrzu, dzięki 
dostępowi do miejsc zielonych. Niezwykły klimat nadają okolicy 
płynący w pobliżu potok Sudół oraz bliskość starodrzewu. Tylko 
500 m dzieli mieszkańców inwestycji od przystanku autobuso-
wego, co umożliwia wygodne połączenie z pozostałymi częścia-
mi miasta za pomocą środków komunikacji miejskiej.

Anna Kapłańska

ZAPROSZONO NAS

Prądnik Tarasy — kameralna inwestycja 
w dobrej lokalizacji

J
edną z  zalet inwestycji Prądnik Tarasy, położonej przy ul. 
Reduta, jest to, że została już ukończona. Dzięki temu po-
tencjalni mieszkańcy mogą na własne oczy obejrzeć każ-

de z  wolnych mieszkań, przyjrzeć się rozkładowi pomieszczeń 
i  sprawdzić stan techniczny, a  także zapoznać się z  przyszłymi 
sąsiadami. Mieszkanie w  gotowej inwestycji jest również dobrą 
opcją dla osób, którym zależy na szybkiej przeprowadzce do no-
wego lokalu lub planujących zakup nieruchomości pod wynajem.

Inwestycja Grupy Krakowiak Development to kameralny bu-
dynek, w  którym znajdują się 32 mieszkania. Ich powierzchnie 
wynoszą od ok. 31 do ponad 82 mkw. Na ostatnim piętrze inwe-
stor umieścił 2 przestronne apartamenty, o metrażach liczących 
odpowiednio ok. 142 i ok. 193 mkw. W sprzedaży zostało jesz-
cze 6 mieszkań 2-pokojowych o powierzch-
ni ok. 50 mkw. oraz 1 lokal o metrażu ponad 
80 mkw., mieszczący 4 pokoje.

Istotną informacją dla kierowców jest 
to, że na terenie obiektu znajduje się ga-
raż podziemny, z  bramą otwieraną zarów-
no mechanicznie, jak i  za pomocą pilota. 
Wewnątrz znajdują się miejsca postojowe 
dla 18 samochodów. Na poziomie parkin-
gu zostały umiejscowione również komórki 
lokatorskie.

Budynek składa się z  4 pięter, pomiędzy 
którymi można przemieszczać się dzięki no-
woczesnej windzie, dostępnej z poziomu ga-
rażu. Jej wymiary pozwalają na przewożenie 
osób niepełnosprawnych i wózków dziecię-
cych. Inwestycja powstała z materiałów wy-
sokiej jakości. W holach oraz na korytarzach 
i  schodach zostały wyłożone posadzki an-
typoślizgowe. Interesująca jest także sama 

Nowe mieszkania oferuje ukończona inwestycja Prądnik Tarasy, zlokalizowana 
w krakowskiej dzielnicy Prądnik Czerwony.
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ZAPROSZONO NAS

Inwestycja przy ul. Głowackiego — 
wygoda i bezpieczeństwo

D
zielnica Bronowice to jedna z  najatrakcyjniejszych loka-
lizacji mieszkaniowych w  Krakowie, m.in. ze względu na 
bliskość ścisłego centrum miasta. Kolejny walor stano-

wi dostęp do punktów handlowo-usługowych, m.in. Galerii Bro-
nowice. Osoby prowadzące aktywny tryb życia mogą korzystać 
z miejsc zielonych, takich jak Błonia czy Park Jordana. Mieszkanie 
w tej części Krakowa sprzyja również wycieczkom rekreacyjnym 
poza miasto, np. do Ojcowskiego Parku Narodowego lub Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Dodatkowo, znajdujące się 
w okolicy uczelnie wyższe — Uniwersytet Pedagogiczny, Wyższa 
Szkoła Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górni-
czo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, 
a  także bliskość miasteczka studenckiego przyciągają inwesto-
rów, którzy planują zakup nieruchomości pod wynajem.

Przy ul. Głowackiego, w  krakowskich Bronowicach powsta-
nie 5-piętrowy budynek wielorodzinny, w którym zaprojektowa-
no mieszkania o  powierzchniach mieszczących się w  przedziale  
38–101 mkw. Zróżnicowana oferta zawiera zarówno niewielkie 
2-pokojowe mieszkania, jak i lokale mieszkalne składające się z 3, 
4 lub 5 pokoi. Ich układ pozwala na wyraźne wydzielenie stref peł-
niących różne funkcje. W niektórych mieszkaniach aneks kuchen-
ny został połączony z pokojem dziennym, dzięki czemu uzyskano 
jedno duże pomieszczenie. Dodatkową powierzchnię, przezna-
czoną przede wszystkim do wypoczynku, stanowią balkony, log-
gie, a  także przestronne tarasy, należące do lokali na parterze 
oraz IV i V piętrze. Wygodny dostęp do wszystkich mieszkań i ga-
rażu zapewniają nowoczesne przeszklone windy. Projekt obiektu 
o modernistycznym charakterze został przygotowany przez biu-
ro Architekci Mikołajski & Wiese.

Inwestor zadbał również o  kierowców. W  budynku zapro-
jektowano parking podziemny z  indywidualnymi boksami gara-
żowymi. Z  myślą o  osobach niepełnosprawnych przewidziano 
garaże o  wymiarach większych niż standardowe. Mieszkańcy 

preferujący komunikację publiczną będą mogli skorzystać z po-
łożonych nieopodal przystanków autobusowych i  tramwajo-
wych. Tylko 5 min. zajmuje dojście do przystanku tramwajowego 
przy ul. Bronowickiej, skąd 7 liniami można uzyskać połączenie 
z innymi dzielnicami miasta, a w ciągu 10 min. dostać się do Ryn-
ku Głównego. Inwestycja odpowiada także na potrzeby rowe-
rzystów — mogą oni przechowywać rowery w specjalnym, łatwo 
dostępnym miejscu na parterze budynku, gdzie zaprojektowano 
także wózkownię.

Szczególny nacisk położono na wykończenie części wspól-
nych budynku. Zostaną tutaj zastosowane materiały wysokiej ja-
kości, takie jak trespa, amerblok, szkło, stal nierdzewna, a klatki 
schodowe przyozdobią eleganckie płytki i spieki, a także liniowe 
podświetlenia. Każde mieszkanie będzie wyposażone w  drzwi 
antywłamaniowe klasy C z dodatkowym górnym panelem, który 
nada drzwiom charakter i niepowtarzalny wygląd. W lokalach po-
łożonych na parterze zostaną zamontowane okna uniemożliwia-
jące włamanie, z okuciami zapobiegającymi wyważeniu. W trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców inwestor zapewni także monito-
ring, chroniący wejścia do budynku oraz części wspólne garażu. 
W inwestycji będą zamontowane nie tylko instalacje podstawo-
we, ale również dodatkowe, takie jak: telewizyjna, telefoniczna, 
internetowa czy wideodomofonowa.

W  otoczeniu obiektu inwestor zaplanował przygotowanie 
trawnika oraz nasadzenia drzew i  krzewów. Przed wejściem do 
budynku powstanie plac z  ławkami i  miejscami do wypoczyn-
ku, urozmaicony różnorodną kostką brukową i  betonowymi 
murkami. Na osi wejścia jako zamknięcie widokowe zaplanowa-
no elegancki murek z  tłem zieleni, gdzie również będzie można 
wypocząć.

Zgodnie z  planem, roboty budowlane inwestycji mają zostać 
zakończone w czerwcu 2018 r.

Anna Kapłańska

W prestiżowej lokalizacji, w krakowskich Bronowicach Dom-Bud M. Szaflarski 
realizuje nową inwestycję mieszkaniową.
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WARTO WIEDZIEĆ

Deweloper pod ostrzałem, czyli 
wymagania klientów

O
czy obserwują, uszy słuchają, usta mówią. Dzisiejszy 
klient wie, czego chce. Musi mieć również pewność, że 
wybór, którego dokonuje, jest trafny. Liczą się atrakcyjny 

projekt, profesjonalna obsługa i pozytywny wizerunek inwestora. 

Warto zainwestować w przyszłość
Rosnące wymagania społeczeństwa sprawiają, że deweloperzy 
muszą stanąć na wysokości zadania i  przekonać do siebie po-
tencjalnych klientów. W jaki sposób? Przede wszystkim trzeba 
zadbać o dobry PR, tworząc obraz profesjonalnego, nowocze-
snego i godnego zaufania dewelopera. 

Budowanie takiego wizerunku powinno zostać precyzyj-
nie zaplanowane, gdyż jest to proces długotrwały, obejmujący 
m.in. działania online, media relations czy identyfikację wizualną. 
Agencja PR wskaże, na jakie działania warto postawić, a z jakich 
zrezygnować.

Strategia marki wiąże się z długoterminowymi działaniami, struk-
turą danej firmy oraz jej kulturą organizacyjną — wyjaśnia Anna Gu-
mowska, CEO w Prime Time PR. Odpowiednia strategia zwiększa 
świadomość brandu, wpływa na jego rozpoznawalność, a  przede 
wszystkim pogłębia zaufanie klientów do marki — dodaje.

Liczą się spójność i konsekwencja
Identyfikacja wizualna musi być zgodna z  filozofią marki, 
a  wszystkie materiały graficzne powinny do siebie pasować. 
Zarówno strona internetowa, która jest często pierwszym źró-
dłem informacji o deweloperze, jak i foldery, materiały biurowe 
czy stoiska targowe muszą ze sobą współgrać. Jednolity wize-
runek świadczy o jakości oraz profesjonalizmie, a klientom daje 
poczucie bezpieczeństwa i pewności dobrego wyboru. 

Niestety wielu deweloperów szuka drogi na skróty, a  efektem 
pójścia na łatwiznę jest często niespójna komunikacja wizualna. 
Przykładowo, strona internetowa całkowicie odbiega od ulotek i bill-
boardów, a do tego jest niedopracowana pod kątem merytorycznym. 
Nie tędy droga — twierdzi Anna Gumowska. Aby przekonać do sie-
bie klientów, należy pamiętać, że wyznacznikami sukcesu wizerun-
kowego są spójność, jasny przekaz oraz konsekwencja — dodaje.

Klienci lubią niespodzianki
Obecnie billboardy, ulotki czy strona internetowa to za mało. 
Trzeba czymś się wyróżnić, zrobić coś nietypowego, aby nie dać 

o  sobie zapomnieć. Nieszablonowym pomysłem są kampanie 
teaserowe, polegające na zaciekawieniu odbiorców. Reklama 
przeprowadzana jest w co najmniej dwóch odsłonach. Pierw-
sza opiera się wyłącznie na aluzji, bez ujawniania przedmiotu 
promocji. Druga jest wyjaśnieniem komunikatu, zdemasko-
waniem przekazu. Teaserem mogą być np. zdjęcia, spoty re-
klamowe czy hasła. Ważne, żeby zaintrygowały i  skłoniły do 
myślenia, a  następnie podjęcia odpowiedniego działania, np. 
wejścia na stronę www.

Takie kampanie sprawdzają się bardzo dobrze w przypadku no-
wych inwestycji mieszkaniowych. Nawet osoby, które w  danym 
momencie nie są zainteresowane zakupem mieszkania, zachęcone 
kampanią, mogą w przyszłości stać się nabywcami innej nierucho-
mości dewelopera — mówi Anna Gumowska.

Należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie kampanii te-
aserowej nie jest zadaniem prostym i  tanim. Wciągnięcie od-
biorców w pewnego rodzaju grę jest zaledwie połową sukcesu. 
Istotne, aby rozwiązanie zagadki nie stało się rozczarowaniem, 
lecz wywołało na twarzy uśmiech, a przede wszystkim zachęci-
ło do wejścia na stronę z ofertą czy wykonania telefonu do biura 
sprzedaży. Ważne, żeby zaciekawić klienta, a przez to skłonić do 
podjęcia konkretnych kroków.

Jak zdobyć przychylność otoczenia?
Idealnym sposobem na zdobycie sympatii otoczenia są dzia-
łania CSR, opierające się na społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, w  których priorytetem stają się korzyści nie tyle 
dewelopera, co jego otoczenia. Te długofalowe poczyna-
nia przejawiają się zaangażowaniem przedsiębiorców w  ak-
cje charytatywne, propagowaniem integracji oraz aktywizacji 
społeczności lokalnej, działaniami proekologicznymi, promo-
waniem kultury czy krzewieniem pozytywnych wartości.

 Zorganizowanie przez dewelopera warsztatów dla naj-
młodszych czy zbiórki pieniędzy na szczytny cel na długo 
zapada w  pamięć klientów, wzmacniając jego pozytywny wi-
zerunek. Poza tym zgromadzenie wiedzy na temat potrzeb 
klientów przyczynia się do zwiększenia szans na powodzenie 
nowych inwestycji. 

Niestety w  branży wciąż mało jest tego typu działań — mówi 
Anna Gumowska. Deweloperzy w niewielkim stopniu zdają sobie 
sprawę z tego, że dzięki takim poczynaniom będą w stanie precy-
zyjniej dotrzeć do grup docelowych, a tym samym sprostać rosną-
cym wymaganiom klientów, będąc zawsze o  krok przed innymi 
— dodaje.

Zadowolony klient to najlepszy ambasador marki, to dzię-
ki niemu deweloper może zyskać kolejnych klientów. Dlatego 
dbanie o wizerunek nie opiera się tylko na reklamie czy promo-
cji. To niekończące się działania, które mają na celu budowanie 
długofalowej relacji zarówno z  potencjalnymi nabywcami, jak 
i z całym otoczeniem zewnętrznym marki.

Prime Time PR
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ROZMOWY

Sport zbliża przedsiębiorców

Sponsoring kojarzy się z reklamą. Klub Biznesu Wisły 
Kraków oferuje sponsorom nie tylko możliwość dotarcia 
do klientów, ale i współpracę z przedsiębiorcami. Jak to 
wygląda w praktyce?

Każdy członek Klubu Biznesu ma możliwość poznania przedsię-
biorców, którzy również wspierają nasz Klub. Jako Wisła Kraków 
chcemy dać im coś więcej — nie tylko samą reklamę. Jedną z pro-
pozycji stanowią spotkania, które organizujemy raz w  miesiącu, 
oczywiście nie wliczając meczów ligowych. Nie są to typowe śnia-
dania biznesowe, na których prezentuje się poszczególne firmy. 
Czasami kładziemy nacisk na integrację, innym razem organizuje-
my konferencję czy bankiet. Jest to czas, kiedy przedsiębiorcy do-
wiadują się więcej na tamat działalności swoich firm i wymieniają 
się poglądami, informacjami czy usługami. Członkowie Klubu Biz-
nesu uczestniczą w  meczu domowym Wisły Kraków, zasiadając 
w komfortowej Strefie Max-Fliz VIP Gold. Takie rozwiązanie daje 
okazję do dodatkowych spotkań.

Mówił Pan o wydarzeniach, które są tutaj organizowane. 
Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

Nie chciałbym w tej chwili zdradzać naszych planów. Mogę za to 
przybliżyć szczegóły wydarzeń, które odbyły się dotychczas. Jak 
już wspomniałem, poza meczami Wisły rozgrywanymi przed wła-
sną publicznością, raz w  miesiącu organizujemy dedykowane 
spotkania. Do tej pory zrealizowaliśmy 5 takich spotkań, jednak 
chcemy zachować pewną regularność. Pierwsze inauguracyjne 
spotkanie miało miejsce na Stadionie Wisły w Loży Prezydenckiej.

Gospodarzem kolejnego był Hotel Novotel — nasz Partner. 
Wówczas firmy przynależące do Klubu Biznesu zaprezentowały się 
pozostałym, opowiadając o swojej działalności. W hotelu tym, zlokali-
zowanym przy al. Armii Krajowej, powstał niedawno „wiślacki pokój”, 
który został zaaranżowany z myślą o sympatykach Białej Gwiazdy, 
a także „kącik kibica” dostępny dla członków Klubu Biznesu.

