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Szanowny Czytelniku

Czy obowiązująca ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób 

jednoznaczny definiuje procedury postępowania 

i przygotowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz jego 

uchwalania? Czy i jak bardzo przewlekłe są 

te procedury, jeśli brać pod uwagę konkretne 

przypadki z Krakowa? Jakie czynniki wpływają 

na wydłużenie przygotowania miejscowych 

planów i czy deweloperzy mogą wpływać na ich 

przyspieszenie? Zapraszam do lektury tekstu 

„Plan miejscowy musi godzić interesy wszystkich” 

autorstwa Elżbiety Koterby, Zastępcy 

Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa.

Anna Kapłańska dokonała analizy raportu 

„Preferencje potencjalnych mieszkańców 

w zakresie oczekiwanego środowiska 

mieszkaniowego”, z którego dowiesz się, co 

przede wszystkim biorą pod uwagę osoby 

kupujące mieszkanie w Krakowie. Interesujące 

jest rozróżnienie klientów na tych kupujących 

pierwsze lokum oraz osoby, dla których jest to 

już kolejny zakup, np. w kontekście preferencji 

mieszkania na terenie strzeżonego osiedla 

zamkniętego.

W najnowszym numerze dwutygodnika 

przeczytasz m.in. o tym, jak gustownie urządzić 

wnętrze inspirując się stylem zakopiańskim. 

Miłośnikom czworonogów z kolei polecam 

lekturę artykułu Sylwii Wyrzykowskiej pt. „Pies 

w domu — jak się do tego przygotować?”.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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Znajdziesz nas także na
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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
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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
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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
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plebiscyt | prezentacja inwestycji

 n

Apartamenty Wadowicka

Biuro sprzedaży:
tel. 12 397 12 25
e-mail: kontakt@activ.krakow.pl
www.activ.krakow.pl 

Apartamenty Wadowicka
Adres: Kraków, ul. Wadowicka

Deweloper: 

10 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 03/2018



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	

A
partamenty Wadowicka to nowa inwestycja realizowa-
na przez Activ Investment na południu Krakowa, zale-
dwie 2,5 km od Rynku Głównego. W I etapie inwestycji 

powstaną dwa 4-piętrowe budynki, w których zaprojektowano 
docelowo 122 mieszkania o powierzchniach od 26 do 77 mkw. 
Każde z nich będzie posiadało balkon lub loggię. Przy mieszka-
niach położonych na parterze przewidziano zielone tarasy.

Nowoczesna architektura, kameralna zabudowa, rozwinięta 
sieć komunikacji miejskiej oraz bogata infrastruktura to główne 
zalety inwestycji. 

Apartamenty Wadowicka zlokalizowane są na południu 
Krakowa, w odległości 2,5 km od Rynku Głównego. Ulica Wa-
dowicka, przy której znajduje się inwestycja, charakteryzu-
je się rozwiniętą infrastrukturą z licznymi sklepami, bankami, 

punktami handlowo-usługowymi, które niewątpliwie wpłyną na 
komfort życia przyszłych mieszkańców.

Przykładowe odległości: • Supermarket Biedronka: 100 m; 
• Fitness Platinium: 110 m; • Życzliwa Apteka: 110 m; • Bonarka 
City Centre: 1,7 km.

Dodatkowym atutem Apartamentów Wadowicka jest odle-
głość 350 m od ronda Antoniego Matecznego, będącego jednym 
z głównych punktów przesiadkowych w Krakowie. W odległo-
ści paru minut pieszo, znajdują się liczne przystanki komunikacji 
miejskiej.
Przystanki znajdujące się w odległości do 250 m: 
— przystanki tramwajowe: 8, 22, 52, 79
— przystanki autobusowe: 144, 164, 169, 173, 179, 184, 304, 

469, 484, 503, 608, 610, 904.

11Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 03/2018



plebiscyt | prezentacja inwestycji

 n

Osiedle Łokietka 228

Biuro sprzedaży:
tel. 12 397 39 66,   666 383 593
e-mail: biuro@krakestate.pl
www.osiedlelokietka228.pl

Osiedle Łokietka 228
Adres: Kraków, ul. Myśliwska

Deweloper: 

www.osiedlelokietka228.pl
Krak-Estate Sp. z o.o. 
- Łokietka Spółka Komandytowa
30-719 Kraków, ul.Wodna 28/5 

tel. +48 (12) 397 39 66
tel.+ 48 666 383 593
sprzedaz@krakestate.pl 

Powierzchnia liczona jest wg. normy PN- ISO 9836: 1997
Treść niniejszej prezentacji nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

OSIEDLE
ŁOKIETKA 228

228

S

W

E

NB4
B3

B2 B1 wjazd do P

ul. W
ładysawa Łokietka

41.99 m2POWIERZCHNIA

2 POKOJE
PARTER

POKÓJ Z ANEKSEM 20.21 m2

HALL 3.73 m2

ŁAZIENKA 4.13 m2

SYPIALNIA 13.92 m2

M1
POKÓJ Z ANEKSEM 

20.21 m2

ŁAZIENKA
4.13 m2

SYPIALNIA
13.92 m2

HALL
3.73 m2

www.osiedlelokietka228.pl
Krak-Estate Sp. z o.o. 
- Łokietka Spółka Komandytowa
30-719 Kraków, ul.Wodna 28/5 

tel. +48 (12) 397 39 66
tel.+ 48 666 383 593
sprzedaz@krakestate.pl 

Powierzchnia liczona jest wg. normy PN- ISO 9836: 1997
Treść niniejszej prezentacji nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

OSIEDLE
ŁOKIETKA 228

228

S

W

E

NB4
B3

B2 B1 wjazd do P

ul. W
ładysawa Łokietka

41.99 m2POWIERZCHNIA

2 POKOJE
PARTER

POKÓJ Z ANEKSEM 20.21 m2

HALL 3.73 m2

ŁAZIENKA 4.13 m2

SYPIALNIA 13.92 m2

M1
POKÓJ Z ANEKSEM 

20.21 m2

ŁAZIENKA
4.13 m2

SYPIALNIA
13.92 m2

HALL
3.73 m2

12 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 03/2018



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

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  
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• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

O
siedle Łokietka 228 to kameralne osiedle miesz-
kaniowe składające się z czterech budynków wie-
lorodzinnych połączonych garażem podziemnym, 

zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Krakowie. Każdy z czte-
rech budynków  będzie posiadał trzy piętra. W ofercie 
dostępne będą przestronne mieszkania o zróżnicowanym me-
trażu: od 41 mkw. do 59 mkw.

1. pokój z aneksem .20.21 m2

2. hall  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,73 m2

3. łazienka . . . . . . . . 4,13 m2

4. sypialnia   .  .  .  .  .  . 13,92 m2

1. pokój z aneksem . 20.17 m2

2. hall  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6,03 m2

3. łazienka . . . . . . . .4,03 m2

4. sypialnia 1  . . . . . . 9,45 m2

5. sypialnia 2  .  .  .  .  . 11,81 m2

przykładowe mieszkanie M7   51,49 m2przykładowe mieszkanie M1   41,99 m2

parter, 2 pokoje
II piętro, 3 pokoje

Lokale na parterze będą posiadały ogródki, a mieszkania na 
piętrach niestandardowe balkony. Dla wygody mieszkańców 
zaprojektowaliśmy również miejsca parkingowe w garażu 
podziemnym oraz miejsca postojowe zewnętrzne. W trosce 
o bezpieczeństwo  teren osiedla będzie ogrodzony. Dla naj-
młodszych mieszkańców naszego osiedla  zaplanowaliśmy 
plac zabaw.
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M
am świadomość częstych, kierowanych pod adresem 
samorządu zarzutów, że procedury sporządzania pla-
nów miejscowych są długie i  przewlekłe. To prawda 

— uchwalenie planu miejscowego to kwestia raczej lat niż mie-
sięcy. Statystyka w tym przypadku jest obiektywna i nieubła-
gana: od momentu sporządzenia zmiany Studium w  2014  r., 
okres przypadający na sporządzenie planu miejscowego (od 
daty podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego, do daty podjęcia uchwały o planie miejscowym) 
średnio wynosi 786 dni, czyli nieco ponad 2 lata. Najkrócej był 
sporządzany plan miejscowy dla obszaru „Rejon ul. Junackiej” 
(378 dni), a  najdłużej sporządzano plan miejscowy obszaru 
„Tonie-Wschód” (1204 dni). Oceniając to zjawisko, należy jed-
nak rozważyć wszystkie elementy składowe tego dość złożo-
nego procesu. 

Na tempo prowadzonych prac planistycznych ma wpływ ko-
nieczność realizowania poszczególnych czynności w  ramach 
procedury planistycznej w  terminach, których długość pre-
cyzyjnie została określona w  przepisach ustawy o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto na wydłużenie 
trwania postępowania planistycznego wpływa obowiązek po-
nawiania poszczególnych czynności planistycznych, spowo-
dowany zmianami wprowadzanymi do projektu planu, czy to 
w  związku z  uzgadnianiem projektu planu, czy też w  związku 
z  rozpatrywaniem złożonych uwag. Projekty planów miejsco-
wych są tak długo konsultowane z  mieszkańcami miasta, aż 
wszystkie zagadnienia budzące wątpliwości (czyli stanowiące 
przedmiot składanych uwag), zostaną wyjaśnione. Stąd nierzad-
ko drugie, trzecie, a  nawet czwarte kolejne wyłożenie do pu-
blicznego wglądu. Jest to bezpośrednim skutkiem „otwartości” 
procedury sporządzania planu, jej uspołecznienia, czyli włącze-
nia w proces planowania społeczeństwa szeroko rozumianego, 
nie ograniczonego do grupy osób, bezpośrednio i subiektywnie 
zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami przestrzennymi. 

Wypada w  tym miejscu zwrócić uwagę, że w  takich przy-
padkach sam merytoryczny etap przygotowywania projektu 

Plan miejscowy musi godzić 
interesy wszystkich

Z KRAKOWA

planu miejscowego w aspekcie czasowym stanowi relatywnie 
niewielką część harmonogramu prac planistycznych. Nato-
miast to, co trwa w ocenie krytyków nazbyt długo, jest właśnie 
skutkiem demokratycznych procedur. Żebyśmy się dobrze ro-
zumieli — jestem zwolenniczką szybkiego uchwalania planów 
miejscowych, ale nie może odbywać się to kosztem mieszkań-
ców. Jestem więc za jak najpełniejszym „wynegocjowaniem” 
warunków przestrzennych zapisanych w planie, pomimo że nie 
jest to ani szybka, ani łatwa droga. Stoję jednak na stanowisku, 
że plan miejscowy musi godzić interesy wszystkich, czasem 
bardzo rozbieżnych w  swoich oczekiwaniach, grup społecz-
nych. Choć oczywiście musimy mieć świadomość, że żadnym 
planem miejscowym nie da się „uszczęśliwić” wszystkich.

Nie do końca mogę z  kolei zgodzić się z  powszechnie gło-
szoną tezą, że deweloperzy nalegają na szybsze uchwalanie 
planów miejscowych. W  wielu przypadkach to właśnie zbyt 
szybkie uchwalenie planów miejscowych niweczy deweloper-
skie plany realizacji inwestycji na podstawie tzw. wuzetek, czy-
li decyzji administracyjnych ustalających warunki zabudowy 
dla konkretnych zamierzeń inwestycyjnych, wydawanych na 
indywidualne wnioski. Nierzadko zdarza się, że ustalenia planu 
miejscowego, jako zgodne z kierunkami określonymi w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, są dla inwestora mniej korzystne, a  w  skrajnych przy-
padkach wykluczają całkowicie możliwość zabudowy. Oczy-
wiście mamy też do czynienia z  przypadkami, gdzie nie ma 
podstaw do wydania korzystnej dla inwestora decyzji i  tam 
właśnie plan miejscowy warunkuje możliwość realizacji inwe-
stycji. Jak więc widać, sytuacja jest złożona i w każdym przy-
padku inna. 

Wymaga również wyjaśnienia istota decyzji o  ustaleniu 
warunków zabudowy. Spotykam się bowiem z  częstym za-
rzutem, że wydawane są one niezgodnie z kierunkami usta-
lonymi w  dokumencie Studium. Ustawodawca, wychodząc 
z  założenia, że uzyskanie pokrycia terytoriów gmin plana-
mi miejscowymi, to proces nie na lata, lecz na długie dekady, 

Planowanie przestrzenne w skali kraju, regionu i gminy 
prowadzone jest od lat w oparciu o ustawę o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązującą od 
2003 r. Ustawa ta w sposób jednoznaczny definiuje 
sposób postępowania i procedurę przygotowania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz jego uchwalania, a w przypadku braku takiego 
planu miejscowego — sposób przygotowania i zasady 
wydawania decyzji administracyjnej ustalającej warunki 
zabudowy dla konkretnego, objętego wnioskiem 
zamierzenia inwestycyjnego.
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Podział majątku i sprzedaż nieruchomości
ORZECZNICTWO

stwierdził, iż nie można stawiać takiej administracyjnej tamy 
dla postępującej urbanizacji. Sejm, przyjmując ustawę o  pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadził 
więc zasadę małego, „kroczącego” rozwoju, który zasadza się 
na założeniu, że w  sąsiedztwie zabudowy może powstawać 
zabudowa o tym samym charakterze i podobnych warunkach 
przestrzennych. Innymi słowy: obok zabudowy jednorodzin-
nej może powstać zabudowa o tych samych parametrach itd. 
W obecnej wersji tej ustawy decyzje takie są bezterminowe, 
a ich wygaśnięcie jest możliwe tylko w przypadku uchwalenia 
planu miejscowego na tym terenie. Skutkiem tego pojawiają 
się w przestrzeni miasta inwestycje, które są efektem swoistej 
„ucieczki” przed zbliżającym się terminem uchwalenia planu 
miejscowego. Administracja samorządowa niestety nie ma 
wpływu na takie sytuacje. Urzędnik nie może bowiem odmó-
wić wydania decyzji WZ, jeżeli jedyną jej wadą jest to, że stoi 
w  sprzeczności z  kierunkami rozwoju przestrzennego okre-
ślonego w Studium. Do takich działań obliguje nas jako samo-
rządowców tryb administracyjny, w  którym funkcjonujemy. 

Pewnym panaceum na taką sytuację jest możliwość podej-
mowania uchwały o  przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego i jego procedowanie, co otwiera ustawową moż-
liwość zawieszenia postępowania administracyjnego w  spra-
wie decyzji WZ. Niestety — zawieszenie takie może trwać 
tylko 9 miesięcy, a  potem zawieszone postępowanie trzeba 
ponownie podjąć. 

Trwają jednak intensywne prace nad zmianami legislacyj-
nymi zarówno w  kontekście tworzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wydawania i  obowiązy-
wania decyzji WZ, jak i mocą prawną Studium. Planowane 
rozwiązania nadają tym narzędziom planistyczno-architekto-
nicznym niejednokrotnie kompletnie inny charakter. Jaki jed-
nak będzie ostateczny kształt przepisów w  zakresie procesu 
inwestycyjnego i  jak wpłyną one zarówno na inwestorów, jak 
i  urzędników, trudno wyrokować bez ostatecznych tekstów 
ustaw i rozporządzeń. 

Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

Nie ma podstaw prawnych, aby dla celów podatku dochodowego od 
sprzedaży nieruchomości  termin nabycia nieruchomości liczyć od daty 
zawarcia umowy o podziale majątku wspólnego między małżonkami. 
Za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę nabycia jej przez 
małżonków — wynika z interpretacji indywidualnej  z 8 lutego 2018 r., 
sygn. 0115-KDIT2-2.4011.420.2017.1.ŁS

O
dpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, li-
cząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
nabycie, rodzi obowiązek podatkowy w  postaci zapłaty 

podatku dochodowego. Jednak wolne od podatku dochodowego 
są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątko-
wych przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat, 
licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne 
zbycie. Zatem dla określenia skutków podatkowych odpłatnego 
zbycia nieruchomości istotne jest ustalenie daty jej nabycia.

W  przedmiotowej sprawie małżonkowie wprawdzie naby-
li nieruchomość w 2006 r., ale w 2016 r. sporządzili umowę ma-
jątkową małżeńską i dokonali podziału majątku wspólnego w ten 
sposób, że wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem nieru-
chomości. Wnioskodawca twierdził, że nie jest zobowiązany do 
zapłaty podatku, gdyż za datę nabycia przez niego nieruchomo-
ści należy uznać 2006, a nie 2016 r., gdy dokonał podziału mająt-
ku wspólnego. 

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
z  chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami 
z  mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) 
obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania 

przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspól-
ny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową 
należą do majątku osobistego każdego z  małżonków. Ustrój 
wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżon-
ków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspól-
ność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się 
tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych 
udziałów w  majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać 
udziałami, a  także nie mogą żądać podziału majątku objętego 
wspólnością ustawową (art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego). Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości 
majątku wspólnego. 

Zważywszy na tak ukształtowaną sytuację prawną małżon-
ków objętych wspólnością ustawową, definitywne nabycie w cza-
sie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego 
z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamko-
wo udziale. Konsekwentnie, w przypadku sprzedaży tego prawa, 
każdy z  małżonków zbywałby je w  całości, a  nie w  określonym 
udziale. 

Paweł Puch 
prawnik
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1 
stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w tym akcie praw-
nym. Ich zakres jest duży, a nowe przepisy mają istotne zna-
czenie zarówno dla osób projektujących nowe inwestycje 

obejmujące budynki i  parkingi, jak i  wszystkich użytkowników 
tego rodzaju infrastruktury. Prace nad nowymi przepisami trwa-
ły dosyć długo, a nowelizacja liczy łącznie prawie 30 stron.