Jak wyglądały kolejne spotkania?

Następne spotkanie przybrało inny charakter. Zdecydowaliśmy 
się na mniej oficjalną formę — przypominało ono dzień z życia pił-
karza. Wydarzenie rozpoczęło się od przejażdżki klubowym au-
tokarem, potocznie nazywanym „Smoczycą”, którym na co dzień 
podróżują zawodnicy pierwszego zespołu Wisły. Miejscem doce-
lowym była Baza Szkoleniowa Białej Gwiazdy w Myślenicach. Po 
obejrzeniu obiektu, członkowie Klubu Biznesu udali się do szat-
ni, aby przebrać się w stroje sportowe — czekał ich mecz piłkar-
ski. Rywalem Klubu Biznesu byli pracownicy Wisły, więc emocji 
nie brakowało. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odbiorem 
i z pewnością będziemy do niej wracać w przyszłości.

Trzecie spotkanie zorganizowaliśmy w  Strefie Max-Fliz 
VIP Gold zlokalizowanej na stadionie Wisły. Zbiegło się ono 
w  czasie z  Metropolitan Business Night, czyli z  wydarzeniem 

organizowanym co pół roku przez jednego z  członków Klubu. 
W konferencji połączonej z bankietem uczestniczyło ponad 150 
przedsiębiorców zaproszonych przez firmę Metropolitan Invest-
ment S.A., co otworzyło członkom Klubu Biznesu drogę do na-
wiązania dodatkowych kontaktów.

Ostatniemu spotkaniu towarzyszył świąteczny nastrój. Człon-
kowie Klubu Biznesu uczestniczyli w  Klubowej Wigilii. Oczy-
wiście nie można zapomnieć o  meczach domowych, w  których 
także w międzyczasie brali udział. Śmiało można powiedzieć, że 
nasz cel numer jeden został osiągnięty — członkowie Klubu Biz-
nesu znają się nawzajem i wspólnie przeżywają sportowe emocje.

Obecnie do Klubu Biznesu należy 46 firm. Czy wśród nich 
są przedstawiciele rynku nieruchomości?

Tak, jest dwóch deweloperów. Są to firmy Dasta Invest oraz Ar-
mada Finanse.

Oferta wydaje się atrakcyjna dla tych, którzy są kibicami 
Wisły Kraków. Czy jest to warunek konieczny, żeby 
należeć do Klubu Biznesu?

Nie jest to warunek konieczny. Do Klubu Biznesu przynależą fir-
my, którym zależy na kontaktach biznesowych. Jeśli są kibicami 
Wisły, to otrzymują dodatkowe wartości. Są jednak i tacy przed-
siębiorcy, którzy wspierają Białą Gwiazdę, ale nie chcą rozgłosu.

W jaki sposób można dołączyć do Klubu Biznesu?

Taką możliwość daje zakup członkostwa w  Klubie Biznesu, któ-
ry wiąże się z jednorazowym kosztem. Członkostwo trwa 12 mie-
sięcy. W tym czasie oferujemy dostęp do platformy biznesowej, 
zawierającej informacje o wszystkich firmach przynależących do 
Klubu Biznesu oraz dane kontaktowe do osoby reprezentującej 
dane przedsiębiorstwo. Są to głównie właściciele, prezesi czy 
dyrektorzy, co skraca drogę komunikacji. Nierzadko już podczas 
pierwszej rozmowy deklarują oni chęć nawiązania współpracy.

Dodatkowo każda z firm otrzymuje 2 wejściówki na domowe 
mecze Wisły Kraków do Strefy Max-Fliz VIP Gold. Gwarantujemy 
też wiele mniejszych korzyści, np. prawo do korzystania z logoty-
pu Klubu Biznesu, jednak do najbardziej interesujących profitów, 
z punktu widzenia członków, należą spotkania biznesowe, możli-
wość uczestnictwa w meczach Wisły czy spotkania z piłkarzami.

Jakie mają Państwo plany na przyszłość?

Aktualnie dedykowana platforma, o  której wspominałem, ma 
charakter wyłącznie informacyjny, jednak już w  tym roku pla-
nujemy ją rozbudować. Dzięki temu przedstawiciele Klubu 
Biznesu będą mogli bezpośrednio się ze sobą komunikować i na-
wiązywać relacje biznesowe. Do Klubu Biznesu dołączać będą 
także osoby publiczne niezwiązane z daną firmą, pełniąc funkcję 
Ambasadorów.

Przedsiębiorcy wspierający Wisłę Kraków utworzyli Klub 
Biznesu, w ramach którego nawiązują kontakty i wymieniają się 
informacjami. O łączeniu zamiłowania do sportu z biznesem, 
z Mieszkiem Łabuzem, koordynatorem Klubu Biznesu Wisły 
Kraków, rozmawia Anna Kapłańska.
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ARCHITEKTURA

Dobre praktyki w architekturze

B
lisko milion — tyle mieszkań brakuje w Polsce. Pół metra 
kwadratowego miesięcznie — na tyle szacuje się możli-
wości nabywcze średnio zarabiającego Polaka. Dewe-

loperzy budują coraz więcej i  coraz szybciej, żeby zmniejszyć 
deficyt lokali, z którym boryka się polska gospodarka mieszka-
niowa. Nie oznacza to jednak, że Polacy bogacą się równie szyb-
ko. Kryterium ceny musi pozostać decydujące. Patrząc na zbyt 
gęsto zabudowane osiedla, często bez dostępu do komunikacji 
— a  jednak zamieszkane — trzeba uznać, że w  dużym mieście 
sprzeda się wszystko, o  ile deweloper zaproponuje odpowied-
nią cenę. Szukamy przede wszystkim jak najtańszych mieszkań, 
często bezrefleksyjnie podchodząc do kwestii standardu i  ja-
kości. A  właśnie te czynniki w  przyszłości wpłyną na wartość 
nieruchomości i  opóźnią proces niszczenia budynku. Mieszka-
nia wybudowane z materiałów niskiej jakości już po kilku latach 
zdradzają pierwsze oznaki degradacji. Co oczywiste, spadek 
wartości nieruchomości w żaden sposób nie obniży sumy kre-
dytu, która pozostała do spłaty.

Mimo to, jak wskazują organizatorzy IV Forum Przestrzeni 
Małopolska, które odbyło się w  grudniu 2017 r., tylko 19 proc. 
osób kupujących nieruchomości w  Krakowie bierze pod uwagę 
architekturę i technologie wykorzystane do budowy. Nie bez po-
wodu zatem program IV edycji konferencji, zorganizowanej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz De-
partament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został opracowa-
ny wokół hasła: Mieszkać. Bądźmy wybredni.

Na tysiąc mieszkańców Polski przypada ok. 360 mieszkań, pod-
czas gdy średnia europejska wynosi 460 lokali. Rekordowe licz-
by mieszkań oddawanych do użytkowania świadczą o tym, że pod 
względem dostępnych zasobów mieszkaniowych będziemy zbliżać 
się do innych krajów Europy (podobny deficyt występuje w takich 
państwach, jak Bułgaria czy Rumunia). Rekordy nie mówią jednak 
nic o jakości polskiego budownictwa i warunkach, w jakich żyjemy. 

Wysokie koszty zakupu nieruchomości powodują, że największy 
popyt utrzymuje się na małe mieszkania (od ok. 30 do 45 mkw.). 
Oznacza to, że problem przeludnienia, rozumianego jako wspólne 
użytkowanie niewielkiej powierzchni przez zbyt wiele osób, tylko 
się pogłębia. Z  danych fundacji Habitat for Humanity wynika, że 
w takich warunkach żyje 45 proc. mieszkańców Polski.

Kolejnym problemem zasygnalizowanym przez ekspertów 
jest brak równowagi między aspektem finansowym a ekologicz-
nym inwestycji. Skutkiem niekontrolowanej rozbudowy osiedli 
nierzadko okazuje się trwała ingerencja w środowisko natural-
ne. Aby powstrzymać ten proces, należy realizować projekty 
w zgodzie z ideą współodpowiedzialności za przestrzeń. Dobrą 
praktyką jest placemaking, czyli wieloaspektowe planowanie 
i tworzenie przestrzeni publicznych, angażujące przedstawicieli 
różnych środowisk, w tym społeczności lokalne. Celem na przy-
szłość powinno być także zapewnienie mieszkańcom osiedli do-
stępu nie tylko do osiedlowych ogródków, ale też publicznych 
terenów zielonych. Wyżej wymienione kwestie omówili uczest-
nicy debaty „Czy Polacy mają problem mieszkaniowy?”. Do dys-
kusji zaproszono m.in. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej 
Urzędu Miasta Krakowa Piotra Kempfa, dr Aleksandrę Jadach-
-Sepioło ze Szkoły Głównej Handlowej, Janusza Sepioła, gene-
ralnego projektanta Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego, oraz pisarza i publicystę Konra-
da Myślika.

Jeszcze przed debatą mogliśmy przyjrzeć się prezentacjom na 
temat dobrych praktyk w architekturze krajów skandynawskich 
oraz projektom z rodzimego rynku. Architekci z pracowni Karpiel 
Steindel Architektura zwrócili uwagę na prywatne inwestycje, 
które są obecnie interesującą alternatywą dla dużych przedsię-
wzięć deweloperskich. Na przykładzie rewitalizacji zabytkowego 
folwarku w Chorowicach pokazali wartość architektury regional-
nej. Inicjatorka i inwestorka projektu, Urszula Krzeszowiak opo-

wiedziała o  tym, jaką rolę mogą 
odgrywać prywatne inwesty-
cje w kształtowaniu przestrzeni 
publicznej. 

Z  doświadczeń skandynaw-
skich architektów warto nato-
miast wyciągnąć wnioski przy 
realizacji dużych kompleksów 
mieszkaniowych i  urbanistycz-
nych. O  szerokiej skali tego 
rodzaju przedsięwzięć i  ich in-
nowacyjności opowiadali Janusz 
Kahl, konsul honorowy Danii, 
Szwecji, Finlandii i  Islandii, pre-
zes South Poland Cleantech 
Cluster oraz Dominik Darasz 
z  Horizone Studio, który pra-
cował przy projektach urbani-
stycznych w Mariastaden, jednej 
z  największych dzielnic miesz-
kaniowych miasta Helsingborg 
w Szwecji.

Joanna Kus
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Perły z sieci

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot.Thomas Ledl, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Samuel Wiki, fot. na lic. Wikimedia Commons

Perth Arena 

Hala widowiskowo-sportowa Perth Arena znajduje się 
w mieście Perth położonym w zachodniej części Australii. 
Jej oficjalne otwarcie miało miejsce 10 listopada 2012 r. 
i stanowiło pierwszy etap realizacji projektu Perth City Link, 
polegający na rewitalizacji 13,5 ha powierzchni miejskiej. Hala 
jest wspólnym dziełem dwóch architektów — Ashton Raggatt 
McDougall oraz Cameron Chisholm Nico. Projekt Perth Areny 
opiera się na dziele Eternity Puzzle autorstwa Christophera 
Moncktona, będącym układanką z puzzli o kształcie 
regularnego dwunastokąta. Efektem jest konstrukcja złożona 
z 9 fasad w formie połączonych wielokątów, które nakładają 
się na siebie. Do ich wybudowania użyto 9,8 tys. trójkątnych 
oraz 1 tys. prostokątnych płyt. W obiekcie o powierzchni 
28 tys. mkw. znajdują się: sala koncertowa, stadion 
sportowy mogący pomieścić 15 tys. osób, 5 pomieszczeń 
wielofunkcyjnych, 36 apartamentów oraz podziemny parking 
na 680 miejsc. W hali zamontowano rozsuwany dach, który 
otwiera się w ciągu 7 min. Koszt inwestycji wyniósł 548,7 mln 
dolarów australijskich — ok. 355 mln euro.

Bosco Verticale

Wieże Bosco Verticale to przykład integracji natury i potrzeb 
mieszkaniowych na terenach wielkomiejskich o dużej gęstości 
zaludnienia. Dwie wieże o wysokości 112 i 80 m zlokalizowane są 
w Mediolanie, będącym jednym z najbardziej zanieczyszczonych 
miast w Europie. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu 
rewitalizacji historycznej części miasta. Swoją nazwę oznaczającą 
„Pionowy Las” zawdzięcza blisko 9 tys. mkw. tarasów, na których 
posadzono drzewa i rośliny aktywnie redukujące smog. Budynki 
mieszczą 113 lokali o różnej wielkości, z balkonami o wysięgu 
dochodzącym do 3,35 m, na których posadzono zieleń. Na 
terenie obiektu znajduje się 800 drzew o wysokości 3, 6 lub 9 
m, 5 tys. krzewów i 15 tys. roślin rozmieszczonych w zależności 
od nasłonecznienia każdej fasady. Rośliny podlewane są wodą 
deszczową zbieraną i rozprowadzaną przez system zasilany 
energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych 
zamontowanych na budynku. Obiekt został zaprojektowany przez 
pracownię Boeri Studio, a zrealizowany przez firmę Hines Italia. 

Jin Mao Tower 

Wieża Jin Mao jest 3. najwyższym budynkiem w Chinach, znajduje 
się w Szanghaju, w dzielnicy Pudong. Postmodernistyczny 
obiekt został zaprojektowany przez amerykańskie biuro 
architektoniczne, Skidmore, Owings and Merrill w 1994 r. 
Budynek o wysokości 421 m liczy 88 pięter. Jego elewacja 
nawiązuje wyglądem do tradycyjnej chińskiej architektury. 
Została wykonana ze szkła, stali nierdzewnej, aluminium i granitu. 
Budynek może wytrzymać wiatry tajfunowe o prędkości do 
200 km/h oraz trzęsienia ziemi do 7 stopnia w skali Richtera. 
Wiele elementów konstrukcji budynku nawiązuje do liczby 
8, postrzeganej w chińskiej kulturze jako szczęśliwy numer. 
Główny rdzeń ma kształt ośmiokąta, otoczony jest 8 kolumnami 
z kompozytów oraz 8 stalowymi kolumnami zewnętrznymi. 
W wieżowcu znajdują sale konferencyjne i bankietowe, kluby, 
restauracje, centrum handlowe, hotel oraz pomieszczenia 
biurowe. Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce 28 sierpnia 
1998 r. Koszt jego budowy wyniósł 400 mln dolarów.



Z kraju

„Mieszkanie Plus” pod kontrolą premiera
Po zmianach w  rządzie politykę mieszkaniową odłączono od re-
sortu budownictwa. Mieszkaniówką zajmie się nowy minister, 
a nadzór będzie sprawował sam premier.

Od kiedy w  życie weszło rozporządzenie dotyczące zakresu 
działania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, kwestiami związany-
mi z  budownictwem, mieszkalnictwem oraz zagospodarowaniem 
przestrzennym zajmie się minister Jerzy Kwieciński. Koordyna-
cję realizowanych przedsięwzięć oraz ogólny nadzór nad polityką 
mieszkaniową ma sprawować Prezes Rady Ministrów. Tym samym 
program „Mieszkanie Plus” bezpośrednio będzie kontrolował pre-
mier, co docelowo ma pomóc w  przyspieszeniu realizacji założeń 
skupionych wokół tanich mieszkań na wynajem. Minister Kwie-
ciński zauważa bowiem, że kwestie administracyjne uniemożli-
wiają zgodny z  oczekiwaniami rozwój programu. Jego zdaniem 
przeprowadzone zmiany są naturalną konsekwencją przekształ-
ceń struktury rządu, a inwestycje rozwojowe zazwyczaj wiążą się 
z budownictwem. 

Miasta nie chronią zieleni przed zabudową 
NIK przeprowadził kontrolę zagospodarowania terenów zielonych w miastach. Za-
budowa zajmuje działki, które mogłyby pełnić funkcje rekreacyjne.

Jak wynika z  przeprowadzonej przez NIK kontroli zarządzania zielenią miej-
ską, miasta niewystarczająco uwzględniają obszary zielone w  planowaniu prze-
strzennym. Skutkuje to tym, że przestrzeń, która powinna służyć mieszkańcom 
jako tereny rekreacyjne i poprawiać ich jakość życia, jest zabierana na rzecz za-
budowy. Analizie poddanych zostało 9 miast, w  tym Warszawa, Łódź, Wrocław, 
Katowice i Kraków. Wykazała ona, że miejskiej roślinności nie chroni się skutecz-
nie przed zabetonowaniem. W efekcie udział stref zielonych ciągle się pomniejsza 
i ich powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca od 2014 r. spada lub pozostaje 
bez zmian. Jedynie w nielicznych przypadkach jej procent się zwiększa.

Przyczynę problemu NIK dostrzega przede wszystkim w podejściu do tej kwe-
stii — nie jest ona zaliczana do spraw priorytetowych. Oprócz tego, drogie działki 
w najatrakcyjniejszych lokalizacjach wpływają na to, że inwestorzy, chcąc maksy-
malnie wykorzystać nabyte pod zabudowę tereny, nie zachowują obszarów zielo-
nych. Fakt ten potwierdzają m.in. statystyki dotyczące usuniętych drzew. Jak się 
okazało, liczba wyciętych drzew jest o 17 proc. większa niż zasadzonych.

Jaki był rok 2017? Jest podsumowanie 
Z podsumowania przygotowanego przez GUS wynika, że w okresie od stycz-
nia do grudnia 2017 r. wzrosła liczba oddanych do użytkowania mieszkań oraz 
rozpoczętych budów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego 
roku, udostępniono o  ponad 9 proc. więcej lokali mieszkalnych. Choć jest to 
wynik lepszy niż w 2016, nie przebił wzrostu odnotowanego po 2015 r. — wy-
niósł on 10,6 proc. 

Największą poprawę odnotowano w  przypadku rozpoczętych prac bu-
dowlanych, a  także wydanych pozwoleń. Jak się okazuje, w  ciągu minionych 
12  miesięcy wydane pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia projektów bu-
dowlanych objęły łącznie 250 218 mieszkań, czyli o  ponad 18 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Podobne zależności dotyczą mieszkań, które zaczęto reali-
zować — w 2016 r., w odniesieniu do roku 2015, ich wzrost oscylował wokół 
3,3 proc. Porównując dane z 2017 i 2016 r., wzrost wyniósł 18,4 proc. 

Pod względem liczby oddanych do użytkowania mieszkań największy 
wzrost odnotowano w  województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, 
a  także lubuskim. Z  kolei najwięcej przedsięwzięć budowlanych rozpoczęto 
w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i w województwie zachodniopomorskim.
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Z Krakowa

Smog Free Project 
Smog Free Project na ok. 2 miesiące zagości w krakowskim parku Jor-
dana. Wieża licząca 7 m wysokości została zaprojektowana przez ho-
lenderskiego projektanta Daana Roosegaarde i jest w stanie w przecią-
gu godziny oczyścić 30 tys. metrów sześciennych powietrza. Działanie 
urządzenia opiera się na technologii jonizacji, a podczas pracy zużywa 
mniej energii elektrycznej niż bojler. Smog Free Project wynika z wizji 
projektanta „Krajobrazy przyszłości”, której główną ideą jest poprawa 
jakości życia w zurbanizowanych rejonach poprzez synergię ludzi, tech-
nologii oraz otoczenia. Projekt rozpoczął swoje światowe tournée w Chi-
nach, a jego skuteczność potwierdziła politechnika w Eindhoven.

Budowa wieży to inicjatywa ING Banku Śląskiego. Instytucja 
w  2017  r. ogłosiła deklarację ekologiczną zobowiązującą do zaangażo-
wania w projekty służące walce z zanieczyszczeniami. Zastępca prezy-
denta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta Andrzej 
Kulig zaznacza, że to nie przypadek, że właśnie Kraków wybrano do pro-
jektu. Jak mówi, stolica Małopolski jako jedna z pierwszych miast w Pol-
sce podjęła działania związane z troską o czyste powietrze.

Przetarg na przebudowę trasy do Bronowic 
Ogłoszono przetarg na przebudowę ciągu ulic: Królewskiej, Pod-
chorążych i Bronowickiej. Przedmiotem zamówienia są prace bu-
dowlane obejmujące odcinek od skrzyżowania ulic: al. Mickie-
wicza, al. Słowackiego, Karmelickiej, Królewskiej wraz z  tarczą 
skrzyżowania do przecięcia z ul. Rydla oraz pętlą tramwajową przy 
skrzyżowaniu ulic Bronowickiej i Rydla. Zakres prac obejmuje wy-
konanie m.in.: układu drogowego i  torowego, węzła rozjazdowe-
go, sterowania i  ogrzewania zwrotnic, odwodnienia drogi i  toro-
wiska; przebudowę oraz zabezpieczenie sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej, zabezpieczanie oraz przebudowę sieci elektroener-
getycznych i  telekomunikacyjnych, tablic informacyjnych, małej 
architektury oraz zieleni. Przetarg realizowany jest przez Zarząd 
Infrastruktury i Transportu w ramach projektu współfinansowa-
nego ze środków UE pod nazwą „Modernizacja torowisk tramwa-
jowych wraz z  infrastrukturą towarzyszącą”. Oferty można skła-
dać do 20 lutego 2018 r. Prace mają się rozpocząć w tym roku, a ich 
zakończenie planowane jest na 2019 r.

Projekt pomnika Orła Białego
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i  Transpor-
tu zaprezentował wizualizacje projektu pomnika 
Orła Białego, który miałby stanąć na terenie pla-
cu Inwalidów. Pomnik złożony z  dwóch ustawio-
nych obok siebie betonowych trapezów, przypo-
minających wyglądem orle skrzydła, jest jednym 
z elementów planu zagospodarowania 63-arowe-
go terenu. Budowa monumentu stanowi powrót 
do koncepcji powstania zielonej strefy w centrum 
miasta, po planach zbudowania przy Alejach par-
kingu. Zamiast parkingu podziemnego część tere-
nu zostanie zagospodarowana przez Zarząd Ziele-
ni Miejskiej, a na części pojawi się pomnik. Projekt 
jest dziełem pracowni architektonicznej GPP Gru-
pa Projektowa Sp. z o.o. Aktualizacja koncepcji za-
gospodarowania placu Inwalidów ma zakończyć 
się na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.

projekt: GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o.
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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 4,1637

CHF 3,5460

PLN 3,63%

IV kw. 2017 6734 zł

III kw. 2017 15 151

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 2,1% (grudzień 2017)

EUR 1,4% (grudzień 2017)

WIBOR * 1,7200

EURIBOR ** –0,3280

LIBOR CHF –0,7390

LIBOR EUR *** –0,3813

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)                          146,88

tabela nr 017/A/NBP/2018 z dnia 24.01.2018

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

(dane na dzień 23.01.2018 [Euribor],  
17.01.2018 [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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TAKSA NOTARIALNA 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT

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

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

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

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

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

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

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

Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

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

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

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

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

O ergonomii mebli dziecięcych

C
elem ergonomii jest dostosowanie środowiska oraz 
elementów wyposażenia do psychofizycznych cech 
i  możliwości człowieka. Mówiąc prościej, ergonomia 

kompleksowo zajmuje się otoczeniem, w  którym żyjemy, me-
blami i  wszelkimi sprzętami, których używamy — od myszki 
komputerowej po samolot, dbając, aby były dla nas wygodne 
i bezpieczne.

Trudne pojęcie ergonomia
Jednak to trudne i nawet w brzmieniu nieprzyjazne słowo więk-
szości z  nas wciąż kojarzy się przede wszystkim z  ergonomicz-
nym krzesłem biurowym, które dzięki regulowanym parametrom 
pozwala dostosować się do indywidualnych potrzeb pracowni-
ka. Skojarzenie jest, jak widać, mocno wybiórcze, jednak niepo-
zbawione słuszności (zupełnie inaczej swoje krzesło powinna 
bowiem skonfigurować drobna kobieta, a  inaczej mężczyzna 
w  typie koszykarza), zatem na jego przykładzie omówimy pro-
blem. Właściwe dopasowanie naszego siedziska pozwala w dłuż-
szej perspektywie zminimalizować ryzyko zwyrodnień układu 
kostno-mięśniowego. A trzeba pamiętać, że pozycja siedząca jest 
dla człowieka pozycją wymuszoną, do której wciąż nie jesteśmy 
ewolucyjnie w pełni przystosowani.

Czy naprawdę jednak zawsze stosujemy się do zaleceń produ-
centów mebli, którzy tłumaczą, jak korzystać z dostępnych form 
regulacji, aby zapewnić sobie optymalną postawę? Jeśli nie — 
jako osoby dorosłe — sami wyrządzamy sobie krzywdę. Nieste-
ty dzieci, którym brak jeszcze naszej świadomości, nie mają tego 
wyboru.

Mebel skrojony na miarę
W przypadku dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, będących na 
etapie intensywnego wzrostu i  kształtowania postawy, szcze-
gólnie istotny jest właściwy dobór mebli. Powinny wspierać ich 
prawidłowy rozwój, a co najważniejsze — nie powodować trud-
nych do cofnięcia deformacji i zwyrodnień. Odpowiadamy za to 
my — dorośli.

Wróćmy więc do krzesła. Fakt, że dziecko potrafi na swoje 
krzesełko wejść, a nawet to, że siedzi na nim stabilnie, nie świad-
czy jeszcze o  tym, że ten mebel jest odpowiedni dla naszej po-
ciechy. Jak w  przypadku krzeseł dla dorosłych, ważne jest, aby 
w trakcie siedzenia stopy malucha dotykały podłogi. Także ręce 
powinny, swobodnie opuszczone, pod kątem około 90° opierać 
się na blacie stołu, co pozwala nimi wygodnie operować. Trudno 
byłoby pracować z rękami uniesionymi do wysokości klatki pier-
siowej lub, co gorsza, barków.

fot. LAAS meble drewniane dla dzieci

fot. LAAS meble drewniane dla dziecifot. LAAS meble drewniane dla dzieci



 www.laas.com.pl
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Zmieniamy maluchom buty, z których wyrosły, na nowe, wy-
godne. Dlaczego więc tak często, nieco na wyrost, kupujemy im 
za duże meble?

Także podcinanie nóg w  zestawie krzesło–stół jest tylko po-
łowicznym rozwiązaniem. Pozwala bowiem dostosować rozmiar 
mebli tylko w jednej — pionowej płaszczyźnie. W większości przy-
padków prawdopodobnie krzesło będzie wciąż za głębokie i za sze-
rokie. Młodsze dziecko i tak nie skorzysta z zaplecka (oparcia) czy 
podłokietników, jeśli takie zostały przewidziane przez projektanta.

Oczywiście, dzieci mając naturalną potrzebę ruchu, wiercą się, 
podświadomie próbując znaleźć dogodną pozycję. Często więc, 
jeśli sprzęty, z  których korzystają, nie są dla nich właściwie do-
brane, siedzą na podwiniętych nóżkach, klęczą. Zdarza się także, 
że podczas zabawy zapominają o  niewygodzie i  właśnie „wiszą” 
na stoliku. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że w dłuższej perspekty-
wie żadna z tych pozycji nie jest korzystna dla kształtującego się, 
plastycznego układu ruchu naszego dziecka. 

Nie tylko rozmiar ma znaczenie
Z ergonomicznego punktu widzenia jednak nie tylko same gaba-
ryty i  proporcje mebli mają znaczenie. Liczy się także materiał, 
sposób i jakość wykonania przedmiotu.

Świadomi rodzice na pewno zwracają uwagę na to, co jedzą 
ich dzieci. Przygotowując dla nich posiłki, starają się unikać wy-
soko przetworzonej żywności i konserwantów. Czy jednak w ta-
kim samym stopniu zwracają uwagę na to, czym dziecko oddycha? 
Tak ulubione ostatnio przez nas plastiki, w  trakcie użytkowa-
nia (w najgorszym razie gryzienia) mogą wydzielać lotne związki 

organiczne. Podobnie tańsze lakiery i  farby, 
którymi zabezpieczane są meble. W  przypad-
ku zabawek kwestię tę reguluje norma PN-EN 
71-3 określająca m.in. dopuszczalny poziom mi-
gracji wybranych pierwiastków. W  przypadku 
mebli, musimy samodzielnie sprawdzić deklara-
cje i atesty, jakie posiada producent.

Niebezpieczne mogą być także źle wykoń-
czone powierzchnie i krawędzie oraz wystają-
ce elementy i łączenia.

Jak wybrać odpowiedni mebel?
Należy zadbać o  to, żeby dziecko korzystało 
z mebli dostosowanych do jego wzrostu i pozo-
stałych, chwilowych cech antropometrycznych. 
Oczywiście zakup sezonowego mebla to znacz-
nie większy wydatek niż wymiana butów. Pamię-
tamy jednak, że to inwestycja w zdrowie naszego 
potomka w  przyszłości. Można także poszukać 
zestawów, które dzięki regulacji „rosną” razem 
z dzieckiem, albo mebli, które kryjąc kilka funk-
cji, będą mu służyły przez dłuższy okres w róż-
ny sposób.

Zastanówmy się, z jakiego materiału powin-
ny być wykonane meble, z  którymi obcować 
będzie nasza pociecha. Jeśli zdecydujemy się 
na tańsze tworzywo sztuczne, należy spraw-
dzić, czy i jaki ma atest oraz w jaki sposób może 
być używane. W  przypadku mebli drewnia-
nych warto zwrócić uwagę na sposób wykoń-
czenia (zabezpieczenia) powierzchni, a  także 
zapytać o  certyfikaty. Maluchy uczą się świa-

ta wszystkimi zmysłami i to dosłownie. Będą swój mebel wąchać, 
ale i smakować. 

Trzeba obejrzeć dokładnie przedmiot, który zamierzamy ku-
pić. Zastanówmy się, w jaki sposób dziecko może z niego korzy-
stać (rodzice wiedzą to najlepiej). Celem jest, żeby pociecha była 
w pełni samodzielna i korzystała z bezpiecznych sprzętów. Przed 
zakupem warto więc poszukać potencjalnych zagrożeń: ostrych 
zakończeń, wystających śrub, źle wykończonych powierzchni — 
źródła drzazg. Jeśli coś wzbudzi szczególny niepokój — lepiej zre-
zygnować z zakupu, choćby towar wydawał się najpiękniejszy.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie stabilności mebla na róż-
nych posadzkach — wykładzinach i  gładkich podłogach. Zasta-
nówmy się, jak dziecko może przeważyć mebel i używając własnej 
siły, zweryfikujmy, czy nie przewróci się w żadnej sytuacji. 

 
dr inż. arch. Anna Taczalska

członek Komisji Ergonomicznej 
Polskiej Akademii Nauk

członek Komisji Ergonomii  
Polskiej Akademii Umiejętności

projektant w LAAS — meble 
drewniane dla dzieci

fot. LAAS meble drewniane dla dzieci
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ARANŻACJE WNĘTRZ

Mieszkanie w czarno-białych tonacjach

C
zerń i biel — dwa podstawowe, kontrastujące ze sobą ko-
lory, których umiejętne połączenie może stworzyć uni-
katową, zdyscyplinowaną przestrzeń. Kontrasty we 

wnętrzach nadają im charakter, pozwalają stworzyć wizualny ład 
oraz wyodrębnić strefy, pełniące określone funkcje. Wbrew po-
zorom, aranżacja wnętrza bazująca na zastosowaniu ograniczo-
nej liczby kolorów nie jest prosta — duże znaczenie mają faktury 
zastosowanych materiałów oraz odpowiednio dobrane dodat-
ki. Przykładem aranżacji, w której dominują biel i czerń, jest pro-
jekt 2-pokojowego mieszkania znajdującego się na przedostatnim 
piętrze nowoczesnego budynku.