Poprzednie przepisy wymagały zmian, ponieważ nie zawsze 
odpowiadały potrzebom rynku, który przez ostatnie lata istot-
nie się zmieniał. Ministerstwo wyjaśniało, że celem nowelizacji 
jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym 
technologiom występującym w budownictwie, jak również przy-
spieszą i  ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocze-
śnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy. Wskazano również na 
okoliczność, że zmiany mają zwiększyć przejrzystość przepisów 
i wyeliminować (przynajmniej częściowo) konieczność występo-
wania przez inwestorów o  odstępstwo od przepisów technicz-
no-budowlanych. Zdaniem ministerstwa, projektanci jako osoby 
posiadające odpowiednią wiedzę i znajomość potrzeb rynkowych 
powinni mieć większą swobodę w działaniu. 

Na ocenę tego, jak nowe regulacje działają w praktyce, przyj-
dzie nam jeszcze poczekać, jednak warto już teraz szczegółowo 
przyjrzeć się nowelizacji i omówić jej najważniejsze aspekty. 

Zmiany w mieszkaniach
Zmianą, która odbiła się szerokim echem w mediach, było wpro-
wadzenie przepisu, zgodnie z  którym lokal mieszkalny powinien 
mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 mkw. Wskazy-
wano, że może to być istotna zmiana jakościowa na rynku budow-
nictwa mieszkaniowego, która uniemożliwi deweloperom budowę 
bardzo małych mieszkań. Wydaje się jednak, że w praktyce nowa 
regulacja nie wpłynie aż tak istotnie na rzeczywistość. Do tej pory 

bowiem w rozporządzeniu znajdował się przepis, który wymagał, 
by w  mieszkaniu co najmniej jeden pokój miał powierzchnię nie 
mniejszą niż 16 mkw. Biorąc pod uwagę, że lokal musiał mieć do-
datkowe pomieszczenia, w większości przypadków całkowita po-
wierzchnia najmniejszych mieszkań i  tak oscylowała w  granicach 
25 mkw., choć oczywiście, szczególnie w budownictwie sprzed kil-
kudziesięciu lat, można spotkać mniejsze lokale.

Pewnym przeżytkiem w  rozporządzeniu był przepis określa-
jący obowiązkowe wyposażanie kuchni. Powinna ona być wy-
posażona co najmniej w tzw. trzon kuchenny, zlewozmywak lub 
zlew oraz mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie 
chłodziarki i urządzenie miejsca pracy. Obecnie norma ta zosta-
ła uchylona, ponieważ autorzy zmian doszli do słusznego wnio-
sku, że nie ma potrzeby regulowania tak oczywistych kwestii. 
Inny zbędny przepis wymagał, by w  łazience projektować miej-
sce na pralkę automatyczną. Również ten obowiązek został znie-
siony. Przynajmniej, jeśli chodzi o  konkretne miejsce, w  którym 
pralka miała być umiejscowiona. Zaprojektowanie przestrzeni na 
tego rodzaju urządzenie nadal jest bowiem obowiązkowe, jednak 
może ona zostać wyznaczona w innej części mieszkania. Jest to 
zresztą nierzadką praktyką, szczególnie w mniejszych lokalach. 

Warto również zauważyć, że dotychczas w mieszkaniach jed-
nopokojowych nie można było projektować kuchni połączonej 
z pokojem. Kuchnia musiała mieć formę odrębnego pomieszcze-
nia lub wnęki. W praktyce oznaczało to, że w kawalerkach kuchnia 
była ulokowana w przedpokoju. To również uległo zmianie. Nowe 
przepisy dopuszczą w  kawalerkach kuchnię w  formie aneksu 

Zmiana wymogów technicznych 
dotyczących budynków
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym z najważniejszych 
aktów prawnych dla branży budowlanej. To rozporządzenie ustala wymogi, jakim 
powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia. Stosuje się je m.in. przy 
projektowaniu i budowie nowych obiektów oraz przy przebudowie już istniejących.

PRAWO
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kuchennego połączonego z  pokojem. Należy jednak pamiętać, 
że warunkiem takiego zaprojektowania mieszkania jest to, by 
w aneksie zastosowana została wentylacja i kuchnia elektryczna. 
Aneks kuchenny został zdefiniowany jako część pomieszczenia 
mieszkalnego służąca do przygotowywania posiłków. Definicja 
ta również stanowi nowość w przepisach.

Zabudowa i zagospodarowanie działki 
Zmiany objęły również przepisy regulujące kwestie związa-
ne z  zabudową i  zagospodarowaniem działki. Przede wszyst-
kim wprowadzono legalną definicję działki budowlanej. Przez 
działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową 
lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, do-
stęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w  urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z  roz-
porządzenia, odrębnych przepisów i  aktów prawa 
miejscowego. 

Utrzymane zostały minimalne odległości budyn-
ków od granicy działki, jednak do tej pory pomiar 
następował w  odniesieniu do sąsiedniej działki bu-
dowlanej. W praktyce sprawiało to problemy, szcze-
gólnie przy ocenie, czy działka sąsiednia jest działką 
budowlaną. W  związku z  tym zdecydowano się na 
wprowadzenie zasady, że odległości powinny być 
mierzone od granicy działki, na której inwestycja jest 
realizowana, a nie działki sąsiedniej.

Istotne znaczenie dla praktyki może mieć prze-
pis, który dopuści usytuowanie budynku bezpośred-
nio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on 
przylegał swoją ścianą do ściany budynku istnieją-
cego na sąsiedniej działce, a  jego wysokość będzie 
zgodna z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudo-
wy. Dotychczasowe regulacje zezwalały na budowę w  granicy 
działki jedynie w zabudowie jednorodzinnej. 

Co z parkingami?
Oprócz wprowadzenia definicji aneksu kuchennego czy dział-
ki budowlanej, w  rozporządzeniu pojawiła się również definicja 
parkingu, której dotychczas brakowało. Przez parking należy ro-
zumieć więc wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do 
postoju i  parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk 
postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie 
dojazdy występują. 

Bardzo istotną zmianą dla wszystkich użytkowników jest zwięk-
szenie minimalnej szerokości miejsca postojowego dla samochodu 
osobowego. Do tej pory szerokość ta wynosiła 2,3 m. Po zmianach 
będzie to o 20 cm więcej — a więc 2,5 m. Bez zmian pozostała wy-
magana długość stanowiska postojowego, która wynosi co naj-
mniej 5 m. Zmian w  zakresie przepisów dotyczących parkingów 
jest zresztą więcej i dotyczą m.in. doprecyzowania i zmniejszenia 
odległości między stanowiskiem postojowym a ścianą lub słupem. 
W przypadku ściany, odległość została zmniejszona z 0,5 do 0,3 m, 
a w przypadku słupa z 0,5 do 0,1 m, ale pod warunkiem zapewnie-
nia swobodnego otwarcia drzwi samochodu. 

Parkingi składające się z  1 lub 2 stanowisk dla samochodów 
osobowych przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zo-
stały zwolnione z obowiązku zachowania odpowiedniej odległo-
ści od okien budynku czy granicy działki. 

Projektanci miejsc parkingowych będą zatem musieli szczegól-
nie uważnie przyjrzeć się nowym regulacjom i dostosować swoją 
praktykę do nowych wymogów. 

Inne zmiany i przepisy przejściowe
Nowe przepisy nie ominęły bynajmniej innych rodzajów budyn-
ków niż mieszkalne. Przykładowo, w projektowanych obiektach 
gastronomii, handlu i  usług oraz stacjach paliw, konieczne bę-
dzie wydzielenie pomieszczenia dostosowanego do karmienia 
i  przewijania dzieci. Obowiązek taki będzie dotyczył budynków 
gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 
1000 mkw. oraz budynków stacji paliw o powierzchni użytkowej 
powyżej 100 mkw. 

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r., jednak do-
tychczasowe regulacje będą stosowane m.in. wtedy, gdy przed tą 
datą został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, dokonano 
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych (w  przy-
padku, gdy nie jest konieczne uzyskanie decyzji o  pozwoleniu 
na budowę), albo gdy została wydana decyzja o  pozwoleniu na 
budowę. 

Dla deweloperów istotnym przepisem przejściowym jest rów-
nież regulacja, która przesądza, że wymóg określonej minimalnej 
powierzchni nie stosuje się do mieszkań o powierzchni użytkowej 
mniejszej niż 25 mkw. powstałych np. w ramach zamierzenia bu-
dowlanego, co do którego wniosek o pozwolenie na budowę zo-
stał złożony przed 1 stycznia 2018 r. 

Przepisy przejściowe są dosyć skomplikowane i  należy reko-
mendować, aby zainteresowane osoby każdorazowo ustala, jakie 
regulacje znajdą zastosowanie do inwestycji. 

Jak więc widać, zakres wprowadzonych zmian jest na-
prawdę szeroki, a  nowe przepisy będą z  pewnością miały 
duży wpływ na praktykę branży budowlanej. Zmiana roz-
porządzenia może być jednak tylko pierwszym krokiem do 
tworzenia nowego otoczenia prawnego dla całego rynku, 
ponieważ w  Ministerstwie Infrastruktury ciągle trwają pra-
ce nad treścią Kodeksu urbanistycznego-budowlanego, któ-
ra to ustawa może stanowić prawdziwą rewolucję w sektorze 
budowlanym.

Krzysztof Janowski 
radca prawny
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EKSPERT RADZI

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

W najbliższym czasie chciałbym kupić dwa mieszkania 
w podobnym czasie. Mają to być nieruchomości z rynku 
wtórnego — pochodzące od dwóch osobnych właścicieli. 
Chcę je zakupić w celach inwestycyjnych. Na każdy 
z nich muszę zaciągnąć kredyt — zaznaczę, że posiadam 
odpowiednią zdolność kredytową. Czy mogę na te dwa 
mieszkania zaciągnąć jeden kredyt, czy konieczne 
są dwa osobne? Jakie rozwiązanie będzie najlepsze? 
Czy w ogóle zakup mieszkania na kredyt jest dobrym 
sposobem inwestowania?

Kupno mieszkań na wynajem stało się w ostatnim czasie bar-
dzo popularną formą inwestowania. Trudno się temu dziwić, 
nieruchomości od lat uchodzą za jedną z najpewniejszych form 
inwestowania. Coraz częściej również inwestorzy nie ograni-
czają się tylko do jednego mieszkania. Zwiększając liczbę po-
siadanych nieruchomości, zwiększamy bowiem swoje zyski 
z  tytułu najmu. Planując postawienie pierwszych kroków na 
rynku nieruchomości pod wynajem, trzeba zdobyć odpowied-
nią wiedzę, poznać specyfikę rynku, na którym inwestujemy. 
Odpowiednie przygotowanie merytoryczne sprawi, że bę-
dziemy podejmować bardziej świadome decyzje, a  w  konse-
kwencji inwestowanie w nieruchomości będzie kosztować nas 
mniej nerwów i przyniesie większe zyski. Doskonałą okazją do 
zgłębienia wiedzy na ten temat mogą być zarówno indywidu-
alne spotkania z  ekspertami czy różnego rodzaju szkolenia, 
jak i spotkania w gronie specjalistów. 

Wracając do tematu zakupu dwóch mieszkań na kredyt, 
już na początku trzeba podkreślić, że kupno dwóch mieszkań 
od różnych właścicieli — to w  rzeczywistości dwie odrębne 
transakcje. I  tak należy je traktować. Dlatego też wymaga-
ją dwóch odrębnych kredytów. Każdy z nich może być zacią-
gnięty w  jednym banku lub w  dwóch różnych instytucjach 
finansowych. Decyzja tak naprawdę zależy od nas i od oferty, 
którą przedstawią nam poszczególne instytucje finansowe. 
Należy przy tym pamiętać, że w  przypadku każdego z  tych 
kredytów trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania banku. 
Fakt, że spełnia się kryteria wymagane do zaciągnięcia jedne-
go kredytu, nie oznacza, że bez problemu zaciągniemy drugi 
kredyt. W  przypadku tego drugiego, nasze dochody zosta-
ną obniżone o  ratę drugiego kredytu, co w  znaczący sposób 
może wpłynąć na ocenę naszej zdolności kredytowej przez 
bank. Planując zakup dwóch mieszkań, najlepiej udać się do 
doradcy finansowego, który przeanalizuje możliwe scenariu-
sze na konkretnych przykładach i podpowie, które rozwiąza-
nie będzie najbardziej korzystne.

Dwa osobne kredyty w  przypadku zakupu dwóch miesz-
kań będą jeszcze istotne z  innego punktu widzenia. Taka sy-
tuacja finansowa zdecydowanie ułatwi ewentualną sprzedaż 
nieruchomości w  przyszłości. Planując tak dużą inwestycję, 
musimy się liczyć z takim scenariuszem. 

W świadomości wielu osób utarło się skojarzenie, że inwe-
stycja w  nieruchomość może być opłacalna wyłącznie, gdy 
nieruchomość tę nabywamy bez kredytu. Nic bardziej mylne-
go. W przypadku zakupu mieszkania na kredyt, zwrot kapita-
łu zainwestowanego może nastąpić szybciej niż w przypadku 
nieruchomości zakupionej za gotówkę. A  zyski z  najmu mo-
żemy czerpać od razu po zaciągnięciu kredytu. Stopa zwrotu 
kapitału zainwestowanego zależy w  tym przypadku od jego 
wysokości (czyli wkładu własnego do kredytu, ewentualnych 
kosztów remontu czy kosztów zaciągnięcia kredytu), a także 
od okresu, na jaki zaciągamy zobowiązanie. 

W przypadku kupna mieszkania na kredyt, zainwestowany 
kapitał jest zdecydowanie niższy niż w przypadku kupna nie-
ruchomości za gotówkę, dlatego szybciej nastąpi jego zwrot. 
Preferowany okres kredytowania, który polecany jest oso-
bom decydującym się na zakup mieszkania na wynajem, to 
okres 30 lat: w tym przypadku raty kredytu będą bowiem niż-
sze niż raty kredytu zaciąganego na krótszy okres. 

 
Karolina Garlacz 

Specjalista ds. Nieruchomości
Power Holding 

Eksperci POWER HOLDING podpowiadają, jak najlepiej zrealizować plan 
zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych. Czy jednoczesny zakup kilku 
lokali to dobry pomysł? Eksperci wyjaśniają, jakie aspekty należy wziąć pod 
uwagę, rozważając zaciągnięcie kredytów na ten cel.
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DWA SŁOWA O RYNKU

Przez ładowarki zapłacimy więcej

K
omisja Europejska postawiła sobie za cel promowanie po-
jazdów elektrycznych, o  czym świadczą zapisy projek-
tu nowelizacji unijnej dyrektywy w  sprawie efektywności 

energetycznej. Polska ustawa o  elektromobilności i  paliwach 
alternatywnych, już przyjęta przez Sejm i  Senat, zdaje się re-
prezentować podobny punkt widzenia. Rynkowi samochodów 
elektrycznych zdecydowanie nie chcą jednak przysłużyć się de-
weloperzy, na których spadnie obowiązek zapewnienia użytkow-
nikom budynków infrastruktury do ładowania tego 
rodzaju pojazdów.

Przepisy zaproponowane przez Komisję Europej-
ską zakładają, że od 2025 r. inwestorzy, budując na-
ziemne i  podziemne parkingi, musieliby dodatkowo 
przygotowywać okablowanie do ładowarek elek-
trycznych. Obowiązek ten ma obejmować inwestycje 
mieszkaniowe. W  przypadku budynków niemieszkal-
nych, tj. obiektów handlowych, biurowych czy usługo-
wych, unijne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne. 
Dla takich inwestycji konieczna byłaby również insta-
lacja ładowarek — po jednej na każde 10 miejsc posto-
jowych. W efekcie wzrosną koszty budowy parkingów, 
co bezpośrednio odczują nabywcy, gdyż deweloperzy 
będą dążyć do zachowania korzystnego dla siebie wy-
niku finansowego. Zakładając taki scenariusz, szacuje 
się, że ceny metra kwadratowego mieszkań wzrosną 
o kilka procent.

Droższy parking, mniejsza podaż?
Polski Związek Firm Deweloperskich otwarcie sprzeciwia się 
wprowadzaniu dyrektywy w  proponowanym kształcie. Wysokie 
koszty okablowania i  ładowarek staną się kolejnym czynnikiem 
ograniczającym podaż, po prognozowanych podwyżkach cen grun-
tów, materiałów budowlanych oraz niedoborze podwykonawców. 
Jeśli podaż przestanie nadążać za bardzo wysokim popytem, na 
rynku pierwotnym dojdzie do znaczących wzrostów cen. 

Wzrosną również koszty eksploatacji budynków, ponoszone 
przez wspólnoty mieszkaniowe. Mieszkańcy musieliby uiszczać 
stałą opłatę za moc przyłączeniową dostosowaną do pojazdów 
elektrycznych. Ostatecznie koszt realizacji jednego stanowiska 
parkingowego może wzrosnąć o kilka tysięcy złotych. 

Czy Polacy potrzebują samochodów 
elektrycznych?
Z  drugiej strony coraz więcej Polaków deklaruje chęć posiada-
nia samochodu elektrycznego. Z  przeprowadzonego we wrze-
śniu 2017 r. badania Kantar Public (na zlecenie Innogy Polska) 
wynika, że 49 proc. osób prywatnych i 52 proc. właścicieli firm, 
w perspektywie najbliższych kilku lat wzięłoby pod uwagę zakup 
pojazdu napędzanego elektrycznie. Aktualnie na przeszkodzie 
stoją przede wszystkim: brak ogólnodostępnej sieci szybkiego ła-
dowania (według odpowiedzi 41 proc. ankietowanych), wysokie 

ceny (35 proc. odpowiedzi), a także, zdaniem 33 proc. uczestni-
ków ankiety — brak możliwości ładowania samochodu w miejscu 
zamieszkania. 