Mieszkanie o powierzchni 55 mkw. składa się z przedpokoju, 
kuchni, salonu, niewielkiej sypialni i łazienki. Układ pomieszczeń, 
który zastali projektanci, skłonił ich do wprowadzenia zmian, 
dzięki którym uzyskano otwartą strefę dzienną — kuchnię połą-
czoną z salonem. Z dzielącej obydwa pomieszczenia ścianki dzia-
łowej pozostawiono jedynie środkowy fragment, dzięki czemu 
powstały 3 połączone ze sobą strefy: kuchnia, jadalnia oraz sa-
lon. Co więcej, zdecydowano się pójść o krok dalej i zastosowane 
w kuchni płytki podłogowe przeciągnięto aż po sam przedpokój, 
który także pozostał otwarty. Na jednej ze ścian przedpokoju za-
stosowano dużych rozmiarów czarno-białą fototapetę, która wi-
doczna z salonu, wyróżnia się we wnętrzu, skupia uwagę i nadaje 
mu unikatowy charakter.

Duże znaczenie dla domowników miało wygospodarowa-
nie znacznej liczby miejsc przeznaczonych do przechowywania 
w kuchni, a tym samym zachowanie wizualnej przestronności w tej 
strefie. Większą część zabudowy przeniesiono więc na przeciw-
ległą ścianę i  zaprojektowano tam rząd pojemnych, sięgających 
aż do sufitu słupków. Na głównej ścianie w kuchni zastosowano 

sypialnia, projekt Illa Design

kuchnia, projekt Illa Design

wyłącznie niską, sięgającą blatu zabudowę. Strefa nad nią zosta-
ła pokryta lakierowanym szkłem w czarnym, matowym kolorze. 
Zdecydowano się także na nowoczesny, czarny okap w kształcie 
tuby. Całość dopełniają płytki podłogowe w oryginalne, geome-
tryczne, czarno-białe wzory.

Beton architektoniczny
Częściowo otwarta kuchnia pozwala na swobodną komunika-
cję z  pozostałą częścią strefy dziennej. Za dzielącą je ścianką 
powstała strefa jadalni. Tworzą ją drewniany stół, czarne, nowo-
czesne krzesła oraz 2 znacznych rozmiarów białe lampy. Całość 
znajduje się na tle ściany pokrytej betonowymi płytami, którymi 
obłożono także część ścian w salonie.

Beton stał się w ostatnim czasie jednym z najbardziej popu-
larnych materiałów wykorzystywanych do wykończania cha-
rakterystycznych ścian, nie tylko w  biurach, restauracjach 
i  innych przestrzeniach użytku publicznego. Beton architekto-
niczny zagościł także w  naszych domach. Duża plastyczność 
tego materiału oraz wbrew pozorom — lekkość, pozwala formo-
wać z niego różne produkty — od popularnych płyt, po dekory, 
lampy i  inne dodatki. Wizualną „surowość” betonu może ocie-
plić odpowiednie połączenie z innymi materiałami, na przykład 
z drewnem. Często jednak owa „surowość” stanowi główny po-
wód, dla którego decydujemy się zastosować we wnętrzach 
właśnie ten materiał.

Oferta rynkowa jest szeroka. Znajdziemy beton w różnych od-
cieniach oraz o różnym stopniu porowatości. W prezentowanym 
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projekcie zastosowano beton o maksymalnej dostępnej porowa-
tości i w jednym z ciemniejszych odcieni.

Magia drewna
Dla optycznego wyodrębnienia strefy wypoczynkowej, projek-
tanci zdecydowali, że zastąpią beton architektoniczny okładzi-
ną z  płyt drewnianych. Materiał ten miał za zadanie ocieplić tę 
część wnętrza, tworząc tło dla telewizora i sąsiadującej z nim za-
budowy. Stosowanie płyt drewnianych to obecnie, obok betonu, 
jeden z  najbardziej popularnych sposobów wykańczania ścian. 
Panele ścienne z  drewna naturalnego, laminowane lub forniro-
wane dodają elegancji, pasują zarówno do klasycznych, jak i no-
woczesnych aranżacji, świetnie sprawdzają się też we wnętrzach 
skandynawskich. Drewno w architekturze wnętrz, niegdyś lakie-
rowane, obecnie można pokrywać preparatami pogłębiającymi 
jego kolor i  fakturę, do których należą bejca i  oleje. Popularne, 
zwłaszcza w związku z popularyzowaniem stylu skandynawskie-
go w aranżacji wnętrz, stało się także jego bielenie.

Drewniane okładziny mogą przybierać różne formy — od 
wielkoformatowych płyt, przez drobnych rozmiarów deseczki, 
po zróżnicowane, frezowane wzory. Atrakcyjnym rozwiązaniem 
jest także zestawianie obok siebie płyt o  przeciwnych kierun-
kach usłojenia. Wybór jest duży, jedyne ograniczenie to nasza 
wyobraźnia.

W prezentowanym projekcie, poza okładziną w salonie, drew-
no — jednak w  innej formie, zdecydowano się zastosować tak-
że w  sypialni. Dominujący tam ciemny beton został zestawiony 

z  wykończonymi fornirem deseczkami, tworzącymi ażurową 
ściankę za wezgłowiem łóżka. Po jego obu stronach ustawiono 
nowoczesne szafki nocne, nad którymi zawisły subtelne lamp-
ki w białym i złotym kolorze. Nie zabrakło też miejsca na pojem-
ną szafę, której jeden z frontów pełni funkcję lustra. Stosowanie 
lustrzanych frontów to idealne rozwiązanie, szczególnie w  cia-
snych przedpokojach, gdzie poza miejscem na niezbędną szafę, 
wygospodarowanie fragmentu ściany na lustro często staje się 
niemożliwe. Lustra świetnie sprawdzają się także w  monochro-
matycznych wnętrzach, w których ciemne barwy optycznie po-
mniejszają przestrzeń. Zadaniem luster jest jej powiększenie.

Decydując się na aranżację wnętrza w monochromatycznych 
barwach, pamiętajmy, że ponadczasowe połączenie bieli i czerni 
warto urozmaicić wprowadzeniem zróżnicowanych faktur. Chcąc 
uzyskać niebanalny efekt, stosujmy oryginalne dodatki: tapety, 
obrazy, tkaniny. Nie zapominajmy też o roli drewna, które dosko-
nale łączy się zarówno z  bielą, jak i  czernią, ocieplając wnętrze 
i wprowadzając do niego przytulny nastrój.

Agnieszka Dubiel
Artur Cygańczuk

Illa Design
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ARANŻACJE WNĘTRZ

Mikroapartament — jak urządzić go z głową?

C
zym jest mikroapartament? Otóż jest to mieszkanie 
o  powierzchni między 16 a  26 mkw., w  którym zaaran-
żowano wszelkie niezbędne elementy potrzebne do 

funkcjonalnego użytkowania. Czym przede wszystkim różni się 
mikroapartament od pokoju hotelowego, który nota bene ma 
podobną powierzchnię? Kluczowym wyróżnikiem wydaje się 
i jest kuchnia. 

Porównanie pokoju hotelowego do mikroapartamentu jest 
według mnie dobrym punktem wyjścia. W  obu przypadkach 
mamy strefę wypoczynku, łazienkę, garderobę oraz strefę noc-
ną. Oczywiście wszystkie strefy i funkcje wzajemnie się przeni-
kają, natomiast jesteśmy w stanie jasno określić, które elementy 
wyposażenia należą do jakiej strefy. Różnica polega głównie na 
strefie przyrządzania posiłków. Jeśli wyobrazimy sobie pokój 
hotelowy i spróbujemy dołożyć do niego kuchnię, nigdy nie wyj-
dzie nam nic dobrego. Pomimo wielu podobieństw, okazuje się, 
że projekt pokoju hotelowego jest czymś zupełnie innym niż mi-
kroapartament. Dlaczego?

Aby zaprojektować i urządzić mikroapartament, musimy za-
pomnieć o  wszystkim, co wiemy i  znamy. Otworzyć umysł na 
nowe możliwości i  doświadczenia. Pomimo podobieństw do 
znanych nam wnętrz, jest to przestrzeń, na którą musimy spoj-
rzeć w zdecydowanie inny sposób. Ze względu na niewielką po-
wierzchnię, a  jednocześnie tę samą liczbę funkcji, które mamy 
w mieszkaniu dwa razy większym, nie pozostaje nam nic innego, 
jak tylko łączyć funkcje ze sobą, ograniczając w ten sposób prze-
strzeń zarezerwowaną dla komunikacji.

Nie ma gotowego przepisu na udany projekt mikroaparta-
mentu, ale warto przybliżyć kilka kwestii, które można roz-
ważyć, podejmując wyzwanie, jakim jest urządzenie takiej 
przestrzeni. Zacznijmy od łazienki, ponieważ elementy jej wy-
posażenia pozostają niezmienne i same wymagają odpowiedniej 

Obserwując otaczający świat, można dojść do wniosku, że wszystko zmienia się 
na mikro lub maksi. Nic nie pozostało w rozmiarze, który znamy. Czy jest możliwe 
zamieszkanie i funkcjonowanie w mikroapartamencie?

stałej przestrzeni. Jak w  takim razie możemy oszczędzić po-
wierzchnię, skoro łazienka okaże się wielkości standardowej 
łazienki w  mieszkaniu? Moja propozycja to połączenie łazien-
ki z sypialnią. Przestrzeń, którą wykorzystujemy do poruszania 
się w łazience, możemy połączyć ze strefą, którą mamy wokół 
łóżka. W ten sposób, ten sam kawałek podłogi wykorzystujemy 
podwójnie.

Inne rozwiązanie stanowi połączenie sypialni z  pokojem 
dziennym. Najprostszym sposobem jest rozkładana sofa. Ale 
czy nie istnieją ciekawsze rozwiązania? Jednym z  najlepszych 
sposobów jest łóżko ukryte w ścianie za kanapą w pozycji pio-
nowej, które za pomocą siłowników lub dzięki mechanizmowi 

projekt SUMA Architektów

projekt SUMA Architektów



 n	 35Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 02/2018

Ograniczenia w  zakresie dostępnej powierzchni użytkowej 
można zrekompensować mieszkańcom poprzez wykończenie 
przestrzeni materiałami wysokiej jakości i wysoki standard wy-
posażenia. W przypadku mikroapartamentów przeznaczonych 
na sprzedaż lub wynajem oczekiwanym rozwiązaniami są m.in. 
systemy inteligentnego domu czy inne sposoby podniesienia 
poziomu funkcjonalności mieszkania. 

Urządzając wnętrze z  myślą o  własnych potrzebach, także 
warto zwrócić uwagę na aspekty praktyczne i estetykę. Pamię-
tajmy na przykład o kolorach, które rozjaśniają i optycznie po-
większają pomieszczenia.

Nie ma gotowego przepisu na funkcjonalny mikroaparta-
ment. W Polsce nie są jeszcze popularne, nawet trudno znaleźć 
gotowe pomysły czy rozwiązania, które możemy wykorzy-
stać. Warto wobec tego szukać inspiracji w  krajach, gdzie ta-
kie apartamenty powstają, jak na przykład Holandia. Na pewno 
konieczne będzie otwarcie się na nowe pomysły i  możliwości. 
Chęć eksperymentowania jest równie potrzebna. Dzięki temu 
stworzymy wyjątkowe i interesujące wnętrze. Nie jest to proste 
zadanie, ale wysiłek włożony w  taki projekt zaowocuje wyma-
rzonym kątem.

Jakub Jan Surówka
SUMA Architektów

elektrycznemu można rozłożyć nad kanapę. Tego typu rozwią-
zania stają się coraz bardziej popularne w  Holandii. W  jednej 
przestrzeni korzystamy z komfortu spędzania czasu na wygod-
nej kanapie, a nocą odpoczywamy w pełnowymiarowym łóżku.

Bardzo ciekawym i  odważnym rozwiązaniem są modułowe, 
przesuwne elementy wyposażenia wnętrza, które w prawie do-
wolny sposób mogą podzielić nasz mikroapartament na strefy 
funkcjonalne. Wyobraźmy sobie na środku pokoju dwustronny 
regał, który możemy przesuwać od jednej ściany do drugiej, for-
mując potrzebną nam w danym momencie przestrzeń. W jednej 
chwili mamy sypialnię z miejscem do pracy, a w następnej pokój 
dzienny z telewizorem. Przestrzeń dostosowuje się do nas, a nie 
my do niej.

Kuchnia stanowi największe wyzwanie w  takim mieszkaniu. 
Nie tylko biorąc pod uwagę brak wystarczającej powierzchni, 
ale przede wszystkim ze względu na nasze przyzwyczajania. 
Powinniśmy zapomnieć o  metrach bieżących blatu roboczego, 
milionach szafek, szafeczek i szuflad. Musimy ograniczyć się do 
minimum, a to jest najtrudniejsze. W małej kuchni również moż-
na wyczarować niesamowite potrawy, potrzeba odrobiny chęci 
i pomysłu. Kolejną barierą trudną do przełamania jest łączenie 
zabudowy kuchennej z zabudową o innej funkcji, takiej jak gar-
deroba, stanowisko pracy czy też miejsce na sprzęt RTV. Jeśli 
tylko pozwolimy sobie na taką ewentualność, można stworzyć 
niesamowitą i funkcjonalną przestrzeń.

Oferta mikroapartamentów wciąż stanowi pewną niszę na 
rynku nieruchomości. Jednak biorąc pod uwagę coraz więk-
sze zagęszczenie zabudowy w dużych aglomeracjach, sytuacja 
ta w przyszłości może się zmienić. Już teraz mikroapartamen-
ty cieszą się zainteresowaniem osób inwestujących w mieszka-
nia dla studentów. Warto podczas aranżacji takiej przestrzeni 
wziąć pod uwagę rozwiązania oczekiwane przez młodych ludzi. 

projekt SUMA Architektów
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 40–43.
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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 I okładka
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) zrealizowana 41–198 b.d. Eko-Park 51
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 69
5 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – zrealizowana 50–70 8400–8600 GP-Investments 56

6 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – zrealizowany, 
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 51

7 Bajeczna Apartamenty (ul. Bajeczna) zrealizowana 64–92 od 6550 ATAL 45
8 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) I kw. 2018 49–76 7300–8800 Inter-Bud 46
9 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 47

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
13 al. 29 Listopada (al. 29 Listopada/ul. Meiera) zrealizowana 49 5883 Dom-Bud M. Szaflarski 54
14 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 69
15 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 36–77 6599–7449 Imperial Capital Residence Stawowa 65
16 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 29–74 5344–6300 Inter-Bud 46
17 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 34–79 6200–7300 Start 48
18 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 51
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, 49
21 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Developer 8, 60
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, 10-11
24 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 55
25 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 53

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.
10 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 35–120 9900–13 900 Tętnowski Development 49
11 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 38–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 54
12 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 49

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.
39 Apartamenty Rzepichy (ul. Rzepichy) czerwiec 2019 64–170 od 7500 KKD Wola 3
40 Kamienica Retmana (ul. Satchowicza 5) III kw. 2018 32–187 10 900–12 500 SOLART Stachowicza 5 9
41 Leśna Apartamenty (Wola Justowska) zrealizowana 30–60 8900–9900 FF&K Investment 68
42 Osiedle Niezapominajka (ul. Olszanicka) czerwiec 2018 45–110 6437–6927 KKD Wola 3

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 54

27 ul. Dobrego Pasterza 39 I kw. 2020 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 52
28 ul. Dominikanów III kw. 2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje 52
29 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) zrealizowana 31–194 6100–6800 Krakowiak Development 57

30 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018,  
bud. D – luty 2019 33–76 5500–7000 Dom-Bud M. Szaflarski 54

31 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 64
32 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 8, 55
33 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 51

34 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 8, 54

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.
43 Mała Góra (ul. Mała Góra) I kw. 2018 42–70 5300–5800 Proins 50
44 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 64
45 Teligi 3 (ul. Teligi) sierpień 2018 34–69 od 5500 Grupa Buma 4
46 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow 52

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.

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

36 Oaza Bronowice Etap II (ul. Stańczyka) Stańczyka 9 – czerwiec 2017, 
Stańczyka 7 – II/III kw. 2018 29–91 6790–7990 Oaza Bronowice 61

37 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego 33) w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 67
38 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 69
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Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 5804 zł/mkw. 

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

62 Zakopiańska III kw. 2019 21–81 6500–7000 Budopol 71

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

55 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje 70

56 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 9, 69

57 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 69

58 Mate3ny (ul. Rydlówka) b.d. 28–106 od 6700 Grupa Buma 5

59 Myśliwska Park I kw. 2019 32–178 5130–6426 Okland Developer 9, 12–13

60 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków 62

61 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 5900–6400 Krakoin 64

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.

52 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 5700–6700 HSD Arrow 52

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

54 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 48

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

47 ul. Małysiaka I kw. 2019 33–90 5100–5700 Proins 50

48 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–6500 Inter-Bud 46

49 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Przemiarki 24) zrealizowana 27–86 6800–7700 Inter-Bud 46

50 Osiedle Europejskie, ul.Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 66

51 Villa Baltica (ul. Bartla) zrealizowana 41–77 5200–5499 MDM Na Klinach 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.

64 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–90 5900–6400 ATAL 44

65 Hynka 64 b (ul. Hynka) zrealizowana 30–59 b.d. S.M. Czyżyny 66

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.

66 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 2 – IV kw. 2018 27–102 4900–5500 Inter-Bud 46

67 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska II kw. 2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 52

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.

68 Eko Lokum Kłaj grudzień 2018 39–87 3700 Eko Lokum Spółka 68

69 Gemini Park (Piekary) zrealizowana 41–120 od 4299 Quercus 67

70 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 63

71 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Bogucika – Kraków) II kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 63

72 Osiedle Lawendowa 3  
(Zielonki,ul. Na Piaski/ul. Lawendowa) IV kw. 2018 64–79 5700–6000 Maxus 59

73 Zielna Park (Wieliczka) I etap – III kw. 2018,  
II etap – IV kw. 2018 63–129 4190–5290 Wielickie Przedsiębiorstwo 

Inwestycyjne 58

Swoszowice   Średnia cena: 5352 zł/mkw. 

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

63 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) I kw. 2018 57–94 od 5800 Awim 53

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
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Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Wieliczce.
ul. Zielna – Wieliczka

Oferujemy 3-pokojowe mieszkania o metrażach 66,24 m2 i 63,21 m2  
z możliwością połączenia w jeden segment – 128, 97 m2

Zamknięte i ogrodzone osiedle z własną drogą dojazdową  
i obszernym parkingiem dla mieszkańców to enklawa prywatności.

www.zielnapark.pl

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Wieliczka, ul. Sikorksiego 5, tel. +48 507 89 69 01
www.zielnapark.pl, zielnapark@wp.pl

WIELICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
32-020 Wieliczka, ul. Sikorskiego 5
tel. +48 668 81 23 98
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Iv etap InwestycjI 
w sprzedaży!

BIURO SPRZEDAŻY

Maxus Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Brogi 2, 31-431 Kraków 
e-mail: biuro@lawendowa3.pl

tel.: 12 410 50 00
fax: 12 410 50 01
kom.: 502 514 849

Możliwość zakupu 
mieszkania pod klucz

Jedyne 
takie 

osiedle
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Gotowe
mieszkania

z miejscem

postojowym

w cenie!

Wiarygodny Deweloper . pl
tel. 12 414 39 33, 12 414 12 11
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Nowa inwestycja rozpoczęta!

AgAtowA II, etap I, budynki 1 i 2
Osiedle Złocień

ostatnie mieszkania 2-pok. 
ul. Agatowa 23 i 27 –  

gotowE Do oDBIoRU !
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II ETAP OSIEDLA WIZJONERÓW TO RÓWNIEŻ
ROZLEGŁE NA 7,5 tys. m² ZIELONE PATIO

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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Gotowe mieszkania 
w kameralnym budynku  
ul. Wierzyńskiego 16A

Budynek nr 3  
(ul. Wierzyńskiego 33)
W TRAKCIE REALIZACJI
ZAKOŃCZENIE MARZEC 2019

ceny od 5630 zł/m2

inwestycje@smgrodzka.pl
sprzedaz@smgrodzka.krakow.pl

Sprzedaż nowych mieszkań:
t e l e f o n :  1 2  6 3 7  9 7  6 7
biuro: ul. Myczkowskiego 1/7 
www.smgrodzka.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

Złotego Sokoła
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MAŁOPOLSKIE NIERUCHOMOŚCI
ul. Fiołkowa 10/133, 31-457 Kraków
tel. 728 581 177; 668 202 865
www.malopolskienieruchomosci.com.pl

INWESTYCJA EKO LOKUM W KŁAJU ROZPOCZĘTA
CENY PROMOCYJNE!!!



lider finansowania 
hipotecznego dla firm
lider finansowania 
hipotecznego dla firm

FUNDUSZ WYŻSZEGO ZAUFANIA

•	 bez	przewłaszczeń

•	 najniższy	koszt	na	rynku

•	 również	dla	firm	majacych	trudnosci	 
w	uzyskaniu	finansowania	bankowego

więcej informacji: 
www.yanokhipoteczny.pl 
bok@yanokhipoteczny.pl 
+48 609 530 898
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 n

Osiedle Apartamenty przy Wiśle
rynek pierwotny | Podgórze

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  1  32,61 293 490

 2  1  35,41 322 231

 2  1  41,00 373 100

 3  1  54,74 476 238

 4  1  79,10 577 430

nazwa inwestycji Apartamenty przy Wiśle

adres ul. Kącik

miasto Kraków

cena za mkw. 7300–9500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

 Dla podniesienia komfortu mieszkańców w  apartamentow-
cu znajdzie się patio, recepcja oraz dwie nowoczesne, przestron-
ne windy. Poza miejscami postojowymi w podziemiach urządzone 
zostaną komórki lokatorskie. Teren wokół budynku zostanie ogro-
dzony i  zagospodarowany oraz zostanie przygotowana instalacja 
pod monitoring.
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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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Czy pracownikom zależy na otrzymywaniu feedbacku od 
przełożonych?

Zdecydowanie tak. Potwierdzają to wyniki badań i  nasze do-
świadczenia z pracy z firmami. Portal Feedback Academy podaje, 
że aż 65 proc. pracowników chciałoby częściej otrzymywać feed-
back od przełożonych. Informacja zwrotna jest ważna niezależnie 
od pokolenia — różne mogą być natomiast oczekiwania odnośnie 
do feedbacku.

Na przykład pokolenie Y oczekuje tego, by otrzymywać go za-
wsze wtedy, gdy wymaga tego sytuacja, niejako w czasie rzeczy-
wistym, a nie podczas rozmów okresowych, np. raz na rok. Tym 
osobom zależy na bieżącej informacji zwrotnej, do której od razu 
mogą się zastosować, odnieść, wyciągnąć wnioski.

W przypadku pokolenia Y inaczej także należy rozumieć poję-
cie „feedback od przełożonych”, gdyż w  ich przypadku stosunek 
do informacji zwrotnej nie jest ściśle związany z miejscem w hie-
rarchii służbowej osoby, która jej udziela. Dla pracowników z po-
kolenia Y informacja zwrotna jest ważna, ale tylko gdy pochodzi 
od osób, które są dla nich pewnego rodzaju autorytetami — nie-
zależnie od roli, jaką odgrywają w  strukturze firmy. Cenniejsza 
będzie dla nich zatem informacja zwrotna od współpracowni-
ka we wspólnym projekcie, niż od dyrektora z  drugiego końca 
Polski, z którym mają kontakt tylko podczas corocznych imprez 
firmowych.

Jakie konsekwencje ma brak feedbacku w firmie?

Tym, co popycha firmy do rozwoju, są wiedza i informacja. Jeże-
li nie ma bieżącego przepływu informacji, nie ma szans na roz-
wój zarówno firmy, jak i  samych pracowników. Brak informacji 
zwrotnej prowadzi do wielu innych zagrożeń, takich jak powiela-
nie błędów, wypalanie się pracowników z uwagi na brak pochwał 
i wyrazów uznania. Ma także wpływ na rotację: skoro pracodaw-
ca mnie nie słucha, nie dzieli się informacją zwrotną, mimo że tego 
oczekuję — nie chcę tam być.

Bieżąca informacja zwrotna jest — szczególnie dla młodego 
pokolenia — potrzebna jak powietrze. Obserwujemy to często 
podczas pracy z zespołami w ramach naszych symulacji bizneso-
wych. Widać wtedy jak na dłoni, że menedżerowie bardzo rzadko 
pracują nad rozwijaniem umiejętności związanych z udzielaniem 
informacji zwrotnej. Widać też, jak wielu problemów można by 
w  firmach uniknąć, gdyby menedżer reagował na bieżąco i  na 
żywo udzielał feedbacku.

Jak często przełożony powinien dawać feedback 
pracownikom?

Odpowiedź jest prosta i trudna jednocześnie: tak często, jak wy-
maga tego sytuacja. Jeżeli jesteś menedżerem i obserwujesz za-
chowanie pracownika, które wymaga natychmiastowej zmiany 
— nie czekaj na koniec miesiąca (bo np. wtedy masz zaplanowane 
rozmowy podsumowujące). Reaguj od razu. Bieżąca reakcja jest 
jeszcze ważniejsza, jeśli mówimy o chwaleniu i wyrażaniu uzna-
nia. Efektywna informacja zwrotna musi być udzielana na bieżąco 
— a nie po pół roku.

Załóżmy, że pracodawca regularnie przekazuje informacje 
zwrotne swoim pracownikom. Czy systematyczność 
wystarczy? Istnieje coś takiego, jak dobry i efektywny 
feedback?

Regularność feedbacku to ważna, ale nie najbardziej istotna kwe-
stia. Co to w ogóle znaczy: regularny? Raz na dzień, tydzień, mie-
siąc, pół roku, rok... Oprócz planowanych spotkań i  rozmów 
rozwojowych, warto tutaj pamiętać o  regularności w  innym 
znaczeniu: udzielam feedbacku za każdym razem, gdy obserwu-
ję zachowanie, które albo wymaga poprawy, albo jest warte do-
cenienia. Regularnie w  tym ujęciu znaczy zawsze, gdy jest taka 
potrzeba. Obserwuję czasem bardzo niepokojące sytuacje, gdy 
menedżer dostrzega jakieś niewłaściwe zachowanie pracowni-
ka, ale nie reaguje od razu i  zatrzymuje swoje przemyślenia dla 
siebie. Przemyślenia te znajdują ujście później, często w  zdecy-
dowanie mniej adekwatnych okolicznościach, bez odniesienia do 
konkretnej sytuacji. I feedback okazuje się niezrozumiały. Ważny 
jest także sposób, w  jaki udzielamy informacji zwrotnej oraz to, 
czy rozwijamy swoje umiejętności w tym zakresie.

ROZMOWY

Feedback potrzebny 
jak powietrze
Jak ważny jest feedback w firmie? Do czego 
prowadzi brak informacji zwrotnej? 
O tym, co trzeba zrobić, by feedback był 
efektywny, z Jarosławem Pudełkiem, 
specjalistą zarządzania doświadczeniem 
pracowników, z firmy CzteryP, rozmawia 
Justyna Gorczyca.
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rozumiemy) na pewno nie ucierpi. Jeżeli dodatkowo będziemy ćwi-
czyć udzielanie informacji zwrotnej oraz stosować się do wskazó-
wek, o których mówiłem wcześniej — tym bardziej.

Często spotykam się ze stwierdzeniem: Lepiej to przemilczę, 
po co psuć atmosferę. Trudno bardziej się oszukiwać. Jeżeli np. 
mój kolega w zespole w ogóle nie przykłada się do swoich obo-
wiązków, w  konsekwencji czego ja mam dwa razy więcej pracy, 
to czym to jest, jeśli nie psuciem atmosfery? Feedback w takich — 
i nie tylko takich — przypadkach właśnie może na tę atmosferę 
wpłynąć bardziej pozytywnie niż negatywnie.

Czy pochwała również może być źle sformułowana?

Ogólnie jestem przeciwnikiem pochwał. Tak, nie przejęzyczy-
łem się. Dlaczego? Gdyż zabiegiem zdecydowanie bardziej po-
żądanym od pochwał jest dawanie wyrazów uznania. Kiedy 
chwalimy, oceniany jest przede wszystkim człowiek — a zwykle 
nie lubimy być oceniani. Przekazywana informacja brzmi ogól-
nie i nie sprawia wrażenia autentycznej, a oceniający stawia się 
wyżej niż oceniany. W efekcie pochwała płynie z góry na dół.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa w  przypadku wyrażania 
uznania. Ocenia się wtedy pracę lub osiągnięcia danej osoby — 
a przecież lubimy słyszeć, że robimy coś dobrze. Ważne jest tak-
że odniesienie do konkretnych działań, co buduje przekonanie, że 
informacja była szczera. Wyrazy uznania mają jednocześnie part-
nerski charakter — nie dajemy oceniającemu wrażenia, że traktu-
jemy go z góry.

A teraz pytanie nieco od drugiej strony: jak poradzić sobie 
z przyjmowaniem informacji zwrotnej?

Chciałbym odpowiedzieć trochę pół żartem, pół serio: jak naj-
szybciej. Wszystko sprowadza się do naszej otwartości na roz-
wój. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie faktu, że informacja 
zwrotna ma eliminować u  mnie zachowania niepożądane lub 
wzmacniać i zachęcać do powielania dobrych praktyk, które sto-
suję. Jeżeli mam dobrze zakomunikowane intencje oraz sam do-
strzegam sens i potrzebę zmiany lub wzmocnienia zachowań, to 
nie będę miał problemu z  przyjmowaniem informacji zwrotnej 
i odniosę z niej największą wartość.

e-biurowce.pl
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O czym należy pamiętać, by przekazać pracownikom 
efektywną informację zwrotną?

Warto pamiętać o 5 podstawowych krokach, dzięki którym nasza 
informacja zwrotna będzie efektywna. Po pierwsze, należy przy-
gotować się do rozmowy — czasami wystarczą 2 minuty, by przyj-
rzeć się sytuacji i zebrać fakty, do których będziemy się odnosić. 
Informacja zwrotna, której będziemy udzielać, zyska na wiary-
godności w oczach odbiorcy, jeśli będziemy konkretni, rzeczowi 
i przygotowani. Poza tym należy mówić w pierwszej osobie — je-
śli menedżer mówi bezosobowo, drugi uczestnik spotkania nie 
odbierze w  pełni przekazu lub zinterpretuje go 
na swój sposób. Ważne jest także zadawanie py-
tań. Więcej można zyskać, prowadząc rozmowę, 
zadając pytania, doprecyzowując stanowisko pra-
cownika, niż wygłaszając suchy monolog. Kolejny 
ważny punkt to rezygnacja z postawy atakującej. 
Gdy przejdziemy do ataku, robienia wyrzutów, 
emocje w  rozmowie wezmą górę i  osiągniemy 
efekt wręcz odwrotny od zamierzonego. Na ko-
niec: trzeba podziękować za rozmowę, a  także 
za zaangażowanie i poświęcony czas. Istnieje też 
kilka technik ułatwiających udzielanie informa-
cji zwrotnej — np. tzw. metoda GOLD. Na naszej 
stronie internetowej czteryp.pl menadżerowie 
znajdą więcej informacji na ten temat.

Czy feedback powinien być tylko w jedną stronę 
— od pracodawcy do pracownika?