Przedsiębiorcy za największą barierę rozwoju rynku samocho-
dów elektrycznych także uznali brak odpowiedniej infrastruktu-
ry do ładowania pojazdów (aż 73 proc. odpowiedzi). Na drugim 
miejscu wymienili zbyt mały zasięg samochodów elektrycznych 
(46 proc.), a w ostatniej kolejności wysokie ceny (44 proc.). 

Rząd za elektromobilnością
Podane bariery powodują, że rzeczywisty udział elektromobil-
ności w  sektorze transportu w  Polsce jeszcze nie jest znaczą-
cy. Mieszkańcy naszego kraju korzystają z 1,6 tys. samochodów 
elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in. Do dyspozy-
cji mają ok. 330 ogólnodostępnych punktów ładowania. Jednak 
strategia obniżania emisyjności transportu w krajach członkow-
skich Unii Europejskiej koncentruje się na podwyższeniu staty-
styk. Podobne założenia dotyczą regulacji zawartych w ustawie 
o  elektromobilności i  paliwach alternatywnych. Zgodnie z  pla-
nem rządu, w 2020 r. w Polsce powinno już funkcjonować 6 tys. 
punktów zwykłego ładowania oraz 400 szybkiego ładowania. 

Lokalizacje dla nowej infrastruktury będą wybierane na pod-
stawie takich czynników, jak gęstość zaludnienia, warunki prze-
jazdu między miastami oraz ewentualne przyłączenie stacji do 
sieci elektromagnetycznej. Na wsparcie rynku samochodów 
elektrycznych Ministerstwo Energii przeznaczy ok. 500 mln zł. 

Mieszkańcy muszą przygotować się także na zmiany komuni-
kacyjne. Ustawa wprowadza bowiem możliwość tworzenia przez 
samorządy tzw. stref czystego transportu. Na obszarach o dużej 
gęstości zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności pu-
blicznej, lokalne władze będą miały prawo do uchwalenia ograni-
czenia ruchu dla pojazdów innych niż samochody elektryczne lub 
pozostałych uznawanych za ekologiczne środki transportu (np. 
napędzane wodorem). 

Michał Mazur

Deweloperzy nie zgadzają się na obowiązkowe finansowanie okablowania do 
ładowarek elektrycznych, które zgodnie z projektem unijnym miałoby znaleźć 
się w każdej nowej inwestycji mieszkaniowej.



20 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 03/2018

Z KRAKOWA

Jak uniknąć wyższego podatku 
dochodowego

P
ierwsza w  tym roku Krakowska Giełda Domów i  Miesz-
kań odbyła się 3–4 lutego. W  czasie konferencji prasowej 
doradca podatkowy Marek Szczepanik z  kancelarii Marti-

ni i  Wspólnicy przybliżył zmiany dotyczące rozliczania podatku 
dochodowego. Zauważył on, że chociaż  stawka podatku wciąż 
jest taka sama jak w zeszłym roku, obowiązują nowe sposoby ob-
liczania podstawy opodatkowania, niestety w  większości przy-
padków niekorzystne z punktu widzenia podatników, w tym firm 
deweloperskich.

Nowelizacja wprowadza podział źródeł przychodów. Od tej 
pory, jeśli firma będzie prowadziła działalność deweloperską, 
a  jednocześnie uzyskiwała dochody np. z  papierów wartościo-
wych, konieczne okaże się rozbicie przychodów na dwie grupy. 
Jeżeli jedno źródło finansowania przyniesie dochód, a  drugie 
stratę, nie będą się one kompensować.

Jedna z  najważniejszych zmian dotyczy sposobu rozliczania 
odsetek. Do tej pory można było zaliczyć je do kosztów uzyska-
nia przychodu — w  przypadku kredytu w  całości, a  w  razie po-
życzki od podmiotu powiązanego — w znacznej części. Od 2018 
r. nie ma znaczenia źródło finansowania, ważna jest natomiast 
relacja płaconych odsetek do tzw. EBITD-y, która w uproszcze-
niu oznacza podstawę opodatkowania skorygowaną o amortyza-
cję i  koszty finansowania. Jeżeli kwota odsetek jest wyższa niż 
30 proc. EBITD-y, nadwyżka zostaje wyłączona z kosztów uzy-
skania przychodu, chyba że łączna kwota odsetek nie przekracza 
3 mln zł. Marek Szczepanik zauważył jednak, że powyższa zmiana 
dotyczy tylko podatku CIT, dlatego można uniknąć jej negatyw-
nych skutków, np. zakładając spółkę komandytową.

Doradca podatkowy zwrócił uwagę na to, że pozytywny efekt 
może przynieść także ograniczenie finansowania wewnątrz gru-
py. Teraz jest tak, że jak pojawia się nadwyżka finansowa w  jednej 
spółce z grupy, a w drugiej niedobór finansowy i trzeba ją zasilić, to po 
prostu robi się pożyczkę. Tylko ta pożyczka ma takie skutki, że odset-
ki od niej zawsze będą przychodem podatkowym, a odsetki płacone 

przez drugą spółkę niekoniecznie już mogą być kosztem. I  dlatego 
gdyby zamiast pożyczek stosować dywidendy, dopłaty do kapita-
łu, tego typu rozwiązania bezodsetkowe, może się okazać, że to też 
jest jakiś sposób na to, żeby ograniczyć negatywne skutki nowelizacji 
— tłumaczył.

Kolejna zmiana dotycząca wszystkich podatników CIT pole-
ga na wprowadzeniu limitów przy zakupie usług niematerialnych 
od podmiotów niepowiązanych. Do tej pory ich cena, obliczona 
na warunkach rynkowych, w  całości była zaliczana do kosztów 
uzyskania przychodu. Aktualnie limit wynosi 5 proc. EBITD-y lub 
3 mln zł. Ponieważ zmiana nie dotyczy podatników PIT, w przy-
padku niewielkich podmiotów rozwiązaniem może być spół-
ka komandytowa. Większe firmy natomiast przy okazji dużych 
transakcji mogą rozważyć skorzystanie z  uprzedniego porozu-
mienia cenowego.

Marek Szczepanik zwrócił uwagę na to, że wprowadzone 
zmiany dotyczące rozliczania odsetek i usług niematerialnych nie 
dotkną podatkowej grupy kapitałowej. Dodatkowo pozwala ona 
na sumowanie przychodów i kosztów spółek, które do niej nale-
żą i wyliczanie podatku od uzyskanej kwoty. Jeżeli jeden podmiot 
wykaże zysk, a inny stratę, należny podatek będzie niższy. Jeszcze 
jedna bardzo dobra wiadomość jest taka, że w przypadku transakcji, 
których dokonują pomiędzy sobą spółki z podatkowej grupy kapita-
łowej, nie trzeba przygotowywać dokumentacji cen transferowych — 
zauważył Szczepanik.

Nowelizacja wprowadza także minimalny podatek od nieru-
chomości komercyjnych, który dotyczy zarówno podatników od-
prowadzających CIT, jak i rozliczających się na podstawie PIT-u. 
Wartość tego zobowiązania można odliczyć od podatku, o ile jest 
on odpowiednio wysoki. Zmiana dotknie zatem przede wszyst-
kim właścicieli dużych centrów handlowych i biurowców, którzy 
do tej pory na różne sposoby obniżali swoją podstawę opodatko-
wania. Sposobem na uniknięcie konsekwencji nowego rozwiąza-
nia może być konsolidacja kilku podmiotów.

Kolejny temat poruszony w czasie Krakowskiej Giełdy Domów 
i Mieszkań dotyczył inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w sto-
licy Małopolski. Wybrane projekty zaprezentował Grzegorz 
Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego 
i  Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Do największych 
inwestycji należy Trasa Łagiewnicka, której koszt brutto wynie-
sie ponad 800 mln zł. Stawowy zwrócił jednak uwagę również na 
drugi koniec tabeli finansowania, na którym znajduje się m.in. bu-
dowa drogi łączącej ul. Felińskiego z al. 29 listopada. Inwestycje 
takie jak ta, otwierają przed inwestorami nowe możliwości, po-
nieważ znajdujące się w okolicy nieuzbrojone grunty, które teraz 
można nabyć po relatywnie niskich cenach, w ciągu najbliższych 
lat zyskają na wartości. Z punktu widzenia deweloperów istotna 
jest także strategia dotycząca tworzenia planów miejscowych na 
terenie Krakowa.

Anna Kapłańska

Zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego oraz plany inwestycyjne 
miasta Krakowa to główne tematy, jakie zostały podjęte w czasie 126. Krakowskiej 
Giełdy Domów i Mieszkań.

fot. Małgorzata Urbańska
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ANALIZY RYNKU

Krakowskie wybory 
mieszkaniowe

R
ok 2017 okazał się być rekordowy pod względem liczby 
sprzedanych mieszkań. Choć tendencja wzrostowa na ryn-
ku nieruchomości utrzymuje się od mniej więcej 5 lat, to 

nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć deweloperom aż tak wy-
sokich wolumenów sprzedaży. Popyt napędzany był nie tylko ni-
skimi stopami procentowymi, ale także dopłatami z  programu 
„Mieszkanie dla Młodych”. Statystyki wskazują, iż Polacy nadal 
preferują posiadanie własnego mieszkania. Wolą posiadać lokal 
na własność, niż wynajmować (co jest trendem odwrotnym do 
tego w  większości krajów europejskich). Wszystkie te czynniki 
spowodowały wzrost liczby transakcji o prawie 16 proc. Warto 
zatem przyjrzeć się bliżej wyborom, jakich dokonują mieszkańcy 
Krakowa, decydując się na zakup nieruchomości. 

Największą popularnością w ubiegłym roku cieszyły się — bez 
zaskoczenia — mieszkania 2-pokojowe, o  powierzchni nieprze-
kraczającej 50 mkw. Tuż za nimi znalazły się lokale 3-pokojowe 
będące najczęstszym wyborem rodzin planujących bądź już po-
siadających potomstwo. Z pozycji lidera jakiś czas temu zdetro-
nizowane zostały najmniejsze metraże — popularne kawalerki, 
które w roku 2017 uplasowały się na 3. miejscu pod względem 
zainteresowania zakupem. Warto zwrócić uwagę na ciekawy 
trend: klienci coraz częściej w krakowskich biurach sprzedaży de-
weloperów pytają o mieszkania 4- i 5-pokojowe, które następnie 
przeznaczane są pod wynajem, głównie dla studentów bądź tury-
stów (po podziale na niezależne pokoje). 

Jak wygląda kwestia finansowania zakupów na rynku nieru-
chomości? Najbardziej skore do wydawania pieniędzy w celu za-
kupu mieszkania są rodziny. Choć aż 73 proc. kupujących z  tej 
grupy decyduje się na zaciągnięcie kredytu w  celu sfinansowa-
nia nieruchomości, to są w  stanie wydać najwięcej — średnio 

510 645 zł. Jeszcze większą liczbę osób deklarujących chęć sko-
rzystania z  pomocy banku przy zakupie mieszkania znajdziemy 
wśród singli (78 proc.) i par (74 proc.). W obu przypadkach spada 
jednak kwota, jaką są oni skłonni wydać w procesie transakcji. Sin-
gle poszukują nieruchomości w granicach kwoty 314 243 zł, zaś 
pary — 395 926 zł. Warto zauważyć, że klienci inwestycyjni, któ-
rzy poszukują mieszkania, aby następnie je wynająć i z tego tytu-
łu czerpać zysk, dokonują zakupów w przewadze gotówkowych.

Co mówią nam powyższe liczby? Rosnące ceny nie ogranicza-
ją mieszkańców Krakowa w podejmowaniu decyzji o zakupie nie-
ruchomości. W  trendy cenowe funkcjonujące obecnie na rynku 
wpisują się także niekiedy nieruchomości z  półki premium, np. 
mieszkania w kamienicach, które muszą zostać poddane remon-
towi. Takie oferty są prawdziwą gratką dla tych, którzy cenią so-

bie życie w  centrum miasta. Wykonanie prac 
remontowych znacząco podnosi także wartość 
takiego mieszkania, zatem propozycja ta spraw-
dzi się również w  przypadku chęci zainwesto-
wania na rynku nieruchomości.

I  choć eksperci wieszczą, iż wkrótce czeka 
nas zapaść na rynku nieruchomości, możemy 
być przekonani, że nie nastąpi to w ciągu rozpo-
czynającego się właśnie roku 2018.

* Dane pochodzą z raportu REAS i OBIDO: 

„Krakowski rynek mieszkaniowy. Preferencje 

nabywców mieszkań”.

Koneser Group 

Jakich mieszkań poszukują osoby planujące zakup nieruchomości w Krakowie? 
Jakie lokale najlepiej sprzedawały się w ubiegłym roku?
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WARTO WIEDZIEĆ

Polacy nie pytają o zanieczyszczenia gruntu

Zanieczyszczony, czyli jaki?
Określenie „zanieczyszczony grunt” oznacza, że mamy do czy-
nienia z występowaniem na danym terenie substancji chemicz-
nych określonych w polskim prawie, w stężeniach powodujących 
ryzyko. W ziemi mogą występować 2 typy zanieczyszczeń: me-
tale ciężkie i związki organiczne. Do pierwszej grupy zalicza się 
m.in. ołów, rtęć i kadm, w drugiej wyróżniane są np. fenol, wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne czy zanieczyszczenia 
z grupy BTEX, czyli benzen, toluen, etylobenzen, ksylen. Szacuje 
się, że ogólna powierzchnia terenów zanieczyszczonych w Pol-
sce może wynosić nawet 5 proc. powierzchni kraju, tj. ponad 15 
tys. kmkw. Nieoficjalnie mówi się też, że wartość ta może być 
jeszcze większa i  problem dotyczy nawet 10 proc. powierzch-
ni Polski. Obecnie z powodu braku badań stanu zanieczyszcze-
nia środowiska gruntowo-wodnego nie ma pełnej i  aktualnej 
bazy informacji na temat terenów zanieczyszczonych. Tym sa-
mym trudno jest określić liczbę budynków mieszkalnych w kra-
ju znajdujących się na gruntach potencjalnie „niebezpiecznych”. 
Występowanie zanieczyszczeń powierzchni ziemi w  miejscu 
planowanej inwestycji mieszkaniowej lub istniejącego już bu-
dynku może powodować zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 
takie jak m.in. oddziaływania kancerogenne czy choroby płuc. 

Ujawnienie zanieczyszczeń na danym terenie może skutkować 
również utratą jego wartości. 

Badania: nieobowiązkowe, ale kluczowe dla 
bezpieczeństwa
Aby wykluczyć narażenie na oddziaływanie szkodliwych sub-
stancji, należy wykonywać badania środowiska wodno-grun-
towego. Celem takich badań jest dostarczenie wiedzy na temat 
obecności związków chemicznych, w stężeniach powodujących 
ryzyko na przedmiotowym terenie. Niestety w  Polsce nie ist-
nieją regulacje prawne dotyczące obowiązku przeprowadza-
nia testów przed rozpoczęciem budowy. Paradoksalnie prawo 
nakłada jednak na właścicieli gruntów obowiązek remediacji, 
czyli oczyszczenia zanieczyszczonej gleby. Luka prawna jest 
wykorzystywana przez inwestorów, co oznacza, że często na 
terenach zagrożonych zanieczyszczeniem nie są prowadzone 
odpowiednie badania. Zgodnie z  prawem, właściciele terenu, na 
którym planowane są prace budowlane, nie muszą wykonywać ba-
dań sprawdzających czystość gruntu. Obowiązek przeprowadzenia 
remediacji ma zastosowanie dopiero wtedy, gdy zanieczyszczenia 
zostaną ujawnione. Tak dzieje się np. w wyniku głębokich prac ziem-
nych, które odsłaniają zanieczyszczone strefy — mówi Kamil Cie-
piela, kierownik Działu Remediacji w Menard Polska.

Dynamiczny rozwój miast powoduje, że pod inwestycje mieszkaniowe coraz 
częściej wykorzystywane są tereny poprzemysłowe. Często wyróżniają się one 
świetną lokalizacją, ale potencjalnie mogą kryć w sobie „pamiątki” z przeszłości 
w postaci zanieczyszczeń chemicznych. Klienci szukający mieszkań nie mają 
jednak świadomości tego typu zagrożeń. Tylko co piąty pyta o to dewelopera1 . 
Na problem zwracają uwagę organizatorzy kampanii informacyjnej 
„Gruntownie badamy, zanim zamieszkamy”.

1 Badanie „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 r. przez agencję SW Research metodą CAWI na 

grupie N=403 osób powyżej 25. roku życia w ramach kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy, zanim zamieszkamy”.

Materiały kampanii Gruntownie Badamy, Zanim Zamieszkamy

Materiały kampanii Gruntownie Badamy, Zanim Zamieszkamy
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Z  ekonomicznego punktu widzenia bardzo istotne jest wy-
konanie badań przed rozpoczęciem inwestycji. Wykrycie za-
nieczyszczeń powierzchni ziemi w  trakcie prac budowlanych 
zwiększa nie tylko koszty jej oczyszczenia, ale także powodu-
je straty wynikające z nieplanowanych, niejednokrotnie długich 
przestojów w budowie. Podejmując się realizacji inwestycji miesz-
kaniowej na obszarze zagrożonym zanieczyszczeniem gruntu, nale-
ży więc wziąć pod uwagę kwestię kosztów przeprowadzenia badań 
i remediacji, ich wpływ na proces budowy i czas realizacji inwestycji, 
a przede wszystkim najważniejsze ryzyko, jakim jest możliwy wpływ 
zanieczyszczeń na ludzi i środowisko — zaleca ekspert firmy Me-
nard Polska.

Grunt można „naprawić”
Nawet silnie zanieczyszczony grunt można „naprawić”, prze-
prowadzając proces remediacji. Remediacja to poddanie gleby, 
ziemi i  wód gruntowych działaniom, mającym na celu usunię-
cie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich 
kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby 
zanieczyszczony teren przestał stwarzać zagrożenie dla zdro-
wia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego, jak 
również — o  ile jest to możliwe — planowanego w  przyszłości 
sposobu użytkowania tego terenu. Prace związane z  wykona-
niem odpowiednich badań gruntu, a  następnie przeprowadze-
nie ewentualnej remediacji należy zlecić specjalistom, którzy 
zaplanują cały proces od podstaw tak, aby był skuteczny i efek-
tywny pod względem finansowym. 