Oczywiście, że nie, choć moje doświadczenie po-
kazuje, że niestety dawanie feedbacku w  drugą 
stronę nie wydaje się już takie oczywiste. Wszyst-
ko wynika z  tego, że feedback utożsamiany jest 
w dalszym ciągu w większości firm z rozmową rozliczającą i dys-
cyplinującą pracowników. Tymczasem pracownicy są bardzo czę-
sto źródłem wielu cennych informacji i wskazówek na temat tego, 
jak np. usprawnić procesy funkcjonujące w  firmie. Wprowadze-
nie kultury feedbacku wielokierunkowego umożliwi pracownikom 
dzielenie się swoimi przemyśleniami odnośnie do funkcjonowa-
nia firmy oraz współpracy między pracownikami. Kluczowe zna-
czenie ma tutaj ponownie sposób udzielania informacji zwrotnej, 
ważne są również reguły, o których należy pamiętać. Jeżeli feed-
back udzielany jest w sposób prawidłowy, zostanie wówczas wła-
ściwie odebrany przez odbiorcę, niezależnie od tego, czy jest to 
pracownik niższego szczebla, menedżer, właściciel firmy czy pre-
zes. Jednocześnie pytania zadawane przez osobę prowadzącą 
rozmowę dadzą jej możliwość uzyskania ważnych informacji od 
pracownika i  mogą być źródłem inspiracji do zmian poprawiają-
cych sposób działania firmy.

Czy feedback może stanowić zagrożenie i zepsuć 
atmosferę w firmie? Jeśli tak, to jak tego uniknąć?

Czekałem na to pytanie, gdyż podczas rozmów o feedbacku bardzo 
często pojawia się — prędzej czy później — temat atmosfery, lub 
jeszcze częściej — relacji. Wynika to z jednego bardzo prostego po-
wodu: lubimy czuć się dobrze. Niestety często w firmach spotykam 
się z zachowaniem pt.: Nie będę się odzywać, ważne, żeby dalej było 
fajnie. I tutaj warto odnieść się do samej istoty feedbacku — dlacze-
go go udzielamy? Odpowiedzi są dwie: albo chcemy coś zmienić, 
albo chcemy coś docenić. Jeżeli w głowie będziemy mieć jedynie 
te powody, to ta osławiona „atmosfera w  zespole” (jakkolwiek ją 
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PIASTA TOWERS
ul. Piasta Kołodzieja
Wynajem:

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

loatacyjne

Istnieje możliwość połączenia lokali

Standard deweloperski lokali                                                         

Termin oddania: III kw. 2018 r.              

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

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

Budynek 2 i 3: zrealizowane

M HOUSE
ul. Meiera 16 c
Wynajem lub Sprzedaż:                                                          

Lokale 32,9 m2 i 119,3 m2: wynajem w cenie 56 zł netto/m2 + koszty 

eksploatacyjne, sprzedaż: lokal 32,9 m2 – 279.650 zł netto,           

lokal 119,3 m2 – 894.750 zł netto.

Istnieje możliwość połączenia obu lokali.Istnieje możliwość połączenia obu lokali.

Stan deweloperski.

Termin oddania I/II kw. 2018 r. 

WILLA WEGO
ul. Radzikowskiego 59
Sprzedaż lub wynajem:

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

na dwa mniejsze.na dwa mniejsze.

Budynek zrealizowany, standard deweloperski lokali

www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

e-mail: lokaleuslugowe@inter-bud.pl
tel. +48 12 25 25 397

Lokale Usługowe Inter-Bud Developer 

ul. Czerwone Maki 65
30-392 Kraków
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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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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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Z
akup nieruchomości pod wynajem, w ostatnich latach sta-
je się coraz popularniejszą formą lokaty kapitału. Spowo-
dowane jest to zapewne niskim oprocentowaniem lokat 

utrzymującym się od kilku lat (według NBP stopa referencyjna na 
styczeń 2018 r. wynosi 1,5 proc., gdzie dla przykładu w 2014 r. 
było to 2 proc., a na początku 2013 — 4 proc.), a także wolniej-
szą zmianą cen niż w przypadku inwestycji w złoto, waluty, akcje 
itp. Bezpieczniej w takim razie zainwestować w nieruchomość na 
wynajem, przy czym trzeba pamiętać, że jest to lokata długoter-
minowa. Warto gruntownie przemyśleć, gdzie i jakie mieszkanie 
kupić oraz jak je przygotować.

Utrwalonym powiedzeniem w  branży jest: lokalizacja, lokali-
zacja i jeszcze raz lokalizacja. Ale przy zakupie na wynajem można 
również wyjść od innego pytania: jakiemu klientowi chcę wynaj-
mować zakupione mieszkanie? Istnieje kilka grup docelowych 
potencjalnych najemców, które różnią się między sobą oczekiwa-
niami i wymaganiami. Różnią się również z punktu widzenia sezo-
nowości, czasu obowiązywania umów, a nawet stopniem zużycia 
mieszkania, czy też liczbą potencjalnych problemów. Jeśli mamy 
wybraną lokalizację na poziomie ogólnym (miejscowość), warto 
przeanalizować, kto w wybranej przez nas lokalizacji najczęściej 
wynajmuje mieszkania. W Krakowie solidną grupę stanowią stu-
denci, osoby pracujące w korporacjach, ale także rodziny z dzieć-
mi — te, których nie stać na zakup własnego mieszkania, oraz te, 
które podróżują za pracą lub są w trakcie budowy domu. Alterna-
tywnie, oczywiście turyści pod wynajem krótkoterminowy.

Wybierając konkretną lokalizację mieszkania, zastanówmy 
się, czym będzie się kierował nasz potencjalny najemca. Stu-
denci wybiorą mieszkanie blisko swojej uczelni, osoby pracują-
ce — w  pobliżu biurowców (przy czym pracujący obcokrajowcy 
najchętniej lokują się blisko centrum), rodziny z dziećmi zwrócą 
uwagę na bezpieczeństwo okolicy i łatwy dostęp do infrastruktu-
ry. Warto podkreślić, że dla każdej z powyższych grup atutem bę-
dzie niewielka odległość od przystanków komunikacji miejskiej. 
Ważne, aby wybrana przez nas lokalizacja była względnie blisko 
naszego miejsca zamieszkania. Pomaga to wyeliminować długie 

podróże związane z  udostępnianiem mieszkania ewentualnym 
najemcom, a także pozwala mieć większą kontrolę nad naszą nie-
ruchomością. Nie ma to takiego znaczenia, gdy decydujemy się na 
współpracę z biurem pośrednictwa — co jest możliwe nie tylko na 
okoliczność poszukiwania najemcy, ale i w formie administrowa-
nia podczas trwania umowy.

Następnym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest dobór od-
powiedniej wielkości i funkcjonalności mieszkania do naszej 
grupy docelowej. Studenci będą preferowali mieszkania 2- lub 
3-pokojowe, z nieprzechodnimi pokojami i osobną kuchnią, osoby 
pracujące wybiorą 2-pokojowe z kuchnią w aneksie lub ewentu-
alnie kawalerkę, rodziny z dziećmi: 3-pokojowe z osobną kuchnią 
bądź w aneksie, natomiast turyści skłonią się ku kawalerkom. Dla 
osób inwestujących w większe lokale, może być cenną wskazów-
ka dotycząca dużego popytu na mieszkania z dwiema łazienkami. 
Takie lokale stanowią towar deficytowy i są preferowane zwłasz-
cza przez obcokrajowców, szczególnie rodziny oraz pracujące 
osoby, które planują współdzielić mieszkanie z  kolegą lub kole-
żanką. Powierzchnia lokalu istotnie wpływa na cenę zakupu. Aby 
uzyskać najlepszą rentowność, nie warto kupować zbędnych me-
trów. Dlatego mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 40 mkw. bę-
dzie lepszym wyborem niż kawalerka tej samej wielkości. 

Istotne jest także odpowiednie wyposażenie mieszkania. 
W  przypadku studentów wyposażenie mieszkania nie ma więk-
szego znaczenia, a  jego stan spada na drugi plan w stosunku do 
ceny, natomiast dla osób pracujących, które przyjeżdżają na kon-
trakt, ważne będzie pełne wyposażenie, łącznie ze sztućcami. 
Często same wynajmują swoje mieszkanie i przy przeprowadzce 
— dla wygody i ze względów ekonomicznych — zabierają ze sobą 
tylko osobiste rzeczy.

Na koniec ważnym aspektem, o którym bardzo często się za-
pomina, jest także przyszły rozwój okolicy. Warto sprawdzić, czy 
w planach na najbliższe 10–20 lat nie są przewidziane inwesty-
cje podwyższające lub zaniżające wartość mieszkania, które 
pragniemy kupić. Budowa linii metra czy stacji kolejowej będzie 
bezpośrednio oddziaływała na zwiększenie popularności danego 
miejsca, a co za tym idzie, wzrosną także ceny mieszkań do kup-
na i na wynajem. Natomiast budowa uciążliwej jezdni tuż przed 
budynkiem zaniży wartość mieszkania i zniechęci potencjalnych 
najemców.

Joanna Baster
Plan A Nieruchomości

EKSPERT RADZI

Kupno mieszkania na wynajem — czy wiem, 
kim będzie mój najemca?
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J
est to pytanie, które dręczy właścicieli agencji obrotu nieru-
chomościami. Wielu z nich jak mantrę powtarza wątpliwość: 
połowa pieniędzy wydawanych na reklamę jest wyrzucana 

w błoto, tylko powiedzcie mi, która połowa? Na szczęście mamy 
coraz więcej sposobów na mierzenie skuteczności reklamy. Agen-
ci, chcąc wyróżnić swoją ofertę, muszą wykazać się kreatywno-
ścią dużo większą niż dawniej. Poniżej tylko niektóre sprawdzone 
metody, które są skuteczne.

Oferty na portalu ogłoszeniowym
Umieszczenie oferty nieruchomości na portalu z  ogłoszeniami 
wydaje się pierwszym krokiem. Czasami jednak warto z tym po-
czekać. Oferta może skusić kupujących swoją niedostępnością. 
Ponadto, wstrzymanie się z  jej publikacją pozwoli na zebranie 
feedbacku od potencjalnych klientów i  ustawienie odpowiedniej 
ceny w momencie zamieszczenia na portalu. Pamiętajmy, że za-
wyżona cena, która następnie zostaje obniżona, wzbudza podej-
rzenia w stosunku do samej nieruchomości.

Współpraca między pośrednikami 
Pośrednicy w dobie internetu coraz ściślej ze sobą współpracują, 
aby osiągnąć zadowolenie klienta. Ważne, aby o  ofercie dowie-
działy się inne biura nieruchomości. Dzięki temu dotrze ona do 
znacznie większego grona potencjalnych odbiorców. Klient do-
datkowo ma świadomość, że na jego sukces sprzedażowy pracu-
je nie tylko jeden agent, ale liczni doradcy z partnerskich agencji.

Video oferta
Video to narzędzie marketingowe, które z każdym rokiem zyskuje 
na popularności. Sprawdza się również na rynku nieruchomości. 
Nie tylko pozwala lepiej wypozycjonować anons w wyszukiwarce 
Google, ale i uatrakcyjnić przekaz.

Video marketing w prezentacji nieruchomości może posiadać 
wiele form i wykorzystywać wiele narzędzi. Na zachętę warto tyl-
ko wspomnieć o gigantycznych kanałach, takich jak YouTube czy 
Vimeo, które zyskują coraz większe rzesze subskrybentów. Co-
raz dłuższe filmy można publikować też w  innych kanałach me-
diów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, 
a także dołączać do ogłoszeń publikowanych na portalach.

Używanie dronów
To tańsza alternatywa wynajęcia fotografa oraz pilota wraz z sa-
molotem. Koszt fotografowania z  pokładu drona jest zdecydo-
wanie niższy. Drony dały agentom nieruchomości możliwość 
ładniejszego zaprezentowania posiadłości na sprzedaż. Ma to 
szczególne znaczenie przy sprzedaży dużych, rozległych działek, 
które prócz domu obejmują również jego najbliższe otoczenie, 
np. ogród, pobliski las, basen za domem. 

Organizacja open house
Dzień pokazowy, otwarty czy ang. open house to nazwy używa-
ne zamiennie na formę wydarzenia, podczas którego każdy po-
tencjalny zainteresowany daną nieruchomością, może przyjść na 
miejsce, obejrzeć ją osobiście i gdy bardzo mu się spodoba, oczy-
wiście dokonać zakupu.

Dom otwarty nie zobowiązuje zainteresowanego kupnem nie-
ruchomości do żadnego kolejnego działania. Potencjalny nabyw-
ca może na miejscu spytać o szczegóły, umówić się na spotkanie 
z opiekunem oferty albo po prostu wrócić do domu i stwierdzić, 
że ta oferta okazała się nie być dla niego. 

Prezentacje o ustalonych godzinach
W opozycji do organizowania open house, można także zapełnić 
jeden dzień w  tygodniu regularnymi prezentacjami jednej nie-
ruchomości o  ustalonych godzinach. Najlepiej wybrać sobotę, 
ze względu na większą liczbę dostępnych godzin, nie tylko wie-
czornych. Podczas takiego spotkania agent będzie miał więk-
sze poczucie kontroli nad sytuacją i poświęci klientom 100 proc. 
swojego czasu. Zaletą tego typu wydarzeń jest również fakt, że 
kupujący widzą, jak duże jest zainteresowanie ofertą, kiedy spo-
tykają na żywo inne osoby poszukujące nieruchomości o podob-
nych parametrach.

Home staging
Wielu sprzedających nie chce korzystać z  usługi home stagin-
gu w  obawie przed niepotrzebnymi kosztami. Wydaje im się, że 
lepiej będzie zostawić już istniejące meble i uporządkować uży-
wane przedmioty. Jest to duży błąd, ponieważ przedmioty pozo-
stawione przez poprzednich właścicieli personalizują wnętrze. 
Home staging ma nadać mieszkaniu możliwie uniwersalny wygląd, 
tak aby kupujący mogli z łatwością wyobrazić sobie siebie w no-
wym lokum. Tego rodzaju działania wpływają na szybkość sprze-
daży, a nawet zwiększenie wartości lokalu.

Home staging wsteczny
Home staging wsteczny, a  cóż to takiego jest? Tylko niewiel-
ka liczba agentów korzysta z  tej metody. Mówiąc krótko, za-
miast, jak w  przypadku powyżej, pozostawić uporządkowane 
meble, trzeba jej po prostu wyrzucić. Mieszkanie przywra-
ca się, w  dużym uproszczeniu, do „stanu deweloperskiego”. 
Oprócz uprzątnięcia mebli, skuwa się łazienkę, opróżnia się 
całe mieszkanie do gołych ścian i  maluje na biało, co znacz-
nie bardziej podnosi jego wartość, niż sprzedaż tego samego 
mieszkania do remontu.

Oferta tylko na wyłączność
Całe środowisko pośredników zgadza się ze stwierdzeniem, 
że najbardziej skuteczną formą sprzedaży nieruchomości jest 
współpraca z biurem na zasadzie wyłączności. Często klienci są 
mylnie przekonani, że powierzenie sprzedaży wielu agencjom 
zwiększa ich szanse na sukces. Statystyki sprzedażowe jednak 
potwierdzają, że to właśnie współpraca z jednym biurem przyno-
si najlepsze efekty.