Badania potencjalnego występowania historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi nie oznaczają jednocześnie, że za 
każdym razem będzie to związane z  dużymi kosztami, wieloma 
metrami wierceń badawczych i dziesiątkami kosztownych analiz. 
Bardzo często badanie ograniczy się do trzech etapów kameral-
nych prac prowadzonych „zza biurka”. Pierwszy etap polega na 
ustaleniu działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem 
powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
lub działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku. Dru-
gi etap obejmuje ustalenie listy substancji powodujących ryzy-
ko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na 
danym terenie. Trzeci etap sprowadza się do zebrania oraz anali-
zy dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny 
zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym tere-
nie oraz dostępnych i  aktualnych badań zanieczyszczenia gleby 
i ziemi, zgodnych z ustaloną wcześniej listą substancji powodują-
cych ryzyko. Jeśli na każdym z tych etapów uzyskano odpowiedź 
pozytywną, należy przejść do kolejnych etapów obejmujących 
odpowiednio ogólne i  szczegółowe badania stanu środowiska 
gruntowo-wodnego, składające się z  wierceń i  analiz laborato-
ryjnych próbek gruntu i wody podziemnej. Jeśli w wyniku badań 
okaże się, że dany teren nosi znamiona zanieczyszczonego, ko-
nieczne jest przeprowadzenie procesu remediacji.

Zanieczyszczony grunt — jak go oczyścić?
Metody remediacji dzieli się przede wszystkim ze względu na 
miejsce prowadzenia oczyszczania: in-situ, czyli oczyszczania 
bezpośrednio w  miejscu występowania gruntów zanieczysz-
czonych, oraz ex-situ związaną z  wydobyciem gruntów i  jego 
oczyszczeniem poza miejscem naturalnego występowania. 
Istnieje jeszcze jedna metoda on site, pośrednia między wcze-
śniej wymienionymi, polegająca na wykopaniu zanieczysz-
czeń w miejscu występowania zanieczyszczenia oraz usunięciu 

z niego zanieczyszczeń w pobliżu wykopu, np. na terenie tej sa-
mej działki lub tego samego zamierzenia inwestycyjnego — je-
śli składa się ono z  wielu działek. Zaletą tego rozwiązania jest 
brak konieczności transportu dużych ilości gruntu poza teren, 
jednak wymaga dużych powierzchni, co może powodować trud-
ności z zastosowaniem tej metody w miastach.

Wybór każdej z  wymienionych metod oczyszczania może 
rodzić dla inwestora różnorakie konsekwencje. Remediacja in 
situ jest procesem długotrwałym, mogącym trwać kilka mie-
sięcy lub nawet kilka lat. Koszty są jednak rozłożone w  czasie 
i  przeważnie mniejsze niż w  przypadku remediacji ex situ lub 
wymiany gruntu. Remediacja ex situ jest zazwyczaj droższa, ale 
też dużo szybsza. Koszty ponoszone są w  krótkim okresie lub 

jednorazowo. Jeśli zanieczyszczenie występuje głębiej niż pla-
nowany poziom posadowienia, remediacja ex situ dodatkowo 
może być połączona z wymianą gruntu pod poziomem posado-
wienia, a  koszty znacząco wzrosną. Wynika to z  konieczności 
wywiezienia zanieczyszczonej ziemi oraz zakupu i  transpor-
tu czystej ziemi. Jeśli do tego dołożymy koszty wykonania od-
wodnienia budowlanego połączonego z  oczyszczaniem wody 
podziemnej przed zrzutem do kanalizacji lub do cieku, wów-
czas koszty wykonania remediacji ex situ mogą wzrosnąć nawet 
kilkukrotnie.

Badania gruntu na liście pytań do dewelopera
Wyniki badania „O  co pytają Polacy, kupując mieszkanie”, prze-
prowadzonego przez SW Research dla kampanii „Gruntownie 
badamy, zanim zamieszkamy”, wskazują na bardzo niską świado-
mość osób kupujących nieruchomości, na temat zagrożeń, jakie 
mogą kryć się pod powierzchnią ziemi. Wśród licznych pytań za-
dawanych przy zakupie mieszkania, domu lub działki budowlanej 
brakuje tego, o  badania gruntu pod kątem zanieczyszczeń che-
micznych. A  tylko w  ten sposób kupujący nieruchomość mogą 
dowiedzieć się, czy grunt, na którym planują zamieszkać lub bu-
dować, jest czysty i  bezpieczny. Listę pytań, które warto zadać 
sprzedawcy lub deweloperowi, można znaleźć na stronie interne-
towej kampanii informacyjnej: www.gruntowniebadamy.pl.

Zespół kampanii  
Gruntownie Badamy, Zanim Zamieszkamy

Materiały kampanii Gruntownie Badamy, Zanim Zamieszkamy



 n24 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 03/2018

Z KRAKOWA

Jak chcą mieszkać krakowianie?

N
a co zwracają uwagę mieszkańcy Krakowa, którzy wy-
bierają pierwsze lub kolejne mieszkanie? Jaką lokaliza-
cję preferują? Ważniejsza jest dla nich funkcjonalność 

czy estetyka nieruchomości? Na te i  inne pytania odpowiadają 
twórcy raportu „Preferencje potencjalnych mieszkańców w za-
kresie oczekiwanego środowiska mieszkaniowego”. Powstał on 
na podstawie badania przeprowadzonego przez Zakład Kształ-
towania Przestrzeni Komunikacyjnych Instytutu Projekto-
wania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej przy współpracy z firmą deweloperską MEGAPO-
LIS Sp. z o.o. W badaniu wzięło udział 261 osób.

Walory okolicy
Wybierając lokalizację, mieszkańcy Krakowa biorą pod uwagę nie 
tylko odległość od centrum miasta. Respondenci zostali popro-
szeni, by na podstawie 5-stopniowej skali określili, jak ważne jest 
dla nich sąsiedztwo różnych miejsc, odpowiadających na ich po-
trzeby. Najlepiej oceniono bliskość apteki. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się odpowiednio usługi rzemieślnicze i ośrodek zdro-
wia. Średnią ocenę nieco powyżej 2,5 pkt. otrzymały punkty ma-
łej gastronomii, urząd pocztowy i przedszkole. Najmniej istotna 
okazała się niewielka odległość od sklepu spożywczego i banku.

Większość potencjalnych nabywców nie chce mieszkać 
w  pobliżu fabryk i  zakładów przemysłowych, dróg szybkiego 
ruchu, autostrad, obwodnic i ruchliwych ulic, torów ani spalarni, 
oczyszczalni ścieków czy elektrowni. Uczestnicy badania nega-
tywnie ocenili również bliskość pubów, klubów, barów i dysko-
tek. Ogółem, dla krakowian ważne okazuje się to, by mieszkanie 
znajdowało się z dala od miejsc generujących hałas i zanieczysz-
czających powietrze.

Miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe
Niezwykle istotne dla nabywców lokali mieszkalnych jest miej-
sce parkingowe w  okolicy inwestycji. Wśród osób kupujących 
pierwsze mieszkanie, 88,2 proc. uznało to kryterium za waż-
ne. Podobny wynik — 83,5 proc. uzyskano w grupie nabywców 
posiadających już własne lokum. Samochód nie jest jednak je-
dynym środkiem komunikacji, jakim poruszają się krakowianie. 
Większość ankietowanych udzieliła również twierdzącej odpo-
wiedzi na pytanie o to, czy chcą mieć dostęp do ścieżek rowero-
wych. W wymienionych grupach do tego pomysłu pozytywnie 
odniosło się odpowiednio 87,1 oraz 75,3 proc. respondentów.

Funkcjonalność czy estetyka?
Z  przeprowadzonego badania wynika, że osoby planujące za-
kup mieszkania większą wagę przykładają do funkcjonalno-
ści osiedla niż do architektury, estetyki budynku czy widoku 
z okna. Wśród kupujących pierwsze mieszkanie funkcjonalność 
jest ważniejsza dla 63,1 proc. respondentów. Nieco niższy wy-
nik dały badania przeprowadzone w  gronie nabywców, którzy 
już posiadają własne lokum — tutaj 59,4 proc. ankietowanych 

wskazało na wartość użytkową jako ważniejsze kryterium. Pły-
nie z  tego wniosek, że inwestorzy przygotowujący inwestycje 
mieszkaniowe powinni przykładać dużą wagę do układu bu-
dynku, sposobu rozmieszczenia ścieżek w jego otoczeniu, przy-
gotowania parkingu czy zagospodarowania miejsc wspólnych. 
Walory estetyczne, choć ważne, należy stawiać na drugim 
miejscu.

Dostęp do terenów zielonych
Mieszkańcy stolicy Małopolski wysoko cenią możliwość przeby-
wania na świeżym powietrzu. 96 proc. respondentów zadeklaro-
wało, że chcieliby docierać do lasu w czasie krótszym niż 25 min. 
97 proc. osób chętnie zamieszkałoby w takiej odległości od skwe-
ru, której pokonanie zajęłoby mniej niż 15 min. 98 proc. satysfak-
cjonowałaby możliwość dotarcia do parku miejskiego szybciej niż 
w  ciągu 15 min. Wszystkich natomiast (100 proc.) ucieszyłaby 
możliwość dojścia do ogródka szybciej niż w ciągu 20 min.

Integracja sąsiedzka
Na pytanie Czy chcieliby Państwo zawierać więzi sąsiedzkie w ob-
rębie osiedla?, prawie 3/4 respondentów (74 proc.) udzieliło 
twierdzącej odpowiedzi. Wielu nabywcom mieszkań zależy nie 
tylko na zachowaniu dobrych stosunków z  sąsiadami, ale i  na 
kształtowaniu przyjaznej atmosfery w całej wspólnocie miesz-
kaniowej. Świadczy o tym to, że 70 proc. ankietowanych odpo-
wiedziało tak na pytanie: Czy chcieliby Państwo uczestniczyć we 
wspólnych działaniach na rzecz poprawy poczucia wspólnoty na 
osiedlu? Nic dziwnego zatem, że nabywcy zwracają uwagę na 
wyposażenie miejsc wspólnych. Zależy im przede wszystkim na 
urządzeniu świetlicy, zewnętrznej siłowni, boiska i placu zabaw.

Osiedle zamknięte czy otwarte?
Jedno z pytań zadanych w ramach badania dotyczyło osiedli za-
mkniętych. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że na terenie ta-
kiego osiedla chciałoby mieszkać aż 62 proc. osób planujących 
zakup pierwszego mieszkania i  tylko 40 proc. nabywców, już 
posiadających własne lokum. Można z  tego wysnuć wniosek, 
że choć początkowo osiedle zamknięte wydaje się atrakcyjnym 
miejscem, z  upływem czasu mieszkańcy zaczynają zauważać 
jego wady.

Oferta szyta na miarę
Aktualnie w  Krakowie obserwuje się duży popyt na mieszka-
nia. Jednocześnie potencjalni nabywcy coraz częściej przykła-
dają wagę nie tylko do ceny, ale i jakości oferty. Skłania to wielu 
inwestorów do podnoszenia wartości oferowanych mieszkań, 
jak również dbałości o  walory dodatkowe, takie jak atrakcyj-
ne zagospodarowanie przestrzeni wspólnej czy nowatorskie 
rozwiązania technologiczne, w  odpowiedzi na oczekiwania 
konsumentów.

Anna Kapłańska

Cena i lokalizacja stanowią najważniejsze kryteria podczas zakupu mieszkania 
— wynika z raportu „Preferencje potencjalnych mieszkańców w zakresie 
oczekiwanego środowiska mieszkaniowego”.
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Perły z sieci
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Most Jacques Chaban-Delmas 

Most znajduje się nad rzeką Garonne we francuskim 
mieście Bordeaux i jest to najdłuższy wertykalnie 
podnoszony most w Europie. Swoją nazwę otrzymał 
na cześć francuskiego premiera i długoletniego mera 
miasta, Jacquesa Chaban-Delmasa. Obiekt o długości 
433 m powstal w ramach współpracy pracowni 
architektonicznych Lavigne et Chéron Architectes oraz 
Hardesty & Hanover. Cechą charakterystyczną konstrukcji 
jest podnoszone pionowo przęsło środkowe, które wznosi 
się na wysokość 53 m. Przęsło o masie 2,6 tys. ton jest 
podnoszone na linach, których przeciwwagi poruszają się 
wewnątrz 4 pylonów o wysokości 77 m. Czas potrzebny na 
podniesienie przęsła wynosi 11 min. Przez most przebiega 
szeroka droga, na której znajdują się 2 pasy tramwajowe, 
4 pasy dla transportu samochodowego oraz chodniki 
dla pieszych i ścieżka rowerowa. Prace nad inwestycją 
rozpoczęto we wrześniu 2009 r. na zlecenie władz miasta. 
Koszt jej realizacji wyniósł 160 mln euro.

Centre Pompidou-Metz

Centrum Pompidou-Metz jest położone we Francji w pobliżu 
granicy z Niemcami i Luksemburgiem. Autor budynku, 
Shigeru Ban, przy jego tworzeniu inspirował się wyglądem 
tradycyjnego chińskiego stożkowego kapelusza znalezionego 
na jednym z paryskich targów. 3-poziomowy budynek 
o sześciokątnej formie rozciąga się wraz z otaczającym go 
placem i ogrodem na powierzchni 10 kmkw. Przestrzeń 
wystawowa zajmuje połowę tej powierzchni, a oprócz tego 
w budynku znajdują się sale wykładowe, restauracje, kawiarnia 
i księgarnia. Charakterystycznym elementem obiektu jest 
dach w kształcie stożka przypominający kapelusz o średnicy 
90 m. Przykrywa on żelbetową konstrukcję sal wystawowych, 
teatru i audytorium. Wsparty na drewnianej heksagonalnej 
kratownicy został pokryty półprzeźroczystym szklanym 
włóknem oraz warstwą teflonu, co ma zapewnić bezpieczną 
dla eksponatów temperaturę. Realizacja z 2010 r. kosztowała 
51 mln zł. 

Shanghai Tower 

Wieżowiec Shanghai Tower jest najwyższym budynkiem w Chinach 
oraz 2. najwyższym budynkiem na świecie. Obiekt, znajdujący 
się w dzielnicy Pudong w Szanghaju liczy 127 pięter i ma 632 m 
wysokości. Projekt wieżowca opracowały pracownie Gensler 
i TJA.D, a za konstrukcję odpowiadają biura inżynieryjne Thornton 
Tomasetti, Cosentini Associates i I.DEA Ecological Solutions. 
Budowa rozpoczęła się w 2008 r., jej zakończenie zaplanowano na 
rok 2015, jednak ostatecznie budynek został oddany do użytku 
w 2017 r. Jego bryła składa się z 9 nałożonych na siebie bloków 
i nie jest prostą wieżą, lecz skręca się lekko względem własnej 
osi. W obiekcie o powierzchni użytkowej wynoszącej 220 tys. 
mkw. znajdują się biura, sklepy, restauracje, sale konferencyjne, 
powierzchnie handlowe i 3-poziomowy parking podziemny. 
W wieżowcu zaprojektowano również najwyżej położony hotel na 
świecie — Shanghai Tower J Hotel firmy Jin Jiang Hotels. Będzie 
on liczył 258 pokoi zlokalizowanych na piętrach 84–110. Koszt 
budowy obiektu wyniósł 2,4 mld dolarów.



Z kraju

Firmy budowlane wciąż mają problemy
Problemy finansowe, z jakimi zmagają się firmy budowlane, mogą zagrozić płynności inwesty-
cji. Analiza danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredyto-
wej pokazuje, że zadłużenie w budownictwie w przeciągu ostatniego roku wzrosło o 470 mln zł. 

Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rafał Bałdys-Rembowski zazna-
cza, że takie okoliczności mogą wywołać sytuację, w której realizacja wielu zakontraktowanych 
projektów stanie pod znakiem zapytania. To z  kolei będzie potęgowało podwyżki, pociągające 
za sobą dodatkowe koszty. Zdaniem Piotra Janiszewskiego, prezesa Skanska Polska, czynnikami 
najbardziej ograniczającymi polski rynek budowlany są jego chwiejność, a także rosnące kosz-
ty produkcji. Dlatego też tak ważne będzie to, jak przedsiębiorstwa zaplanują swoją przyszłość. 
Prezes Budimexu Dariusz Blocher wskazuje, że braki w kadrze i wzrost płac oraz cen materiałów 
sprawią, iż inwestorom trudno będzie znaleźć wykonawców, którzy przeprowadzą prace za do-
tychczasowe stawki. 

Najważniejsze, by kontrahenci uchronili swoje firmy przed skutkami utraty płynności finan-
sowej, o czym przypomina Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. Jego zdaniem pomocne 
w tym względzie będą stałe kontrolowanie kondycji finansowej, eliminowanie zagrożenia zato-
rów płatniczych, jak również monitorowanie wiarygodności płatniczej i kredytowej partnerów 
inwestycyjnych. 

Rada Mieszkalnictwa przyspieszy inwestycje? 
Rząd powołał Radę Mieszkalnictwa. Przewodniczącym został 
premier Mateusz Morawiecki. Organ będzie odpowiedzialny za 
nadzorowanie działań związanych z  realizacją założeń programu 
„Mieszkanie Plus”, a  na liście jego podstawowych zadań znalazło 
się m.in. opiniowanie zmian prawnych, które mają przyczynić się 
do zwiększenia dostępności mieszkań. Członkowie Rady zajmą się 
również pracami zmierzającymi do przyspieszenia czynności ad-
ministracyjnych, a  także uzyskania dostepności działek przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową. Zmiany, jakie chce wpro-
wadzić Rada, mają objąć również przepisy budowlane, by zreduko-
wać koszty inwestycyjne.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na problem niedoborów 
w  kadrach pracowników budowlanych przy jednoczesnym inten-
sywnym rozwoju tego sektora gospodarki. Ponadto zdaniem Mo-
rawieckiego, rynek mieszkaniowy nie wykorzystuje w pełni rozwią-
zań nowoczesnych technologii i  w  tym względzie wymagana jest 
poprawa sytuacji.

Domy jednorodzinne w „Mieszkaniu Plus” 
BGKN uruchomiło kolejny konkurs na projekt obiektu mieszkalnego, któ-
ry miałby stać się częścią programu „Mieszkanie Plus”. Tym razem biorą-
cy w nim udział naukowcy opracują koncepcję architektoniczną prototypu 
domu jednorodzinnego. Konkurs jest adresowany do uczelni technicznych 
oraz instytutów naukowych, których działalność wiąże się z  projektowa-
niem. Modelowe budynki mają powstawać w  4 rodzajach zabudowy, jako 
dom szeregowy, bliźniaczy oraz wolnostojący w gminach wiejskich. 

Jedną z  podstawowych wytycznych towarzyszących projektantom ma 
być stworzenie przestrzeni na tyle elastycznej, by mogła być dostosowy-
wana do zmieniających się w  czasie potrzeb najemców. Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na energooszczędność, efektywność oraz ekonomicz-
ność. Istotny jest również czas, potrzebny na realizację zaprojektowanego 
przedsięwzięcia. 

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do postępowania z wolnej 
ręki na wykonanie prototypu na gruncie zaproponowanym przez spółkę. 
Konkurs ma umożliwić realizację „Mieszkania Plus” na terenach, gdzie wy-
stępuje zabudowa jednorodzinna.
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Z Krakowa

Kraków najbardziej aktywny w walce ze smogiem 
Jak pokazują statystyki, w samym 2017 r. w stolicy Małopolski po-
zbyto się 6071 pieców i  kotłowni węglowych, które nie spełniały 
odpowiednich norm. Dane z pozostałych miast Polski sprawiają, że 
to właśnie Kraków jest liderem w tego typu działaniach, mających 
przyczynić się do eliminacji zjawiska smogu. W analogicznym okre-
sie Wrocław wymienił jedynie 1429 takich urządzeń, Łódź 700, Ka-
towice 679, a Poznań 520. Działania odzwierciedlają się w przezna-
czonym na ten cel budżecie. Wydatki, jakie Kraków poniósł z tytu-
łu wymiany pieców w ubiegłym roku, dały sumę 86 mln zł, podczas 
gdy Wrocław wygospodarował 11,4 mln zł, natomiast Katowice 6 
mln zł.

Dostępne informacje pozwalają uznać krakowian za najlepiej wy-
edukowanych ekologicznie mieszkańców Polski i najbardziej zaanga-
żowanych we wspólną walkę o czyste powietrze. Wstępne szacunki 
pokazują, że w mieście w użytku jest jeszcze ok. 9,7 tys. palenisk emi-
tujących szkodliwe substancje. Jeśli uda się zrealizować przyjęty plan, 
z końcem roku takich pieców powinno pozostać ok. 4 tys.

Nowe Studium dla Krakowa 
Urząd miasta zdecydował się na dokonanie zmian 
w  najważniejszym dokumencie planistycznym gmi-
ny, czyli „Studium uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego”. Ostatnia zmiana stu-
dium została uchwalona w  2014 r. Radni zgodzili się 
na przystąpienie do opracowania nowego Studium, 
którego celem ma być przede wszystkim podniesie-
nie jakości życia mieszkańców. Zdaniem władz mia-
sta nowy dokument powinien w  szerszym zakresie 
uwzględniać metropolitalny kontekst i wyznaczać no-
we kierunki rozwoju, w ramach których należycie re-
prezentowane byłyby wspólne interesy. Studium mu-
si też zostać dostosowane do opracowanych nowych 
dokumentów, przepisów czy zmian w rejestrze zabyt-
ków. Przygotowanie Studium zajmie ok. 3 lat, a po tym 
okresie możliwe będzie wprowadzanie zmian do pro-
jektu planu zagospodarowania terenów zielonych.

Budowa centrum kultury na Ruczaju coraz bliżej
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał umowę z biu-
rem architektonicznym Limba Eko sp. z o.o. na przygotowanie do-
kumentacji projektowej dla Ośrodka Ruczaj w Krakowie. Koncep-
cja ośrodka została wyłoniona w organizowanym przez ZIM kon-
kursie. Zgodnie z założeniem, obiekt będzie filią Centrum Kultury 
Podgórza i  ma promować lokalne życie kulturowe, edukację ar-
tystyczną oraz być miejscem spotkań mieszkańców. Ośrodek Ru-
czaj powstanie na osiedlu komunalnym, które miasto buduje przy 
ulicach Przyzby i Zalesie. Pierwszy etap budowy osiedla obejmu-
jący 5 bloków ze 179 mieszkaniami, ma zakończyć się w  2019  r. 
Docelowo na Ruczaju ma powstać 10 4-kondygnacyjnych budyn-
ków, w  tym jeden z  lokalami usługowymi, biblioteką publiczną 
i żłobkiem. Zwycięzca konkursu musi przygotować projekt kon-
cepcyjny i budowlany, w oparciu o który zostanie wydane pozwo-
lenie na budowę. Następnie przygotuje projekt wykonawczy bu-
dynku, na podstawie którego wyłoniony w przetargu wykonawca 
zrealizuje obiekt.
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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 4,1593

CHF 3,5904

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 ** –0,3290

LIBOR CHF –0,7450

LIBOR EUR *** –0,3770

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 200,16 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 846,91 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  Fundusz Pracy 65,31 zł

Suma: 520,10 zł Suma: 1232,16 zł

Wyliczona w NBP cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          143,43

tabela nr 027/A/NBP/2018 z dnia 7.02.2018

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

(dane na dzień 5.02.2018 [Euribor],  
31.01.2018 [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)

                                (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

Design na miarę potrzeb współczesnego 
człowieka

D
zięki rozwojowi technologii, współczesny człowiek co-
dziennie otrzymuje ogromną liczbę informacji. Żyjąc, mu-
simy nauczyć się obcować z coraz nowszymi wynalazkami 

techniki. Ich różnorodność oddziałuje na wszystkie sfery życia, 
dając tym samym nowe trendy. Znaczne zmiany zachodzą w de-
signie, zwłaszcza w  kategorii aranżacji wnętrz. Coraz bardziej 
odpowiada ona współczesnemu człowiekowi — usprawnia wyko-
nywanie codziennych czynności, jednocześnie dostarczając wra-
żeń estetycznych.

Telewizor czy obraz?
Jeszcze kilka lat temu najczęściej kupowaliśmy płaskie telewizo-
ry — im większy, tym lepszy. Wyeksponowanie na ścianie czarne-
go „obrazu” było obowiązkowym punktem każdej strefy dziennej. 
Dziś technologia opanowała nasze życie do tego stopnia, że za-
czynamy się od niej odcinać. Takie próby nie przynoszą jednak nic 
dobrego, gdyż rzeczywistość została podporządkowana maszy-
nie. Nawet kontakty międzyludzkie odbywają się najczęściej dro-
gą internetową czy telefoniczną.

Poszukiwanie sposobu ucieczki od technologii skutku-
je kreowaniem nowych rozwiązań wnętrzarskich. Świadomi 
projektanci nie próbują nawet bezpośrednio odcinać swoich kon-
cepcji od techniki, ale łączyć je tak, by zachować harmonię na 
poziomie sztuka-maszyna. Obecnie wielki telewizor nie jest już 

obowiązkowym elementem wystroju, coraz częściej wolimy ak-
centować sztukę — książki, obrazy czy nawet fantazyjne wypo-
sażenie wnętrz. Ze względu na współczesne potrzeby powstał 
projekt telewizora, który spokojnie może zastąpić obraz.

Połączenie sztuki z nową technologią
Ostatnio na rynku pojawiają się telewizory, które łączą sztu-
kę i technologię. Ich ekran może stać się dziełem sztuki bądź in-
dywidualną kroniką wspomnień, ozdabiającą wnętrze każdego 
mieszkania. Włączone — pełnią funkcję telewizora, wyłączone — 
przechodzą w tzw. „tryb sztuki” i stają się elementem wystroju. 
W pamięci urządzenia zapisana jest kolekcja znanych zdjęć/obra-
zów, z której można bezpłatnie korzystać. Można przypisać rów-
nież osobistą kombinację zdjęć, wystarczy wgrać do telewizora 
własne fotografie.

Urządzenia z serii smart posiadają szereg udogodnień dla użyt-
kownika. Niektóre modele nowoczesnych telewizorów pozwalają 
na dostosowanie wymiennej ramy. Można dopasować ją do wnę-
trza naszego domu bądź do wybranego, ulubionego zdjęcia. Po-
nadto w zależności od oświetlenia pomieszczenia, automatycznie 
zmienia się jasność ekranu i natężenie kolorów. Telewizor może 
zostać wzbogacony o  sensor ruchu, wyczuwający naszą obec-
ność. Kiedy znajdujemy się w  pokoju, włącza się ekran z  wy-
branym obrazem. Gdy pomieszczenie jest puste, ekran zostaje 
wyłączony, by oszczędzać energię.

Inne rozwiązania inteligentne
Tematyka smart nie jest już nikomu obca, urządzenia tego typu 
są tak zaprogramowane, by ułatwiać życie swoim użytkowni-
kom. W nowoczesnym wnętrzu nie może zabraknąć sterowania 
oświetleniem, które pomaga wyznaczyć różne strefy w  miesz-
kaniu o otwartym planie lub np. wyeksponować ważne miejsce/
obiekt. Indywidualnie możemy również dostosować temperaturę 

fot. Samsung

fot. Samsung

Nowinki technologiczne z jednej strony ułatwiają życie, z drugiej — ich 
nadmiar może przytłaczać. W jaki sposób pogodzić funkcjonalność z estetyką 
w nowoczesnych wnętrzach? Pomocne mogą okazać się rozwiązania smart .
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w  pomieszczeniach, a  automatyczne sterowanie pozwala na 
utrzymanie pożądanej temperatury nawet podczas nieobecno-
ści domowników.

Lodówka zawsze pełna
Inteligentne lodówki, chociaż dostępne w Polsce, to nadal rzad-
kość w  naszych domach. Obecnie te urządzenia potrafią doko-
nać analizy stanu żywności i na tej podstawie przygotować menu 
z potrawami, które możemy zrobić. Lodówka również informuje 
użytkowników o zbliżającym się końcu obecnych zapasów bądź 
też o terminie przydatności do spożycia. Urządzenie nie dopusz-
cza do powstawania szronu w  chłodziarce i  zamrażarce, co po-
woduje, że nie trzeba myśleć o rozmrażaniu. Dzięki temu stają się 
one bezobsługowe.

Na co zwrócić uwagę w temacie smart?
Wszelkie urządzenia z  serii „inteligentny dom” umiejętnie pod-
noszą komfort naszego życia, dbają o bezpieczeństwo użytkow-
ników. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z  tego, że jest to 
kosztowna inwestycja. Sprzęt domowy smart nie jest tani, dlatego 
przy wyborze warto zwrócić uwagę na sprawdzone marki, sze-
roko stosowane na rynku mieszkaniowym. Zyskamy dzięki temu 
kompatybilny system oraz oszczędzimy czas. Swobodnie, na mia-
rę własnych możliwości finansowych, spójnie zaadoptujemy do-
mowe urządzenia. Decydując się na inteligentne rozwiązania 
naszego domu, powinniśmy już na etapie projektowania rozwa-
żyć różne aspekty. Należy zastanowić się nad tym, jakie udogod-
nienia chcemy sobie zapewnić. Jest to niemała inwestycja, jednak 
warta swojej ceny. Poza tym szczegółowo opracowany system 
pomaga zmniejszyć koszty zużycia energii.

Inteligentny dom z myślą o starszych
Wiele osób starszych zmaga się z  różnymi chorobami, które 
utrudniają im codzienne życie. Wówczas należy szczególnie za-
dbać o  ich bezpieczeństwo. System inteligentny odpowiednio 
wcześnie wykrywa i  niweluje potencjalne zagrożenia, np. żelaz-
ko czy piekarnik, które nie zostały wyłączone. Takie rozwiąza-
nia pozwalają także upewnić się, że mieszkanie jest bezpieczne, 
gdy znajdujemy się poza nim. Dzięki systemowi możemy również 
czuwać nad osobami starszymi na odległość. Czytnik linii papilar-
nych, umożliwiający otwarcie drzwi, pozwala dostać się do domu, 
mimo ewentualnego zgubienia kluczy.

Inteligentne systemy niewątpliwie podnoszą poziom naszego 
życia, a także zapewniają bezpieczeństwo. Przydatne mogą oka-
zać się zwłaszcza dla osób zapracowanych lub starszych. Jedno-
cześnie pozwalają na stworzenie wyjątkowych aranżacji wnętrz, 
które połączą w sobie walory funkcjonalne i estetyczne.

Sylwia Wyrzykowska

fot. Samsung

fot. Samsung
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ARANŻACJE WNĘTRZ

Wnętrze inspirowane stylem zakopiańskim

S
tyl zakopiański, zdefiniowany i promowany na przełomie XIX 
i XX w. przez Stanisława Witkiewicza, łączy w sobie prosto-
tę i  naturalność drewna z  misternymi zdobieniami snycer-

skimi. Charakterystyczne przykłady tego typu aranżacji można 
podziwiać przede wszystkim na Podhalu, m.in. w  Muzeum Stylu 
Zakopiańskiego, powstałym w zaprojektowanej przez Witkiewicza 
Willi Koliba, przy ul. Kościeliskiej w  Zakopanem. Dzisiaj dosłow-
ne kopiowanie bogactwa dawnych wzorów i przenoszenie ich do 
wielkomiejskiego lokalu wyglądałoby nieco sztucznie. Miłośnicy 
przytulnych wnętrz z powodzeniem mogą jednak skorzystać z ele-
mentów stylu zakopiańskiego, by wizualnie ocieplić pomieszczenia 
we własnym domu lub mieszkaniu.

Magia naturalnych materiałów
Drewno stanowi podstawę aranżacji inspirowanych stylem za-
kopiańskim. Nic w tym dziwnego, skoro wnętrza o takiej stylisty-
ce powstawały w  drewnianych domach. Właściciele mieszkań 
w murowanych nieruchomościach mogą jednak ocieplić wnętrze, 
wykładając drewnem podłogę, ewentualnie ściany lub choćby 
jedną z nich. We wnętrzach inspirowanych stylem zakopiańskim 
szczególnie klimatycznie wyglądają surowe deski z  widoczny-
mi słojami. Drewniane elementy powinny być nielakierowane, 
ale woskowane lub zabezpieczone za pomocą naturalnego oleju. 
Jeśli koniecznie chcemy użyć lakieru, wybierzmy matowy. Alter-
natywnie, zamiast drewna do wykończenia wnętrza można wyko-
rzystać kamień naturalny, nawiązujący do wysokiej podmurówki 
stosowanej w budynkach wykonanych w stylu zakopiańskim. Ko-
lejny element, który nadaje wnętrzu niezwykły klimat, stanowi 
widoczna belka stropowa, zdobiona w charakterystyczny sposób. 

fot. WOODICA Made of Wood Group Mateusz Surmiak

sypialnia, projekt Illa Designkuchnia, projekt Illa Design

Często rzeźbi się w niej ozdobne ornamenty lub ważne dla miesz-
kańców słowa.

Prostota tworzywa i bogactwo wzorów
Wybierając meble, najlepiej zdecydować się na drewniane mode-
le, również nielakierowane. Stawiając na naturalny materiał oraz 
prostą formę, ale ozdobioną za pomocą dekoracji snycerskich, 
osiągniemy kompromis między tradycją a nowoczesnością. Wyżło-
bione ornamenty czerpią z  tradycji Podhala, przybierając kształt 
parzenicy, rozety czy uproszczonych motywów roślinnych, któ-
re umieszcza się np. na frontach szafek. Wzory mogą być również 
ażurowe. Drobne zdobienia można zastosować przykładowo na 
nogach stołu albo krzeseł. Innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po 
takie meble, w których niektóre krawędzie zostały wycięte w okre-
ślony sposób, tworząc ozdobny wzór. Przykład stanowią oparcia 
krzeseł czy zagłówki łóżek. Oprócz szafy czy komody, w utrzyma-
niu porządku mogą pomóc także rzeźbione, drewniane skrzynie.

Ciepło wizualne i nie tylko
We wnętrzu nawiązującym do stylu zakopiańskiego świetnie 
sprawdzi się stary piec kaflowy. W obiektach kupowanych na ryn-
ku wtórnym czasem można na niego trafić. Jego minusem są jednak 
duże rozmiary, zabierające sporo miejsca. Można zastąpić go za po-
mocą mniejszego kominka, który wprowadzi do wnętrza niezwykle 
przytulny klimat. W  przypadku lokali w  budynkach wielorodzin-
nych, gdzie zamontowanie kominka nie jest możliwe, rozwiązanie 
stanowi biokominek. Nie wymaga on dostępu do przewodów komi-
nowych, a ponieważ zasilany jest paliwem na bazie alkoholu etylo-
wego, nie wytwarza dymu i szkodliwych substancji. Współcześnie 

Nie każdy może pozwolić sobie na zrealizowanie marzenia o drewnianym domu 
ukrytym w górach. Jego niepowtarzalny klimat można jednak przenieść do mieszkania 
w mieście, korzystając z elementów stylu zakopiańskiego.
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fot. WOODICA Made of Wood Group Mateusz Surmiak

fot. WOODICA Made of Wood Group Mateusz Surmiak

salon, projekt Illa Design

rynek oferuje bogactwo wzorów i kształtów, które można dopaso-
wać zarówno do nowoczesnych aranżacji, jak i tych nawiązujących 
do przeszłości.