Grzegorz Pastuch
Kierownik Oddziału

Specjalista ds. Nieruchomości

EKSPERT RADZI

Skuteczna promocja nieruchomości 
na sprzedaż
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. ŚLICZNA
Mieszkanie 2–pokojowe, 36,5 m2,     
do wejścia, 2011 r.
Cena: 310.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś  
 502-104-545

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

BIEŻANóW,
UL. MAŁA GóRA
Mieszkanie 2-pokojowe, 49,5 m2, 
nowoczesne, 2011 r.
Cena: 329.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

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

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Dwupoziomowe mieszkanie, wysoki 
standard, 80 m2, 2009 r.
Cena: 555.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. FELIŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe,                       
62 m2, wysoki standard, 2013 r.                                
Cena: 469.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGóRZE
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,         
pow. 33-85 m2

Ceny: od 227.225 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 
41 m2, balkon, 2016 r.                                    
Cena: 377.000 zł
 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto    
 572-985-869

DĘBNIKI,                                 
KLINY                                   
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,    
pow. 32-89 m2

Ceny: od 178.542 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

BRONOWICE
Mieszkania 2, 4, 6-pokojowe,         
pow. 35-132 m2

Ceny:  od 247.170 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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BIEŻANóW,
UL. NAD POTOKIEM
Mieszkanie 3-pokojowe, 101 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 509.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna    
 503-031-022

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

ŁAGIEWNIKI,
UL. CEGIELNIANA
3-pokojowe mieszkanie                       
po generalnym remoncie, 64 m2

Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2, 
komfortowe
Cena: 535.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk     
 514-738-628

PODGóRZE,
UL. LIPIŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2,         
duży taras
Cena: 640.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KROWODRZA,
UL. CIESZYŃSKA
Mieszkanie 1-pokojowe o wysokim 
standardzie, 30 m2, doskonała lokalizacja
Cena: 295.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska     
 511-272-088

DĘBNIKI, SIDZINA
Domy w zab. szeregowej, 
6-pokojowe, pow. 126 m2                                                                
Ceny: od 520.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

GóRKA NARODOWA
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,    
pow. 24-65 m2

Ceny: od 168.084 zł

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Komfortowe mieszkanie z dwoma 
balkonami, 3-pokoje, 67 m2

Cena: 410.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

KROWODRZA,
UL. MIECHOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 36 m2, 
nowoczesne
Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer    
 518-706-583

ZIELONKI,
UL. NA PIASKI
Przestronne mieszkanie 
dwupoziomowe, 82 m2, 3-pok, I p.
Cena: 565.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943 

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
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GM. MICHAŁOWICE
Dom wolnostojący, 5-pokoi, 300 m2, 
przestronny
Cena: 1.230.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533 

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. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2,        
po remoncie
Cena: 429.500 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka        
 501-227-010

WIELICZKA,
UL. REFORMACKA
Mieszkanie 6-pokojowe, 128 m2, 
2002 r., urządzone
Cena: 580.000 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

BIBICE,
UL. LEŚNA
Szeregówka, 93 m2, wysoki standard
Cena: 489.000 zł 

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik    
 508-155-779

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zab. bliźniaczej,  pow.  208 m2, 
działka 570-600 m2 
Cena: 645.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY 
Mieszkania 2, 3-pokojowe,             
pow. 42-59 m2

Ceny: od 235.144  zł                       

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
stylowe
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby    
 500-715-217

PODGóRZE,
UL. ŚW. KINGI
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2,         
do wejścia
Cena: 395.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik  
 508-155-779

STARE MIASTO
Mieszkanie 4-pokojowe, 108 m2, 
przestronne
Cena: 755.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188
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BRONOWICE,
UL. ZAPOLSKIEJ
Mieszkanie 4-pokojowe, 113 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 820.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska   
 505-083-150

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio    
 515-234-864

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska    
 505-083-150

SWOSZOWICE,
UL. DĘBSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 41,5 m2,      
2017 r., wykończone
Cena: 289.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran      
 503-780-786

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio      
 515-234-864

LIBERTóW,
UL. ŚW. FLORIANA
Ekskluzywna willa, pow. 480 m2,    
działka 2200 m2 
Cena: 2.750.000 zł  

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195 

BRACIA-SADURSCY.PL

ŚLEDZIEJOWICE
Domy w zab. bliźniaczej,                  
pow. 135 m2, działka 400 m2

Cena: 540.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  6688-880-133
 
 

NIEPOŁOMICE,
OCHMANóW
Dom wolnostojący, 202 m2, dz. 12 ar, 
klimatyczny, 2008 r.
Cena: 790.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek                  
 505-110-150

RUCZAJ,
UL. RYDLóWKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2,    
2017 r., nowoczesne
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala  
 510-131-177

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

KONTAKT:  Beata Gracz Sambor      
 500-557-819
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www.tecnocasa.pl

2-pokojowe – 68 m² 
Stare Miasto, ul. Bujwida
Mieszkanie na wysokim parterze w trzy-pię-
trowej kamienicy z przełomu XIX i XX wieku. 
Nieruchomość składa się z dwóch dużych 
pokoi, jasnej kuchni z balkonem, łazienki, 
osobnego WC oraz przedpokoju. Ogrzewanie 
dwufunkcyjny piec gazowy.

Cena 510.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe – 31m2              
Pychowice, ul. Harasymowicza

Przedpokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, 
łazienka z wc, balkon, piwnica. Pierwsze piętro w 
dwupiętrowym budynku z cegły. Nowe budownictwo.

Cena 215.000 zł 
tel. 604 163 263

2-pokojowe                
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego

2 osobne pokoje, salon z otwartą kuchnią, łazienka, 
spiżarnia, przedpokój, przynależna piwnica. Mieszka-
nie w stanie bardzo dobrym. Dobrze skomunikowane 

- blisko przystanków tramwajowych. 

Cena 580.000 zł
tel. 512 110 802

3-pokojowe - 65 m2      
Olsza
Przedpokój, salon, dwie sypialnie, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia, piwnica. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie zlokalizowane na II pię-
trze w budynku z 1999 roku. Cicha i spokojna 
okolica. Parking za szlabanem do dyspozycji 
mieszkańców. Dogodna komunikacja autobu-
sowa i tramwajowa, rozwinięta infrastruktura 
handlowo-usługowa.

Cena 410.000 zł
tel. 12 412 00 72

3-pokojowe – 58 m2  
Krowodrza
Ustawne, widokowe mieszkanie składające 
się z 3 nieprzejściowych pokoi, osobnej, 
jasnej kuchni, łazienki z WC, balkonu 
oraz piwnicy. Obok budynku liczne tereny 
zielone w tym park. Dobrze skomunikowa-
ne, idealne pod wynajem lub dla rodziny.  

Cena 350.000 zł
tel. 793 717 771

4-pokojowe – 108 m2              
Kazimierz, ul. Piekarska
Dwupoziomowy apartament znajdujący się 
w czteropiętrowym budynku. Składa się                   
z czterech osobnych pokoi i trzech łazienek. 
Do mieszkania przynależy balkon, piwnica 
oraz miejsce postojowe w garażu podziemnym.
 

Cena 910.000 zł
tel. 512 110 804

5-pokojowe –  200 m2        
Stare Podgórze/Ludwinów,           
ul. Ludwinowska
Klimatyzowany apar tament urządzony i 
wyposażony w wysokim standardzie. Salon z 
jadalnią, cztery przestronne sypialnie, kuchnia, 
dwie łazienki, garderoba oraz hall. Z salonu 
wyjście na taras (22 m2) i do ogrodu (96 
m2). Cena obejmuje również komórkę i dwa 
miejsca postojowe w garażu podziemnym.                                                                

Cena 2.850.000 zł
tel. 513 084 377

Kraków, ul. Królewska

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

Cena 590.000 zł 
tel. 794 732 903

3-pokojowe – 56,4 m2 
Ruczaj, ul. Pszczelna
Do sprzedaży klimatyzowane mieszkanie II 
poziomowe. Na I poziomie przestronny salon z 
aneksem kuchennym, przedpokój, balkon. Na II 
poziomie 2 sypialnie, łazienka i również balkon. 
W cenę wliczony przestronny strych i komórka 
lokatorska (nie wliczone do powierzchni miesz-
kania). Możliwość dokupienia oddzielnego gara-
żu (18 m2) w budynku. W bliskim sąsiedztwie 
szkoła Podstawowa nr 40 i Kampusu UJ. 

Cena 363.000 zł       Garaż 30.000 zł
tel. 782 941 234 

2-pokojowe - 49 m2                        
Bronowice, ul. Lucjana Rydla
Mieszkanie 2 pokojowe zlokalizowane na drugim 
piętrze w trzypiętrowym budynku z 1955 roku . Nie-
ruchomość składa się z: 2 osobnych pokoi, jasnej 
osobnej kuchni, łazienki z WC. Do mieszkania dodat-
kowo przynależy balkon oraz piwnica. Ogrzewanie z 
sieci miejskiej. Mieszkanie bardzo zadbane znajdujące 
się w bliskiej odległości od pętli tramwajowej przy 
ulicy Rydla, jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy.

Cena 375.000 zł
tel. 12 307 21 24
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe – 41m2      
Dąbie, ul. Na szaniec 
Przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, loggia, 
piwnica. Mieszkanie do własnej aranżacji w bu-
dynku czteropiętrowym z cegły. Blisko przystanek 
tramwajowy i autobusowy. 

Cena 279.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777

2-pokojowe – 42,95 m2 
Nowy Prokocim,                 
ul. Republiki Korczakowskiej
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, sy-
pialnia, łazienka z WC, balkon. Mieszkanie wy-
kończone w wysokim standardzie w bloku z win-
dą na zamkniętym, nowym osiedlu. Możliwość 
wynajęcia naziemnego miejsca postojowego.

Cena 305.000 zł 
tel. 600 176 207

3-pokojowe – 130 m2       
Krowodrza, Leopolda Staffa
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z oknem, garderoba. Klimatyczny 
apartament blisko centrum miasta w cichej i 
zielonej okolicy. Możliwość dokupienia garażu 
(28 m2) za dopłatą.

.

Cena 760.000 zł                                                           
tel. 666 600 732 

3-pokojowe – 56,40 m2               
Azory/Krowodrza 
ul.Palacha
Mieszkanie składające się z 3 pokoi,jasnej 
kuchni,osobnej toalety oraz dużej loggii. 
Zlokalizowane na dziewiątym piętrze w dziesię-
ciopiętrowym bloku.Ciepła woda oraz ogrzewa-
nie z sieci miejskiej.Widok na Park Krowoderski--  

Cena 337.000 zł
tel. 730 029 199 

3-pokojowe – 80 m2      
Ruczaj, ul. Zachodnia
Mieszkanie w apartamentowcu z 2007 roku:
3 pokoje, aneks kuchenny, wysoki 
standard wykończenia, winda, za-
mknięte osiedle, miejsce postojowe w 
garażu.Dwa balkony! Panoramiczny widok!                                                              

Cena 629.000 zł 
tel. 12 311 33 33

2-pokojowe – 50 m2 
Salwator
Osobna jasna kuchnia, łazienka (wanna), balkon. 
Mieszkanie w idealnej lokalizacji pod inwestycje. 
Odnowiona kamienica z windą przy „Placu na 
Stawach”.

Cena 425.000 zł
tel. 534 534 605 

Dom – 140 m2 na działce 2,40 a 
Śródmieście, ul. Grochowska
Budynek z cegły, 3 kondygnacje, 4 poko-
je,kuchnia, 2 łazienki, garaż, ogród. Do remontu, 
możliwość rozbudowy o 1 piętro. Cena do 
negocjacji!

Cena 800.000 zł  
tel. 604 683 680

3-pokojowe – 75 m2            
Sidzina 
3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
usytuowany na działce o powierzchni 12,88 
ara. Dom z początku lat 60’.

Cena 449.000 zł
tel. 730 669 777

2-pokojowe – 36 m2          
os. Jagiellońskie
Przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC. Mieszkanie do od-
świeżenia. Cicha i spokojna okolica z dobrze 
rozwiniętą:  infrastrukturą  handlowo-usługową 
oraz siecią komunikacji miejskiej.

Cena 195.000 zł
tel. 533 218 069

2-pokojowe- 45,64 m2                                        
Os. Złocień, ul. Opalowa 
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, schowek 
gospodarczy, balkon. Blok z 2006 roku. Wolne 
od zaraz.

Cena 279.000 zł 
tel. 537 680 002
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Mieszkania w zabudowie szeregowej – 
62,17m2/61,15 m2 (parter/piętro) 
Wieliczka (Centrum)
3-pokojowe mieszkania w stanie deweloperskim w willowej części Wieliczki. Ka-
meralne ogrodzone osiedle. Do każdego mieszkania naziemne miejsce postojowe 
na wyłączność, do mieszkań parterowych przynależą prywatne ogródki (ok. 53 m2). 
Planowane oddanie do użytku – czerwiec 2018 r. Kupujący nie płaci podatku PCC(2%).

Cena: informacja w biurze.                                                                                                                                         
tel. 600 176 207

2-pokojowe – 54 m2          
os. Oświecenia
Przedpokój, dwa niezależne pokoje, łazienka z wc, 
osobna jasna kuchnia, balkon oraz przynależna 
piwnica.Blok z 2006 r. Zlokalizowany w niedalekiej 
odległości od  komunikacji miejskiej. Miejsce po-
stojowe w garażu podziemnym w cenie mieszkania. 

Cena 385.000 zł
tel. 786 266 502 

3-pokojowe - 63,5 m2            
Nowa Huta, os. Stalowe               
Trzy niezależne pokoje, jasna oddzielna kuchnia, 
łazienka, osobne duże WC, przedpokój. Przynależna 
piwnica. Mieszkanie w zadbanym bloku z 
odnowioną elewacją i klatką. Cicha część osiedla.

 

Cena 310.000 zł
tel. 693 305 320

3-pokojowe – 69 m2     
Nowa Huta, os. Centrum A
Trzy niezależne pokoje, jasna kuchnia, łazienka, od-
dzielne WC, przedpokój. Przynależna piwnica.
Mieszkanie w cichej części osiedla w odnowionym 
bloku. Ciepła woda i ogrzewanie z sieci miejskiej.
Bardzo dobra komunikacja.

Cena 327.000 zł
tel. 693 315 107

1-pokojowe- 32,97 m2                           
Płaszów- ul. Wincentego Turka
Przedpokój, duża oddzielna kuchnia, 1 pokój, łazienka 
z WC, duży balkon, piwnica. Mieszkanie na drugim 
piętrze w bloku z cegły z 2000 roku. Dostępne od 
zaraz, w stanie bardzo dobrym. Spokojne osiedle w 
niewielkiej odległości od centrum.

Cena 229.000 zł
tel.  570 578 980

Nowa Huta,                        
os. Krakowiaków
2 pokoje, jasna duża kuchnia, łazienka, przedpokój, 
piwnica. Nieruchomość znajduje się na pierwszym 
piętrze w bloku z cegły. W najbliższym sąsiedztwie 
sklepy, szkoła, przedszkole, dobra komunikacja. 
Wolne od zaraz, cena do negocjacji !

Cena 249.000 zł
tel. 731 090 606

3-pokojowe - 69 m² 
Żabiniec, ul. Solskiego
Przedpokój, trzy niezależne pokoje, oddzielna jasna 
kuchnia, łazienka, WC, balkon. Do mieszkania przy-
należy piwnica. Pierwsze piętro. Atrakcyjny układ 
pomieszczeń. Kameralny budynek.

Cena 395.000 zł
tel. 696 496 500
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w domu
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Zabłocie – sprzedaż 

Plac Dominikański – sprzedaż

Stare Miasto – sprzedaż 

Kazimierz – sprzedaż 

Zabłocie – sprzedaż 

Wiślane Tarasy – sprzedaż 

Masarska – sprzedaż 

Wielopole – sprzedaż 

Na sprzedaż 3-pokojowe 
mieszkanie w inwestycji 
Garden Residence 
o powierzchni 85 m2.

Do sprzedaży mieszkanie 
na Placu Dominikańskim 
o pow. 58,99 m2

Świetna inwestycja! 
Na sprzedaż 2-pokojowy 
apartament w luksusowej 
inwestycji, jedyne 500 m 
od Rynku Głównego, 
nieopodal Plant, Stare 
Miasto.
2 pokoje, 41m2, V piętro

Luksusowy apartament 
45 m2 na Kazimierzu.

Na sprzedaż studio 
w inwestycji Riverside 
o powierzchni 32 m2.

Do sprzedaży mieszkanie 
na ulicy Grzegórzeckiej 
o pow. 75 m2

Na sprzedaż luksusowo 
wykończone 
3-pokojowe mieszkanie 
z dwoma łazienkami 
i klimatyzacją. W cenie 
2 miejsca postojowe 
w garażu podziemnym.

Na sprzedaż wyjątkowy 
3-pokojowy apartament 
przy ul Wielopole.
Apartament o powierzchni 
ok 103 m2 położony jest 
na 4 ostatnim piętrze 
w nowoczesnej kamienicy 
z windą.

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

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

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

Izabela Myśliwiec  |  +48 799 936 689    izabela@aphouse.pl 

Jolanta Piątek  |  +48 668 463 579   jolanta@aphouse.pl

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

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

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

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

Cena: 720.000  zł
z miejscem i komórką

Cena: 860.000  zł

Cena: 599.000  zł
(do negocjacji)

Cena: 660.000  zł

Cena: 370.000  zł

Cena: 860.000  zł

Cena: 730.000  zł

Cena: 1.699 900  zł
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ul. Chmieleniec

606 716 557

ul. Iwona Andricia

606 716 557

ul. Chlebiczna

606 719 557

ul. Wysłouchów

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: 300 000 zł
2Metraż: 50 m

2 pokoje

Cena: 337 000 zł
2Metraż: 52 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
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Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Rakowice

Cena: 2 000   PLN

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

marcin@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 51 m2

ul. Ostatnia Wynajem

Na wynajem 3-pokojowe mieszkanie 51m2 z 2 balkonami 
w nowym bloku.

Dzielnica: Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena: 1 150 000   PLN

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

lukasz@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 296 m2

Węgrzce Wielkie Sprzedaż

Na sprzedaż przestronny dom, z działką usytuowaną 
w sąsiedztwie lasu.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 13 500  PLN

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

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 163 m2

pl. Na Groblach Wynajem

Luksusowy apartament z widokiem na Wawel i Kościół 
Mariacki!

www.privatehousebrokers.pl

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Bielany

Cena: 1 990 000   PLN

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

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 270  m2

ul. Orla Sprzedaż

Wyjątkowy dom o wysokim standardzie wykończenia 
znajdujący się w podkrakowskich Bielanach. 

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Wola Justowska

Cena: 1 880 000  PLN

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

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 375  m2

ul. Stanisława Tondosa Sprzedaż

Na sprzedaż dom w jednej z najbardziej prestiżowych 
dzielnic Krakowa - Woli Justowskiej.

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Dębniki

Cena: 2 500 000  PLN

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

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Powierzchnia: 140 m2

ul. Zamkowa Sprzedaż

Na sprzedaż wyjątkowy apartament z pięknym widokiem 
na Wawel! 
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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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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

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 90 m2, 4 pokoje

kRAkÓW, UL. kUŹNicY kOŁŁĄtAJOWSkieJ

cena: 489.000 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

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 43,74 m2, 1 pokój

kRAkÓW, StARe miAStO, UL. DietLA

cena: 399.000 zł

kRAkÓW, ŁObZÓW, UL. GŁOWAckieGO

cena: 599.000 zł
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3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA
31-052 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 38/6 

tel.: 012 423 00 29, 604 484 866

STARE MIASTO, UL. RAKOWICKA 

Dorota Winiarska lic. 1227 
602-212-612

Apartament tuż przy Uniwersytecie Ekonomicznym, 2 pokoje, 
28,59 m2, winda, balkon, 2/4 pięter, miejsce postojowe 
45.500 zł.

Cena: 328.785 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO, UL. KROWODERSKA

Agnieszka Dorynek  
506-637-713

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

Cena:599.000 zł

ZaprasZam na preZentację

KRAKÓW, UL. SYRKOMLI

Agnieszka Dorynek  
506-637-713

6 niezależnych mieszkań, każde z własną łazienką i aneksem kuchennym, 
wyposażone w niezbędny sprzęt AGD i meble, w przedpokoju pomiesz-
czenie z pralką. Nieruchomość znajduje się na parterze zadbanej kamieni-
cy przy ul. Syrokomli, do dwóch mieszkań przynależą balkony.
Koszt: czynsz najmu: 8 700 zł netto + czynsz adm.

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA, UL. LUBELSKA

Agnieszka Dorynek  
506-637-713

Kawalerka o pow. 20,03 m2 z antresolą, na której mogą spać 
dwie osoby. Po generalnym remoncie, umeblowana. Kawaler-
ka zlokalizowana jest na II p. w 4-piętrowej kamienicy z windą. 

ZaprasZam na preZentację

ZAWOJA

Dorota Winiarska lic. 1227 
602-212-612

Pow. działki: 1,1093 ha. Budynek mieszkalny: pow. użyt-
kowa: 383,1 m2, pow. całkowita: 649,1 m2. Budynek 
garażu: Pow. użytkowa (samo przyziemie): 56,5 m2 Pow. 
całkowita (uwzględnia poddasze do zaadaptowania, ale nie 
uwzględnia podpiwniczenia, które jest pod całością): 92,7 m2                                                                                            
Cena ofertowa – 2.800.000 zł

ZaprasZam na preZentację

KRAKÓW, UL. KREMEROWSKA

Agnieszka Dorynek  
506-637-713

Lokal- 61,30 m2, pow. całkowita 75 m2, 3 pomieszczenia, 
łazienka, pom. socjalne.

Cena: 219.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO, GRZEGÓRZKI

Dorota Winiarska lic. 1227 
602-212-612

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

31,64 m2 – 219.000 zł                         50,12 m2 – 339.000 zł

43,09 m2 – 289.000 zł                         65,99 m2 – 399.000 zł

ZaprasZam na preZentację

NOWA HUTA, OS. KAZIMIERZOWSKIE

Agnieszka Dorynek  
506-637-713

Po kapitalnym remoncie, 2 pokoje, II/ X p., 36,8 m2

Cena: 235.000 zł

ZaprasZam na preZentację

 
506-637-716

Dla gotówkowego 
Klienta poszukujemy 
do zakupu kamienice 

lub duże mieszkania w 
centrum
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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.: 408 m²
działka: 2200 m²

DDom wolnostojący o niespotyka-
nej architekturze (wg indywidu-
alnego projektu) o wysokim 
standardzie wykończenia 
położony w cichym miejscu

Cena: 2 750 000 zł

Mogilany, Libertów

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

PEŁNA PREZENTACJA – ZAWSZE AKTUALNA OFERTA       www.danax.com.pl
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STARE MIASTO, UL. SEBASTIANA
4-pokojowe, stylowe mieszkanie z widokiem na Wawel.

Mieszkanie w odnowionej kamienicy z nowoczesną windą.

       Cena: 1.150.000 zł

DZIAŁKA KRASIENIEC
10 arów Cena: 127.000 zł 

DZIAŁKI SIEPRAW
Działki pod budownictwo jednorodzinne, media

- 6 arów  Cena: 60.000 zł
- 12 arów Cena: 109.000 zł

Marek Suryjak Biuro Nieruchomości GZYMS

Tel. 661 872 820                  E-mail: biuro@gzyms.info

A.P.NIERUCHOMOŚCI Agnieszka Perczak
Mała Wieś 25 032-002 Węgrzce Wielkie

Najlepsze oferty z okolicy Wieliczki

SUŁKÓW K/WIELICZKI UL. BOCHEŃSKA
GOTOWY DOM PARTEROWY W STANIE DEWELOPERSKIM 

                     Tel: 512 078 775



108 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 02/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

Lokale mieszkalne znajdują się na II piętrze bezpośrednio pod poddaszem i przeznaczone są do remontu. 
Lokale są niezamieszkałe. 
Powierzchnie lokali:
Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 78,30 m2 wraz z przynależną piwnicą nr 6 o pow. 11,40 m2
Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 55,40 m2 wraz z przynależną piwnicą nr 7 o pow. 7,20 m2 
Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 52,20 m2 wraz z przynależną piwnicą nr 8 o pow. 10 m2 
Poddasze o pow. 167 m2 (strych) w lipcu 2016 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę na przebudowę i na zmianę Poddasze o pow. 167 m2 (strych) w lipcu 2016 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę na przebudowę i na zmianę 
sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne. Oferta zasługuje na uwagę dla inwestora zajmującego się 
wynajmem lokali ze względu na możliwość uzyskania 14 lokali ( np. mini hostel).

Oferta sprzedaży trzech lokali mieszkalnych
wraz z poddaszem przeznaczonym 
na cele mieszkaniowe z prawomocnym pozwoleniem 
na budowę przy ul. Mogilskiej 67A w Krakowie.

Cena: 1.499 000 00 zł 
Tel. 666 383 593

Na sprzedaż przestronne, dwupoziomowe mieszkanie 
w Krakowie na os. Oświecenia (Mistrzejowice) o łącznej powierzchni 90,91m2

Na pierwszym poziomie znajduje się bardzo duży salon, oddzielna jasna kuchnia, łazienka z prysznicem,    
przedpokój oraz balkon. Na drugim poziomie znajdują się dwa pokoje, łazienka z wanną, przedpokój, balkon 

oraz garderoba z pojemnymi szafami. Mieszkanie jest słoneczne i posiada funkcjonalny rozkład pomieszczeń. 
Mieszkanie na sprzedaż w pełni umeblowane z wyposażoną kuchnią – do zamieszkania!

Przed budynkiem znajduje się parking z miejscami postojowymi wyłącznie dla mieszkańców.

Tel. 609 686 342         e-mail:oswiecenia@int.pl
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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. Białoprądnicka 
34 m2, IV/IV p., jednopokojowe, jasne, słoneczne, 
stan bardzo dobry, dobrze wynajmowane, sprze-
da właściciel.

Cena 220.000 zł
Tel. 506-369-320

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 nieprze-
chodnich pokoi, łazienki z  WC, garderoby i  2 
balkonów. W przedpokoju jest pojemna szafa 
wnękowa z drzwiami przesuwnymi. Przed blo-
kiem dostępne bezpłatne miejsce postojowe. 
Możliwość wynajęcia miejsca postojowego 
w parkingu podziemnym. Do dyspozycji wóz-
kownia. 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

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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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-
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; 
spiżarnia 1,07 m2; balkon. Układ pomieszczeń 
daje dużą możliwość adaptacji; wysokość 2,90 
m; parkiet dębowy. Przynależne 2 piwnice. 
Ekspozycja okien: północ, południe, wschód. 
Apartament po remoncie w 2000 rok. Okolica: 
pełna infrastruktura handlowo – usługowa, 
pełna komunikacja.

Cena 820.000 zł
Tel. 507-112-699

Kraków, ul. Królowej Jadwigi
4-pokojowe mieszkanie o  pow. 128 m2 po-
łożone na I  piętrze nowego, kameralnego 
apartamentowca 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 (pięk-
ne drewniane podłogi, drewniane drzwi i okna) 
i  wyposażone. Z  balkonów i  okien widok na 
pięknie zaaranżowany ogród przeznaczony 
do użytkowania przez mieszkańców. Bardzo 
atrakcyjna lokalizacja ze względu na bliskość 

Bulwarów Wiślanych, Kopca Kościuszki i ścisłe-
go 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 po-
koi, przedpokoju, jasnej kuchni, łazienki z wanną 
i prysznicem, osobna zamykana garderoba, 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 
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 
(meble w  zabudowie z  AGD) połączona z  sa-
lonem (rozkładana, wygodna sofa, ława oraz 
stół z  krzesłami). Sypialnia z  dużym łóżkiem, 
podwójną szafą oraz stolikiem nocnym. Ła-
zienka z  wanną (również funkcja prysznica), 
umywalka z szafką oraz toaleta. Duży przedpo-
kój 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 

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

Cena 280.000 zł do negocjacji magdalena.gasiorek@gmail.comTel. 512-872-098
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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

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 

Dom, Tomice, gm. Wadowice
Fundusz Hipoteczny Yanok jako wierzyciel hipoteczny, korzystając z pełnomocnictwa do sprzedaży 
nieruchomości, sprzeda dom o pow. 88 m2, na działce o pow. 21,63 ar.
Budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym i suterena;  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, klatka schodowa.
Stan techniczno-użytkowy do remontu. Cena do negocjacji.

Cena 328.000 zł Tel. 667 141 082
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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 
przechodzący do kuchni, sypialni. Kuchnia po 
całkowitym remoncie wraz ze sprzętem AGD 
i  blatem kwarcowym. Sypialnia z  dużą zabu-
dowaną szafą. Łazienka z kabiną prysznicową. 
Taras z  widokiem na zaciszną działkę. Piętro: 
2 sypialnie (jedna z garderobą), łazienka z kabi-
ną prysznicową. Komunikacja: znakomity dojazd 
liniami tramwajowymi i  autobusowymi do 

centrum Krakowa (pętla podgórze/Łagiewniki), 
bliski wyjazd na obwodnicę. Galeria handlowa 
Bonarka, sklep spożywczy, plac zabaw, przed-
szkole, szkoła podstawowa, fryzjer, pizzeria.

Cena 615.000 zł
Tel. 690-483-127

Kraków, ul. Zbydniowicka
244 m2, działka 15 a, wolnostojący dom z garażem 
i wiatą garażową. Dom ma trzy poziomy, na każdej 
kondygnacji jest niezależne mieszkanie z kuchnią, 
łazienką i  osobnym wejściem. I kondygnacja 
z drewnianym gankiem – 65,20 m2, II kondygna-
cja z  tarasem i  kominkiem z  rozprowadzeniem 
ciepłego powietrza – 85,50 m2, III kondygnacja 
z zabudowanym balkonem – 93,30 m2. Powierzch-
nia 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  

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

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ

Bodzanów 
25 a, w całości budowlana, wymiary ok. 100 × 25 m. 
Dłuższym bokiem przylega do drogi gminnej asfal-
towej do Słomigrodu. Aktualny plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Możliwość podziału na dwie 
odrębne działki, obie z bezpośrednim dostępem 
do drogi asfaltowej. Cicha spokojna okolica 3 km 
do Wieliczki, działka otoczona zielenią. W pobliżu 
zabudowa nowych domków jednorodzinnych. 
Działka o lekkim nachyleniu w kierunku południo-
wym. 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 
gminnej przy wjeździe na działkę. Cicha i  spo-
kojna okolica. 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-
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

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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MIESZKANIA – WYNAJEM

Kraków, ul. Bohaterów Września
48 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie 
w  11-piętrowym budynku z  2010 r. Lokal wy-
posażony w  zmywarkę, pralkę, lodówkę, płytę 
indukcyjną, 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 pieczywa, 
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 Skar-
bowy Kraków Nowa Huta. Do wynajęcia garaż 
zamykany pod blokiem (ok. 18 m2) – 200 zł/m-c. 
Mieszkanie można oglądać w godzinach popo-
łudniowych 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. Zadaszo-
ny balkon – 16 m2. Mieszkanie wynajmowane 
z miejscem postojowym w garażu podziemnym. 
Wymagana kaucja w  wysokości 1-miesięcznej 
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

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 cało-

dobową ochroną. Możliwość parkowania w garażu 
podziemnym – 380 zł/m-c. Kaucja zwrotna 3500 zł. 

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

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

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

KUPIĘ

Mieszkanie 3-pokojowe 
Położone na I p. (wyżej winda). Bez prowizji.

Tel. 604-362-407

Dom w okolicy Krakowa 
Nowy, jednorodzinny wolnostojący z  garażem 
o pow. ok.  140–150 m2 z działką 7 ar, do zamiesz-
kania.  W rozliczeniu mieszkanie M-2 o pow. 46 m2 
w  dzielnicy Kraków–Śródmieście oraz działka 
o pow. 18 a z WZ na 6 domów jednorodzinnych, 
wolnostojących w dzielnicy Kraków-Podgórze.

Cena do uzgodnienia
Tel. 607-762-5778

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
16 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
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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

02–15.02.2018  nr 02/2018

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.
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przydatne adresy

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

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

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

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

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

n Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie  
ul. Łobzowska 67, 30-038 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. Grzybowska 45, VIII p.,  00-844 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