Detale wprowadzające niezwykły klimat
Domowy nastrój wprowadzają do wnętrza także różnego rodzaju 
tkaniny, zwłaszcza naturalne, takie jak wełna, len, ewentualnie ba-
wełna. Narzuta na łóżko, dywan czy haftowane firany, zasłony i ob-
rusy wizualnie ocieplają wnętrze, a jednocześnie stanowią kolejną 
okazję do wykorzystania podhalańskich motywów, takich jak kwia-
ty, rozety czy parzenice. Podobną funkcję pełnią poduszki w  wy-
szywanych poszewkach. Ściany natomiast ożywią kilimy, najlepiej 
wykonane z  samodziałowej wełny. We wnętrzach zakopiańskich 

nie brakuje odniesień do stylu życia, jaki prowadzili mieszkańcy 
Podhala, z których większość trudniła się pasterstwem. Stąd czę-
ste występowanie elementów, takich jak futra, owcze skóry albo 
ich imitacje pełniące funkcję narzut lub dywanów, a  także stoso-
wane przez pasterzy charakterystyczne nosidła i czerpaki, wyko-
rzystywane jako ozdoby. Ważną rolę odgrywają także przedmioty 
codziennego użytku, np. naczynia, zwłaszcza wykonane z gliny lub 
malowane w podhalańskie wzory. Popularne są także współczesne 
kubki z  motywami związanymi z  tematyką Podhala, zawierające 
znane sentencje lub humorystyczne obrazki. Aby stworzyć odpo-
wiednią oprawę dla zastawy stołowej, warto zatroszczyć się o od-
powiednie podkładki czy serwetki. Wnętrze można ożywić także 
za pomocą intensywnych kolorów — w  dodatkach w  stylu zako-
piańskim dominują zieleń i czerwień, które dobrze prezentują się 
zwłaszcza na tekstyliach.

Umiar miarą dobrego smaku
Urządzając wnętrze wzorowane na stylu zakopiańskim, zyskuje-
my szansę na stworzenie przytulnej przestrzeni, która z  pewno-
ścią będzie się wyróżniać. Warto jednak pamiętać, by góralskich 
detali nie pojawiło się zbyt dużo — we współczesnych aranżacjach 
subtelne nawiązania do tradycji z reguły wyglądają znacznie lepiej 
niż dosłowne naśladowanie dawnego stylu. Wyjątek mogą stano-
wić wnętrza w  drewnianych domach na Podhalu, zwłaszcza jeśli 
ich właściciele sami są mocno przywiązani do tradycji tego miejsca 
albo przygotowują lokal z myślą o najmie dla turystów, na odwie-
dzanych terenach poszukujących komfortu i wygody, a  jednocze-
śnie elementów miejscowego folkloru.

Anna Kapłańska
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delCane kocyk dla psa Mondo Grigio

delCane legowisko skórzane dla psa Strada Rosso

ARANŻACJE WNĘTRZ

Pies w domu — jak się do tego przygotować?

P
osiadanie psa łączy się z  ogromną odpowiedzialnością, nie 
jest to zabawka, którą w razie problemu rzucimy w kąt. To 
istota zasługująca na pełny szacunek oraz własne miejsce 

w domu. Wiele osób traktuje zwierzęta jak prawowitych człon-
ków rodziny, wymagających uwagi i opieki. Dzieci w pewnym mo-
mencie dorastają, zaczynają żyć na własną rękę i potrafią o siebie 
zadbać. Jednak pies na każdym etapie życia potrzebuje naszej 
uwagi. Oprócz przystosowania mieszkania do jego potrzeb, na-
leży zabezpieczyć wnętrze przed ewentualnymi zniszczeniami.

Bezpieczna przestrzeń
Czy nasz zwierzak jest głodny, czy nie, będzie próbował różnych 
rzeczy, które znajdzie na swojej drodze. Jest to szczególnie nasi-
lone w przypadku ciekawych świata szczeniaków. Musimy liczyć 
się z tym, że młode psy lubią wszystko powąchać, posmakować, 
dotknąć. Z  tego względu warto usunąć wszelkie niebezpieczne 
elementy znajdujące się na wysokości zwierzaka, w  tym odsta-
jące elementy, bądź wygładzić ostre krawędzie. Pamiętajmy, że 
pies z łatwością może zahaczyć ogonem o niestabilne przedmio-
ty i  je strącić, dlatego należałoby je ustawić wyżej. Powinniśmy 
schować małe przedmioty, których połknięcie może być niebez-
pieczne dla zdrowia psa, np., agrafki, sznurki, zabawki. Zwróćmy 
również uwagę na gniazdka elektryczne — możemy je po prostu 
zasłonić, np. meblami czy elementami dekoracyjnymi. Starajmy 
się ukrywać kable pod specjalnymi listwami, możemy wykonać 
je sami z plastycznej pleksi. Niebezpieczne mogą okazać się rów-
nież rośliny, dlatego kwiaty doniczkowe lepiej postawić na pa-
rapecie lub na specjalnych stojakach. Zatrucie mogą również 
wywołać środki chemiczne i detergenty, lepiej trzymajmy je w za-
mkniętych szafkach. 

Ponadto należy zadbać o to, by wszelkie linki służące do za-
ciągania rolet czy zasłon, nie wisiały luzem. Możemy podwią-
zać je tak, by pies do nich nie dosięgnął lub przykleić do ściany 
za pomocą taśmy samoprzylepnej. Zabezpieczenie „niskiego” 
obszaru nie jest jednak wystarczające, zagrożenie stwarza 
również wysokość, z  której pies mógłby spaść. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje balkon, który często staje się ulubionym 
miejscem dla zwierzaka. Łączy przestrzeń mieszkalną z naturą, 

ponadto jest doskonałym punktem obserwacji. Zaciekawio-
ne zwierzaki wychylają się przez szczeble barierki balkonowej, 
warto więc rozważyć zabezpieczenie niższej części, nie tylko 
przed wypadnięciem psa, ale również utknięciem między wąski-
mi szczelinami. 

Podłoga
Najbardziej narażona na zniszczenia jest podłoga. Pies ma pazu-
ry, dlatego delikatne materiały brzozowe czy sosnowe będą dość 
kłopotliwe w utrzymaniu. Jeśli zależy nam, by koniecznie posta-
wić na drewno, zdecydujmy się raczej na parkiet dębowy lub pa-
nele odporne na dużą ścieralność oraz zarysowania. Dodatkowo 
możemy wzmocnić posadzkę lakierem epoksydowym. Jednak 
najlepiej sprawdzą się płytki, które poza wysoką wytrzymałością, 
są łatwe do utrzymania w czystości, co jest dość problematyczne, 
gdy mamy w domu psa. Nierzadko po spacerze łapy naszego zwie-
rzaka są brudne i zostawiają ślady na podłodze, dlatego wybierz-
my powierzchnię łatwo zmywalną. Zadbajmy również o podłogę, 
na której leżą miski naszego czworonoga, musimy mieć świado-
mość rozchlapującej się wody i wypadającego jedzenia. Pojemni-
ki najlepiej postawić na płytkach bądź specjalnych podkładkach. 
Raczej nie poleca się wykładziny, gdyż bardzo łatwo ją poplamić, 
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zapomnijmy o  jasnym obiciu. Kolor powinien być średnio ciem-
ny, a najlepszym rozwiązaniem będą nieregularne wzory. Dobrze 
sprawdzą się meble ze zdejmowanymi pokrowcami. Materiałem, 
którego nie należy polecać właścicielom czworonogów, jest skó-
ra — podatna na zarysowanie pazurami. 

Legowisko 
Pies, tak jak człowiek, potrzebuje swojej prywatnej przestrzeni, 
musimy zapewnić mu legowisko, odpowiednie do jego gabary-
tów. Miłośnicy stylowych wnętrz stawiają zarzut, że psie posła-
nie zaburza estetykę pomieszczenia. Obecnie na rynku możemy 
jednak znaleźć nawet ekskluzywne produkty, wykonane z wyso-
kiej jakości materiałów. 

Sylwia Wyrzykowska

delCane legowisko skórzane dla psa Mondo Grigio delCane legowisko skórzane dla psa Mondo Grigio

delCane legowisko dla psa Strada Grigio

a trudno wyczyścić. Ponadto gromadzą się na niej sierść, rozto-
cza i kurz. Możemy jednak zdecydować się na nieduże dywaniki 
ze sztucznych materiałów, które łatwo wytrzepać bądź przeprać. 

Ściany 
Szczególnie narażone na zabrudzenia są fragmenty ścian w  po-
bliżu legowiska czy misek. Dobrze byłoby zabezpieczyć tę po-
wierzchnię. Ścianę należy pomalować zmywalną farbą, odporną 
na szorowanie, niekoniecznie białą. Jeśli nie chcemy obciążać do-
mowego budżetu kosztami malowania, a nasza okładzina jest po-
datna na zniszczenia, możemy ją dyskretnie osłonić. W sklepach 
z asortymentem wykończeniowym, jak i z wyposażeniem wnętrz, 
znajdziemy przezroczyste ochraniacze oraz folie samoprzylepne. 

Drzwi 
Zabezpieczenie drzwi jest również konieczne. Gdy tylko pies 
usłyszy, że zbliżamy się do domu, zacznie w nie drapać. Tenden-
cję do takiego zachowania mają szczególnie szczeniaki. Z  tego 
względu drzwi powinny być solidne, sprawdzą się antywłama-
niowe, które z założenia wykonywane są z wysokiej jakości ma-
teriałów, odpornych na uszkodzenia. Jeśli jednak nie mamy tego 
rodzaju drzwi, osłońmy obecne wyposażenie płytą ze sztuczne-
go tworzywa, stosowaną zwykle w antyramach. W sklepach znaj-
dziemy również już gotową nakładkę z pleksi mocowaną na rzep. 

Meble 
Naturalnym zachowaniem każdego psa jest przeżuwanie, gryzie-
nie różnych rzeczy, pomaga im to rozładować nadmiar energii. 
W  związku z  tym zaopatrzmy się w  specjalne gryzaki, w  prze-
ciwnym razie możemy natknąć się na pogryzione meble, buty 
czy inne przedmioty. Psy lubią spać na naszych kanapach, gdzie 
zostawiają swoją sierść. Najprostszym sposobem na uniknięcie 
zabrudzeń będzie rozłożenie narzuty, którą łatwo upierzemy. 
Jeśli zależy nam jednak na eksponowaniu całej sofy, regularnie 
oczyszczajmy ją z  sierści, szorstką częścią mokrej gąbki do na-
czyń bądź przy pomocy wałków z  lepkiej taśmy. Możemy rów-
nież zainwestować w turboszczotkę, dostępną do różnych typów 
odkurzaczy. Jeśli mamy psa i  myślimy o  zakupie nowej kanapy, 
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 40–43.

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

55

54

53

56

37

59 58

57

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka
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Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”
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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 III okładka, 3
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) zrealizowana 41–198 b.d. Eko-Park 50
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 62
5 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – zrealizowana 50–60 8400–8600 GP-Investments 55

6 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – zrealizowany,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 50

7 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo) bud. 4 – I kw. 2018 
bud. 5 – III/IV kw. 2019

78–95 
29–134

7700–8200 
6700–10 000 Inter-Bud 46

8 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.
12 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 52
13 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 62
14 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 36–77 6599–7449 Imperial Capital Residence Stawowa 60
15 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 42–56 5700–6300 Inter-Bud 46
16 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 34–79 6200–7300 Start 57
17 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 50
18 Osiedle Łokietka 228 (ul. Łokietka) I kw. 2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9, 12–13
19 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV 2019 32–78 5950–7400 Tętnowski Development 9
20 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Developer 8
21 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 5845 CP RE 9
22 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
23 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 54

Stare Miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw. 

Krowodrza   Średnia cena: 7886 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7520 zł/mkw. 

Prądnik Biały  Średnia cena: 6435 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
9 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 35–120 9900–13 900 Tętnowski Development 48

10 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 53
11 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 48

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.

36 Kamienica Retmana (ul. Satchowicza 5) III kw. 2018 32–187 10 900–12 500 SOLART Stachowicza 5 9

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.

24 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 57–99 5700–6650 Dom-Bud M. Szaflarski 53

25 ul. Dobrego Pasterza 39 I kw. 2020 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 51

26 ul. Dominikanów III kw. 2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje 51

27 Prądnik Tarasy (ul. Reduta) zrealizowana 31–194 6100–6800 Krakowiak Development 56

28 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018,  
bud. D – luty 2019 31–76 5500–7000 Dom-Bud M. Szaflarski 53

29 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 61

30 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 8, 54

31 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 54

32 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2 a, 2 b, 3, 5 – zrealizowany, 
bud. 6 – listopad 2018 48–79 6600–7900 Dom-Bud M. Szaflarski 8, 53

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.
37 Mała Góra (ul. Mała Góra) II kw. 2018 42–70 5300–5800 Proins 49

38 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow 51

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.

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

34 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego) bud. 16 A zrealizowany,  
bud. 33 w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 60

35 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 62
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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.

52 Zakopiańska III kw. 2019 21–81 6500–7000 Budopol 63

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.

47 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje 64

48 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 9, 10–11

49 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 62

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

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

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.

44 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 5700–6700 HSD Arrow 51

45 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5344–6950 Start 57

46 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 57

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

39 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5100–5700 Proins 49

40 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud I okładka, 46

41 Osiedle Bobrzyńskiego (ul. Przemiarki 24) zrealizowana 60–80 6400-7700 Inter-Bud 46

42 Villa Baltica (ul. Bartla) zrealizowana 41–77 5200–5499 MDM Na Klinach 9

43 Riva Verona (ul. Madalińskiego 11a) III kw. 2019 46–93 10 000–15 000 Riva Verona IV okładka
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Czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

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

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

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

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

56 Osiedle Na Lotnisku 1 zrealizowana 19–135 5400–6500 Acatom 61

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Mistrzejowice   Średnia cena: 5826 zł/mkw. 

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

54 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 2 – III/IV kw. 2018 
bud. 3 – I/II kw. 2019

67–102 
30–86

 4900–5200 
5344–6700 Inter-Bud 46

55 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska II kw. 2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 51

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182  
•	Niepołomice	10 904		•	Więckowice	592	•	Wieliczka	20988   
•	Zabierzów	ok.	6000		•	Zielonki	4423

Odległość od centrum Krakowa: 
	 •	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2 km  
•	Niepołomice	25,9 km  
•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km   
•	Zielonki	7,6 km

Linie aglomeracyjne: 
	 •	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  
•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6		•	Zielonki	4

Okolice Krakowa  

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

57 Eko Lokum Kłaj grudzień 2018 39 - 87 3700 Eko Lokum Spółka 59

58 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64 - 67 od 3898 Savan Investments 58

59 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Bogucika - Kraków) II kw. 2019 55 4173 - 4885 Savan Investments 58
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®

29 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW  |  nOWY BIEŻAnÓW  |  UL. MAŁA GÓRA

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

l dostępny lokal użytkowy:
   68 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/ LOkaL UŻYTkOWY

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

KRAKÓW  |  KLInY  |  UL. BPA A. MAŁYSIAKA/ UL. KOMUnY PARYSKIEJ



50 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek pierwotny



51Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek pierwotny



52 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek pierwotny



53Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek pierwotny



54 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek pierwotny



55Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek pierwotny

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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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!!!
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Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl

NOWA KAMERALNA INWESTYCJA
o podwyższonym standardzie w Bronowicach

ul. Stawowa 152
BRONOWICE

ZAPYTAJ
o ofertę specjalną!II ETAP już w sprzedaży

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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Atrakcyjne
mieszkania
i lokale użytkowe
BUDOWA ZAKOŃCZONA

os. Na Lotnisku 1 (ul. Broniewskiego / Urbanowicza)

www.acatom.pl 12 655 41 16
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lider finansowania 
hipotecznego dla firm
lider finansowania 
hipotecznego dla firm

FUNDUSZ WYŻSZEGO ZAUFANIA

•	 bez	przewłaszczeń

•	 najniższy	koszt	na	rynku

•	 również	dla	firm	mających	trudności	 
w	uzyskaniu	finansowania	bankowego

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



 n	

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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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 6100–6900 zł

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna
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
 1  0  29,09 186 176

 2  1  38,70 247 680

 3  1  47,21 306 865

 3  1  51,18 327 552

 3  0  54,97 335 317

Opis inwestycji
Lokalizacja cechuje się niską zabudową jednorodzinną oraz do-
brym dojazdem do centrum miasta. Nieopodal inwestycji mieszczą 
się lokalne sklepy, markety (Biedronka), a także restauracje, apteka, 
urząd pocztowy.

Pobliskie centrum handlowe „Bonarka City Center” będzie du-
żym udogodnieniem związanym z życiem codziennym.

Ulica Strumienna łączy się z  ul. Turowicza umożliwiając szybką 
komunikację z autostradą A4 oraz trasy nr 7 (Kraków–Zakopane).

Mieszkania znajdują się w trzypiętrowych budynkach. Skomuni-
kowane cichobieżnymi windami oraz częściami wspólnymi o  pod-
wyższonym standardzie. Duże balkony, nowoczesna bryła budynku 
mocno wyróżni inwestycję na Krakowskim rynku nieruchomości. 
W  hali garażowej znajduje się 41 miejsc postojowych oraz 52 ko-
mórki lokatorskie. Dodatkowo na zamkniętym terenie osiedla po-
wstanie 8 miejsc naziemnych.
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reklama

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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W Polsce z roku na rok rośnie liczba start-upów. Czy są 
one ważną grupą najemców na rynku nieruchomości 
biurowych?

Start-upy stają się coraz liczniejszą grupą najemców zarówno po-
wierzchni coworkingowych, jak i biurowych. Wystarczy spojrzeć 
na transakcje z  ostatnich kwartałów, aby dostrzec nazwy firm, 
które jeszcze jakiś czas temu składały się zaledwie z kilku osób, 
a dziś są prężnie działającymi przedsiębiorstwami, które wynaj-
mują duże powierzchnie biurowe. Co więcej, w  ostatnim czasie 
deweloperzy biurowi, aby przyciągnąć młode firmy, coraz chęt-
niej stawiają na koncepty coworkingowe, co podkreśla znaczenie 
wspomnianej grupy na rynku nieruchomości biurowych.

Patrząc na historię wielu obecnie globalnych firm, 
zauważamy, że ich siedzibami początkowo były garaże 
lub mieszkania. Z kolei dziś firmy coraz częściej startują 
w nowoczesnych biurach czy centrach coworkingowych. 
Dlaczego nastąpiła taka zmiana?

Gros młodych firm w początkowej fazie działalności wciąż decy-
duje się na wynajem niedrogich mieszkań. Jednak konkurencyjne 

ceny przestrzeni coworkingowych o różnym standardzie powo-
dują, że młodzi przedsiębiorcy coraz śmielej myślą o profesjonal-
nej powierzchni biurowej. Wspomniane przestrzenie dają także 
znacznie większe możliwości oraz komfort pracy. Młodzi przed-
siębiorcy mają okazję do nawiązywania nowych relacji bizneso-
wych, a także wymiany doświadczeń w gronie innych start-upów.
Istotnym atutem są również elastyczne warunki najmu. Start-upy 
bardzo często potrzebują bowiem dużej swobody w  wyborze 
i  modyfikacji wielkości zajmowanej powierzchni biurowej zgod-
nie z rozwojem firmy oraz krótkiego okresu najmu.

Ponadto młodzi przedsiębiorcy przekonują się, jakie znacze-
nie ma prestiżowy adres, który pozytywnie wpływa na wizeru-
nek firmy.

Czy w poszukiwaniu biura start-upy korzystają ze 
wsparcia firm doradczych?

Start-upy to coraz liczniejsza grupa klientów profesjonalnych firm 
doradczych. Młodzi przedsiębiorcy zyskują coraz większą świa-
domość, że dzięki współpracy z  ekspertami mogą wiele zyskać 
dla swojej firmy, szczególnie, jeśli mówimy o najmie powierzchni 
biurowej w biurowcu klasy A. Bardzo dobra znajomość lokalnego 
rynku oraz przegląd transakcji pozwalają doradcy wynegocjować 
dla klienta atrakcyjne warunki finansowe. Często klienci, podcho-
dząc samodzielnie do procesu negocjacji, tracą zbyt wiele zachęt 
finansowych, które są standardem na danym rynku biurowym.
Ponadto ważnym atutem doradcy jest jego wiedza nie tylko 
o projektach ukończonych czy w budowie, ale również o tych pla-
nowanych. Daje to klientowi dostęp do dużej bazy danych, które 
mogą zaważyć na jego decyzji i pozwalają być krok przed innymi 
najemcami.

Mówił Pan, że start-upom zależy na elastycznych zapisach 
umowy najmu. Dlaczego?

Elastyczne warunki najmu to główne zagadnienie poruszane 
przez start-upy na samym początku procesu poszukiwań odpo-
wiedniej przestrzeni biurowej. Wynika to z faktu, że trudno osza-
cować, jak szybko firma będzie się rozwijała. Istotnym elementem 
umowy najmu są więc stosowne zapisy pozwalające na rozwój 
spółki w wybranej lokalizacji, czy też takie, które dają możliwość 

ROZMOWY

Jakich biur szukają 
start-upy?
Start-upy są coraz ważniejszą grupą 
najemców na rynku nieruchomości 
biurowych. O jakich biurach marzą? Na 
czym im zależy? Jakimi są najemcami? 
O tym wszystkim Justyna Gorczyca 
rozmawia z Adamem Florczykiem, 
koordynatorem transakcji w biurze 
regionalnym Colliers International 
w Krakowie.
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chwili generuje rynek. Start-upy to bardzo perspektywiczna gru-
pa najemców. Wiele firm rozwija się bardzo dynamicznie. Za-
czynają swoje poszukiwania od niewielkich powierzchni kilkuset 
metrów, a w ciągu kilku miesięcy okazuje się, że ich potrzeby ro-
sną nawet do kilku tysięcy metrów kwadratowych.

e-biurowce.pl

ograniczenia kosztów związanych z redukcją zaj-
mowanej powierzchni biurowej.

O jakich biurach marzą start-upy? Czego 
oczekują i czego nie powinno zabraknąć?

Start-upy często poszukują powierzchni biu-
rowych, które mają niezwykły klimat loftowy. 
Dawne fabryki zaaranżowane na przestrzenie 
biurowe to bez wątpienia optymalne miejsce dla 
młodej, rozwijającej się firmy. Start-upy często 
nie chcą być zlokalizowane w  wysokich, szkla-
nych obiektach biurowych, w których swoje sie-
dziby lokują duże korporacje. Należy pamiętać, 
że duża część założycieli start-upów to osoby, 
które porzuciły pracę w korporacji na rzecz wła-
snego biznesu. Szukają więc przestrzeni, któ-
ra nie będzie zwykłym biurem, ale miejscem, 
gdzie każdy pracownik poczuje się swobodnie 
i komfortowo.

Niektóre start-upy żyją dość krótko, czy mimo to warto 
inwestować w biura z myślą o start-upach? Czy są one 
dobrymi najemcami?

Myślę, że doskonałą odpowiedzią na to pytanie jest szybki rozwój 
centrów coworkingowych, które z roku na rok wynajmują dodat-
kową powierzchnię w biurowcach klasy A. Rosnąca liczba wspo-
mnianych konceptów obrazuje zapotrzebowanie, jakie w obecnej 
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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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PIASTA TOWERS
ul. Piasta Kołodzieja
Wynajem:

69,68 m2 i 49,48 m2 za cenię 56 zł netto/m2 + opłaty eksploatacyjne

Standard deweloperski lokali                                                         

Termin realizacji: I kw. 2019 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:                                                          

Sprzedaż: Lokal 32,9 m2  - 279.650 zł netto

Lokal 119,3 m2 - 894.750 zł netto

Wynajem: 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

Standard deweloperski.Standard deweloperski.

Termin realizacji: 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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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

Zalety:

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

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

Organizacja pracy zespołowej

· udoskonalenie pracy zespołowej
· koordynowanie pracy pośredników
  w obrębie biura
· bezkonfliktowa praca agentów
  (indywidualne konta) z ofertami
  w ramach jednego biura

Oszczędność czasu i pieniędzy

· całodobowa aktualizacja ofert    
  internetowych przez 24h/7
· maksymalne skrócenie czasu       
  potrzebnego na znalezienie oferty
· możliwość przeglądania     
  zarchiwizowanych ofert do 4 lat wstecz

Współpraca z portalem KRN.pl

· wizytówka wśród największych biur         
  nieruchomości w Polsce
· prezentacja nieograniczonej liczby ofert   
  nieruchomości na portalu KRN.pl oraz
  portalach partnerskich
· budowanie wizerunku i pozytywnego PR     
  Państwa firmy w sieci

Pełny dostęp on-line

· intuicyjna i prosta obsługa              
  niewymagająca szkolenia
· dostęp do programu z poziomu        
  przeglądarki
· pełny dostęp do źródła oferty



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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I
nwestowanie środków finansowych w  nieruchomości odzna-
cza się wyjątkową stabilnością i bezpieczeństwem. Zakup nie-
ruchomości ma wiele zalet. Chroni włożony zasób pieniężny 

przed wpływem inflacji czy przed utratą realnej wartości kapita-
łu. Wynika to z tego, że w długim okresie wartość ich rośnie na 
ogół w  tempie dorównującym inflacji. Lokale utrzymują swoją 
wartość dzięki niewielkiemu zużyciu, a najczęściej zyskują, cho-
ciażby ze względu na rosnące koszty budowy. Ponadto dochodo-
wość inwestowania w nieruchomości zależy nie tylko od wzrostu 
ich wartości, ale również od korzyści z ich użytkowania. 

Najczęściej stosowane formy inwestowania w nieruchomości 
to:
• wynajem krótko- i długoterminowy;
• condohotele;
• zakup — remont — sprzedaż.

Idea wynajmu krótkoterminowego jest bardzo prosta, chodzi 
w nim o to, aby osoba zainteresowana mogła wynająć całe miesz-
kanie na krótki czas. Mieszkania na wynajem w atrakcyjnych miej-
scowościach cieszą się coraz większą popularnością, szczególnie 
wśród młodych ludzi oraz rodzin. Są bowiem świetną alternaty-
wą dla drogich hoteli.

Podstawą sukcesu przy wynajmie krótkoterminowym są wy-
soki standard wykończenia mieszkania (wewnątrz i na zewnątrz) 
oraz dobra lokalizacja. Jednakże aby ten typ inwestycji był ren-
towny, musimy poświęcić na to trochę czasu.

Obsługa takiego mieszkania, z oczywistych względów, będzie 
dużo częstsza niż w przypadku standardowego wynajmu, ponie-
waż lokatorzy zmieniają się średnio raz na 1–5 dni. Nie mówimy 
tutaj o  comiesięcznym remoncie, ale podstawowych obowiąz-
kach, takich jak sprzątanie, wymiana pościeli, drobne naprawy 
czy też meldunki i wymeldowania. Wszystkie te czynności są nie-
odzowne, ponieważ cały czas musimy dbać o zadowolenie klien-
ta. Skoro mowa o  klientach, należy postawić pytanie, gdzie ich 
szukać. Tutaj z  pomocą przychodzą liczne strony internetowe, 
jak choćby Airbnb.com czy booking.com. To portale, na których 
możemy umieścić ogłoszenie o swoim apartamencie i jednocze-
śnie najprostsza droga do znalezienia klientów. Z kolei marketing 
jest kwestią otwartą. Nie ma jednego przepisu na dobrą reklamę. 
Wcześniej wymienione portale, banery, ekrany LED na terenie 
miasta to tylko niektóre z wielu możliwości. Przykładowo, na sa-
mym tylko portalu Airbnb.com znajdziemy blisko 7 tys. ofert.

Wynajem krótkoterminowy to ciekawa alternatywa dla stan-
dardowego wynajmu. Na pewno jest bardziej dochodowa, nato-
miast wymaga od właściciela poświęcenia czasu i  wysiłku, aby 
utrzymać lokal w  dobrych standardach. Jest to przede wszyst-
kim ciekawa alternatywa dla osób, które chciałyby zainwestować 
pieniądze, ale nie mają jeszcze sprecyzowanej koncepcji bizne-
su, jak również dla tych, którzy posiadają oszczędności na nisko 
oprocentowanych kontach, lokatach czy też funduszach inwesty-
cyjnych. Wynajem krótkoterminowy należy postrzegać jak każ-
dy inny własny biznes. Zysk z tego typu wynajmu jest zbliżony do 
1,7–2,8-krotnego wynajmu długoterminowego (standardowego).

Inwestycja w wynajem długoterminowy to nic innego jak za-
kup mieszkania w celu wynajmowania na dłuższy okres. Na efek-
tywność inwestycyjną tego typu działalności wpływa wiele 
czynników, które dywersyfikują ryzyko, ale mimo zagrożeń nieru-
chomości są jedną z najbardziej opłacalnych form pomnażania ka-
pitału. Średnia rentowność z najmu długoterminowego w Polsce 
waha się na poziomie 4–5 proc. w skali roku przy 10,5-miesięcz-
nym obłożeniu, co daje 2-krotnie większy zysk niż obligacje Skar-
bu Państwa lub lokaty bankowe. Posiadając odpowiedni budżet, 
jesteśmy w stanie przy odpowiednim zaangażowaniu uzyskać ren-
towność powyżej 5 proc. Na ten wynik mają wpływ 3 najważniej-
sze czynniki, czyli: cena zakupu, koszty utrzymania i  lokalizacja. 
Przed zakupem mieszkania pod wynajem długoterminowy trze-
ba zadać sobie pytanie: komu chcemy je wynająć? Na przykład 
w dobrych lokalizacjach w miastach uniwersyteckich, blisko kam-
pusów, mieszkań poszukują studenci. Dla nich istotne są przede 
wszystkim cena najmu oraz bliskość uczelni lub komunikacji miej-
skiej. Na tym rynku świetnie sprawdzają się małe, funkcjonalne 
mieszkania, np. kawalerki dla par lub singli albo duże kilkupokojo-
we z opcją najmu pokoju. Zaletą rozwiązania jest gwarancja najmu. 
Ryzykiem natomiast duża rotacja najemców związana z  wynaj-
mem terminowym uzależnionym od długości roku akademickiego.  

EKSPERT RADZI

Inwestowanie w nieruchomości
Najczęstszym powodem zakupu nieruchomości jest potrzeba zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych. Jednakże zakup nieruchomości może być również 
przedmiotem inwestycyjnym, który należy traktować jako lokatę długoterminową.

Miasto
Mediana ceny 
zakupu mkw. 

mieszkania

Mediana stawki 
najmu (za mkw.) 

pomniejszona 
o 5 proc.

Rentowność 
najmu netto

Białystok 4 299 zł 29,76 zł 5,53 proc.

Bydgoszcz 4 617 zł 27,94 zł 4,77 proc.

Gdańsk 5 623 zł 44,48 zł 6,53 proc.

Katowice 4 650 zł 35,21 zł 5,98 proc.

Kielce 3 785 zł 19,79 zł 3,76 proc.

Kraków 6 515 zł 38,00 zł 4,50 proc.

Lublin 4 854 zł 34,05 zł 5,50 proc.

Łódź 4 586 zł 30,32 zł 5,31 proc.

Poznań 5 850 zł 31,33 zł 4,12 proc.

Rzeszów 4 583 zł 26,43 zł 4,49 proc.

Szczecin 4 841 zł 30,92 zł 4,90 proc.

Tychy 4 100 zł 28,50 zł 5,51 proc.

Warszawa 7 352 zł 50,89 zł 5,51 proc.

Wrocław 5 866 zł 40,95 zł 5,48 proc.

Zielona Góra 3 679 zł 21,23 zł 4,24 proc.

Rentowność najmu mieszkań w poszczególnych miastach w kwietniu 2017 r. 

Źródło: ceny transakcyjne Home Broker i Open Finance z kwietnia 2017 r.; oferty 

najmu z serwisu Domiporta.pl z kwietnia 2017 r. obniżone o 5 proc.

Condohotel jest inwestycją dewelopersko-hotelarską, w efek-
cie której powstaje budynek stanowiący połączenie jednostek 
mieszkalnych i  samego hotelu. Stąd też nazwa — condohotel. 
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Jest to obiekt noclegowy, mieszkalno-hotelowy. Najczęściej za-
licza się go do segmentu premium, kategoryzowanego na 4 lub 
5 gwiazdek hotelowych. Jest to luksusowe miejsce, w  którym 
turyści mogą nie tylko wynająć pokój, ale też czynnie wypocząć 
w centrum SPA i Wellness, na basenach, a także skorzystać z in-
nych atrakcji. Tego typu apartamenty najczęściej nie stanowią sa-
modzielnych lokali mieszkalnych z  funkcją użytkową. Natomiast 
warto zaznaczyć, że każdy posiada księgę wieczystą, co oznacza, 
że może być obciążony hipoteką, czyli kredytem hipotecznym za 
zakup nieruchomości, co jest ważne dla kupującego.

Inwestycja w condohotel polega na tym, że nabywane są prawa 
własności do luksusowego apartamentu lub pokoju hotelowego, 
a wynajmem zajmuje się firma (operator), która zarządza obiek-
tem i  wypłaca nam wynagrodzenie. Zazwyczaj na początku jest 
to czynsz o stałej wysokości, a po kilku latach wysokość czynszu 
zaczyna być liczona od przychodów z najmu. Podsumowując, na 
początku zysk jest gwarantowany, a  potem zależy od obłożenia 
w  hotelu. Jednak wariantów zarządzania finansami condohoteli 
mamy wiele i zależą one od indywidualnych ustaleń z dewelope-
rem. Zakupu nieruchomości w  systemie condo często dokonują 
nie tylko osoby fizyczne, ale też firmy chcące pomnażać kapitał. 
Jest to opłacalny instrument inwestycyjny, ponieważ gwarantuje 
pewny zysk w każdym roku funkcjonowania obiektu. Rentowność 
tego typu inwestycji waha się od 6 do 10 proc.

Zadaniem operatora jest kompleksowa obsługa gości od 
momentu rezerwacji apartamentu przez takie czynności jak: 
wydanie i odbiór kluczy, sprzątanie, wymiana pościeli, serwis na-
prawczy i  rozliczenia finansowe. Poza obsługą gości i  transakcji 
odpowiada on również za aktywną promocję nieruchomości. Do-
świadczenie i sprawność operatora są kluczowymi czynnikami za-
pewniającymi ciągłość najmu.

Największy zwrot z  inwestycji zapewniają dobrze zlokalizo-
wane mieszkania wymagające generalnego remontu. Mówimy tu 
o inwestycji typu zakup-remont-sprzedaż, tzw. flipping.

Lokale o  dużym potencjale należą jednak do rzadkości i  wy-
magają też sporych nakładów finansowych. Zakres prac może 
obejmować wymianę instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, 
wymianę podłóg, okien, drzwi czy tez zmianę układu mieszkania. 
Konieczność odnowienia nieruchomości bywa czasem atutem, 
ponieważ nabywca z reguły planuje kompleksowy remont.

Mieszkanie do remontu może wystraszyć indywidualnych na-
bywców, którzy kupują je dla siebie, jednakże nawet największą 
ruinę można zmienić w piękne lokum.  Nieruchomości kupowane 
do remontu w celu inwestycji powinny być tańsze o 20–25 proc. 
od średnich cen rynkowych. Wtedy cenę można uznać za okazyjną.  
Inwestując w mieszkania, lepiej jest wybrać lokal w gorszym sta-
nie technicznym niż odświeżony przed sprzedażą. Łatwiej wte-
dy oszacować zakres wymaganych prac oraz określić niezbędny 
budżet.

W sprzyjających warunkach urządzone w nowoczesny sposób 
mieszkanie można sprzedać z zyskiem rzędu od 10 do 20 proc., 
uwzględniając koszt zakupu oraz remontu. Liczbę przeprowadzo-
nych transakcji tego typu w danym okresie czasu warunkują takie 
czynniki jak: budżet, dostępność ekip remontowych i liczba kon-
kurencyjnych mieszkań tego typu.

Gdzie inwestować w nieruchomości?
Odpowiedź jest bardzo prosta — strategia determinuje lokaliza-
cję inwestycji. Bo jeżeli chcemy wynajmować nieruchomość stu-
dentom, to wiadomo, że najlepsza lokalizacja jest przy uczelniach. 

Jeżeli wolimy wynajmować turystom, to dobrze byłoby, żeby 
mieszkanie znajdowało się blisko atrakcji turystycznych i rozryw-
kowych. Jeżeli żyjemy w mieście, w którym jest ruch biznesowy 
i chcielibyśmy wynajmować lokal np. osobom, które przyjeżdżają 
do pracy w korporacjach, trzeba pamiętać, że preferują one na-
jem przy biurowcach lub fabrykach danych firm.

Najpierw należy sobie odpowiedzieć na pytania: Co chcemy ro-
bić z daną nieruchomością? Jaką strategię wybierzemy? Jakie ryzyko 
będzie dla nas optymalne? Jaki zysk wystarczający? W jakim kierunku 
pragniemy iść? Dopiero wtedy można wybrać lokalizację i w jej po-
bliżu szukać nieruchomości w zależności od budżetu. Jeżeli cho-
dzi o flipy, to najistotniejsza jest lokalizacja z dobrym dostępem 
do komunikacji miejskiej.

Kupno nieruchomości za granicą alternatywą dla 
inwestycji w Polsce
Kierunki turystyczne często wywierają wpływ na wybór lokali-
zacji nieruchomości poza granicami naszego kraju. Zaletą takiego 
rozwiązania może być możliwość zarobkowania na wynajmie lo-
kali turystom. Dodatkowym atutem jest to, że inwestycja w nieru-
chomość to nie tylko potencjalne zyski z najmu, ale też założenie, 
że mieszkanie z czasem będzie zyskiwać na wartości. Posiadanie 
takiego apartamentu w swoim portfelu inwestycyjnym pozwala 
na dywersyfikację ryzyka oraz wiąże się z prestiżem.

Polacy gustują w kierunkach południowych. Nasza słabość do 
ciepłych, „urlopowych” krajów przekłada się na zainteresowanie 
tamtejszymi rynkami nieruchomości. Te zresztą często okazują 
się dosyć przystępne cenowo. Dla przykładu, cena nowego 3-po-
kojowego, w pełni wyposażonego apartamentu w Hiszpanii, przy 
plaży 15 km od Walencji w miejscowości Puzol Playa, wynosi oko-
ło 650 tys. zł., czyli praktycznie tyle samo, co cena komfortowego 
mieszkania o podobnej powierzchni w Krakowie.

Niewątpliwą zaletą jest zarządzanie mieszkaniem przez firmy 
zewnętrzne generujące comiesięczny zysk z nieruchomości oraz 
możliwość finansowania zakupu przez banki zagraniczne. Nie 
należy zapominać też o opcji korzystania w okresie wakacyjnym 
z własnej nieruchomości z pełną obsługą ze strony operatora. 

Przed decyzją dotycząca wyboru formy inwestycji warto sko-
rzystać z  porad specjalistów. Jedno jest pewne, nieruchomości 
i możliwości, jakie stwarza obecny rynek, stają się ciekawą alter-
natywą dla obecnego systemu bankowo-funduszowego.

House of Cards
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rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

4-pokojowe – 108 m² 
Kazimierz, ul. Piekarska
Widokowy, dwupoziomowy apar tament 
znajdujący się w czteropiętrowym budynku. 
Składa się z czterech osobnych pokoi , kuchni 
i trzech łazienek. Do mieszkania przynależy 
balkon, piwnica oraz duże miejsce postojowe 
w garażu podziemnym. Ogrzewanie centralne.

Cena 910.000 zł  
tel. 512 110 804

Dom – ok. 200 m2              
Tyniec

Dom wolnostojący, jednopiętrowy, położony 
na 14 arowej działce. Poziom I: 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, pomieszczenie gosp. II 
poziom do adaptacji. Ogrzewanie: piec 
dwufunkcyjny.

Cena 549.000 zł 
tel. 604 163 263

2-pokojowe                
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego

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

Cena 580.000 zł
tel. 512 110 802

2-pokojowe - 55 m2      
Ugorek
Przedpokój, dwa niezależne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka, loggia, balkon, piwnica. Miesz-
kanie do częściowego remontu zlokalizowane 
na I piętrze w budynku z cegły. Wymieniona 
instalacja C.O. Cicha i spokojna okolica w 
sąsiedztwie Parku Lotników. Dogodna komu-
nikacja autobusowa i tramwajowa, rozwinięta 
infrastruktura handlowo-usługowa.

Cena 340.000 zł
tel. 12 412 00 72

2-pokojowe – 43 m2  
Krowodrza, ul. Siemaszki
Zadbane,dwustronne mieszkanie, składające 
się z przedpokoju, osobnej jasnej kuchni, 
dwóch oddzielnych pokoi, łazienki z WC, bal-
konu i piwnicy. W okolicy liczne tereny zielone 
oraz dobrze rozwinięta infrastruktura.

Cena 299.000 zł
tel. 793 717 771 lub (12) 636 44 40

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

Cena 730.000 zł
tel. 512 110 804

1-pokojowe –  33 m2            
Zabłocie
Mieszkanie położone na drugim piętrze ka-
mienicy. Nieruchomość w stanie do remontu. 
Lokal składa się z pokoju, kuchni oraz łazienki 
z WC z możliwością zmiany aranżacji. Idealne 
pod inwestycję. 
                                                                  

Cena 195.000 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

4-pokojowe – 133 m2 
Ruczaj, ul. Kobierzyńska
Mieszkanie dwupoziomowe   składające 
się z: przestronnego salonu, kuchni z 
jadalnią, pomieszczenia gospodarczego, 
pokoju kąpielowego z wanną, toaletą i 
kabiną prysznicową, osobnego WC oraz 
2 dużych sypialni. Walorami mieszkania 
jest przestronność i otwar te przestrzenie.  
 

Cena 799.000 zł                                                  
tel. 782 941 234 

2-pokojowe - 55m2                        
Nowa Huta, os.Kolorowe
Dwa pokoje, jasna kuchnia, łazienka, przed-
pokój,dwa balkony. Mieszkanie na drugim 
piętrze w cichej i spokojnej okolicy. Możli-
wość przerobienia na trzy osobne pokoje. W 
bloku do wykorzystania dla lokatorów strych 
i wózkownia.

Cena 269.000 zł
tel. 12 359 39 25
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe – 130 m2      
Krowodrza, Leopolda Staffa 
Przedpokój, 3 pokoje, salon z aneksem kuchen-
nym, 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

Bronowice-ul.Władysława 
Podkowińskiego
Przestronne,dwupoziomowe mieszkanie  o 
powierzchni 78 m2. Duży salon z kominkiem 
połączony z jasną kuchnią ,łazienka,sypialnia.
Wysoki standard wykończenia nieruchomo-
ści. Możliwość wydzielenia dodatkowych 
pomieszczeń oraz dokupienia garażu i ko-
mórki lokatorskiej. Taras o powierzchni 15 m2.                                                                          

Cena 445.000 zł 
tel. 666 605 183

2-pokojowe – 43,30 m2       
Wieliczka,                                
os. Szymanowskiego
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, balkon, miejsce po-
stojowe w garażu podziemnym. Nowocześnie 
wykończone mieszkanie w niskim bloku z 
windą z 2017 r. Zamknięte osiedle.

.

Cena 320.000 zł                                                           
tel. 600 176 207 

3-pokojowe – 57 m2               
Ruczaj, ul. Czerwone Maki
Mieszkanie w wieżowcu z 2006 roku:
3 pokoje, aneks kuchenny, wysoki standard 
wykończenia, winda, zamknięte osiedle, 
dwustronne, balkon! Rowerownia, piwnica, 
panoramiczny widok!

Cena 389.000 zł
tel. 12 311 33 33

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 postojowe 
w garażu podziemnym w cenie mieszkania.                                              

Cena 385.000 zł 
tel. 786 266 502 

4-pokojowe – 72,05 m2  
Wola Duchacka Zachód
Przedpokój, jasna kuchnia, łazienka, WC, 
balkon. Mieszkanie ustawne, duże możliwości 
aranżacyjne.

Cena 345.000 zł
tel. 730 669 777

3-pokojowe – 61 m2         
Prądnik Czerwony
Przedpokój, kuchnia, łazienka, osobne WC, 
balkon, piwnica. Stan dobry, do zamiesz-
kania. Niskie miesięczne koszty utrzymania               
420 zł/m-c. Możliwość zamiany na mniejsze 
1-pokojowe mieszkanie.

Cena 355.000 zł  
tel. 533 320 218

Dom – 63 m2, działka 1,90 a 
Olsza, ul. Gdańska 
PARTER: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc,
PIĘTRO: pokój, 2 części strychu do adaptacji. 
Działka z 2 garażami. Nieruchomość do remon-
tu lub przebudowy.

Cena 385.000 zł
tel. 604 683 680

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

Cena 259.000 zł
tel. 537 680 002

2-pokojowe- 51 m2                                        
Nowa Huta, os. Wandy
Dwa niezależne pokoje, jasna oddzielna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie z balkonem na pierwszym piętrze. 
Przynależna piwnica. 
Zadbany blok z odnowioną elewacją. Cicha 
część osiedla.

Cena 269.000 zł 
tel. 693 569 250 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

4-pokojowe - 75,85 m2  Os. Złocień, ul. H.K. Czeczów
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 2 niezależne pokoje, łazienka z WC, balkon. Mieszkanie II-poziomowe wykończone w wysokim 
standardzie. Cena zawiera 2 miejsca postojowe w garażu podziemnym.

Cena: 419.000 zł
tel. 537 680 002

2-pokojowe – 46,92 m2          
Płaszów- ul. Wielicka
Przedpokój, salon z miejscem na aneks 
kuchenny, sypialnia, łazienka z WC, balkon. 
Mieszkanie  w doskonałej lokalizacji, idealne 
pod inwestycję. Ogrzewanie i ciepła woda z 
sieci miejskiej. Blok z 2013 roku z windą.

Cena 340.000 zł
tel. 570 578 980

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

Cena 309.000 zł                       
tel. 693 315 107

2 pokoje – 36,9 m2 
Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka

2 pokojowe mieszkanie w nowym budownictwie. II piętro. Stan bardzo dobry. Idealne 
pod wynajem lub jako mieszkanie „na start”. Niskie koszty utrzymania mieszkania. 
Możliwość dokupienia garażu. Dostępne od zaraz. Blisko komunikacji.

Cena 265.000 zł
tel. 537 978 098
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PODGÓRZE,
PRZEWÓZ
Mieszkanie 2-pokojowe, 47,5 m2,     
do wejścia, 2009 r.
Cena: 369.000 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

PODGÓRZE DUCHACKIE,
WŁOSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 35,5 m2, 
nowoczesne, balkon
Cena: 320.000 zł 

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

MISTRZEJOWICE,
OS. PIASTÓW
Komfortowe 3-pokojowe mieszkanie, 
2017 r., 65 m2

Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

GRĘBAŁÓW,
GEODETÓW
Dom wolnostojący, p.u. 170 m2, 
klimatyczny, 2002 r., działka 17 a                          
Cena: 812.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

BRACIA-SADURSCY.PL

WOLA JUSTOWSKA
Apartamenty 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 31-73 m2

Ceny: od 319.500 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

DĘBNIKI,
UL. SODOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 55 m2, I p., 
balkon, 2009 r.
Cena: 459.000 zł
 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto    
 572-985-869

GRZEGÓRZKI                                  
Apartamenty 1, 2, 3, 4, 5-pokojowe, 
pow. 29-135 m2

Ceny: od 268.650 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

ZIELONKI
Mieszkania 3-pokojowe, 
pow. 64-82 m2

Ceny:  od 385.320 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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KLINY,
UL. SOROKI
Dom wielorodzinny, 3-pokojowy,    
94 m2, gustowny
Cena: 735.000 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

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Atrakcyjne 2-pokojowe mieszkanie, 
53 m2, 2012 r.
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

DĘBNIKI,
UL. KORPALA
Dom wolnostojący, 5-pokojowy,   
300 m2, komfortowy
Cena: 1.289.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby    
 500-715-217

ZABIERZÓW,
UL. LEŚNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 81 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 528.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

GM. WIELKA WIEŚ,
TOMASZOWICE
Gustowny, wolnostojący dom,        
208 m2, 2009 r., działka 11 a
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga     
 518-706-538

DOBRANOWICE
Domy w zab. bliźniaczej, 4-pokojowe, 
pow. 131 m2

Ceny: od 399.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,    
pow. 30-90 m2

Ceny: od 261.783 zł

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

Cena: 410.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

DĘBNIKI,
UL. ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 104 m2, 
nowoczesne
Cena: 699.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby   
 500-715-217

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Klimatyczny 2-pokojowy 
apartament, 60 m2, 2003 r.
Cena: 580.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska 
 511-272-018

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
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GOLKOWICE
Dom wolnostojący, 9 pokoi, działka 
19 ar, do zamieszkania
Cena: 980.000 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

BRONOWICE,
UL. STAREGO DĘBU
Mieszkanie 2-pokojowe, 46 m2, 
nowoczesne
Cena: 369.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
 508-155-779

WOLA DUCHACKA,
UL. WALEREGO SŁAWKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 88 m2,     
2011 r., nowoczesne
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska   
 505-083-150

CZYŻYNY,
AL. JANA PAWŁA II
Mieszkanie 3-pokojowe, 72 m2, 
apartamentowiec
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

BIBICE,
UL. NA CZEKAJ
Dom bliźniak, 4 pokoje, 
145 m2, wysoki standard                                 
Cena: 730.000 zł 
 
KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      

 508-155-779

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,               
pow. 45-80 m2

Ceny: od 272.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

BRONOWICE,
UL. KOŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
nowoczesne
Cena: 595.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk   
 514-738-628

WIELICZKA,
UL. KOŚCIUSZKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2,           
z ogródkiem
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski  
 511-272-188

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. KACZARY
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
gustowne
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010
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PRĄDNIK CZERWONY,
UL. NUSZKIEWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala   
 510-131-177

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

MICHAŁOWICE,
UL. GALICYJSKA
Dom wolnostojący, 240 m2, dz. 6,5 ar, 
ładny, 2006 r.
Cena: 1.100.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

RUCZAJ,
UL. RYDLÓWKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2,    
2018 r., wys. standard
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala   
 510-131-177

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio     
 515-234-864

WIELICZKA,
BRZEGI
Dom wolnostojący, 152 m2, dz. 21 ar, 
ładny, 2004 r.
Cena: 690.000 zł 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek    
 505-110-150

ZIELONKI
Mieszkania 3, 4-pokojowe,                    
pow. 55-57 m2

Ceny: od 324.000 zł  

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

BRACIA-SADURSCY.PL

BIEŻANÓW
Mieszkania 2,3, 4-pokojowe,          
pow. 42-70 m2

Ceny: od 235.200 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka         
 6688-880-156

 
 

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran                
 503-780-786

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

KONTAKT:  Beata Gracz Sambor  
 500-557-819

RUCZAJ,
UL. MIŁKOWSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 69 m2,     
2012 r., wys. standard
Cena: 610.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio     
 515-234-864
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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

Kraków, ul. Lindego 1
tel. 503 005 679

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

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

Zabudowa szeregowa, 219 m2/152 m2   

(całkowita/mieszkalna), 4 pokoje, oddziel-
na kuchnia. Garaż 2-stanowiskowy.
2001 rok.

2 piętro, 4 pokoje + aneks kuchenny,               
94 m2/86 m2 (całkowita/użytkowa), dwupo-
ziomowe, taras 15 m2.

137 a, szerokość 28 m, MPZP – 1700 PUM, 

zabudowa jednorodzinna bliźniacza.

55 m2, 3 pokoje, umeblowane, MPEC.

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

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

128 m2, działka 364 m2, 5 pokoi, 
garaż, widokowy taras. Rok budowy 
2018 – stan deweloperski.

48 m2, 2 pokoje, 3 piętro, niski blok. 

19,5 a, działka kwadratowa 43x42, 
mieszkalno-usługowa. Wszystkie 
media na działce. 

Modlniczka 
Dom na sprzedaż 

Wola Justowska, ul. Morelowa 
Dom na sprzedaż 

Wieliczka
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, Mydlniki                     
Działka na sprzedaż

Kraków, ul. Poznańska
Apartament na wynajem

Kraków, Swoszowice
Działka z gotową inwestycją

Dom w Krzywaczce        
za Mogilanami

Karniowice
Dom na sprzedaż

Grzegórzki, 
al. Ignacego Daszyńskiego
Mieszkanie na sprzedaż

Zabierzów 
Działka na sprzedaż

Cena: 898 000 zł Cena: 1 190 000 zł

Cena: 449 500 zł

Cena: 1 600 000 zł

Cena: 2 500 zł

Cena: 599 000 złCena: 650 000 zł

Cena: 592 920 zł

Cena: 380 000 zł

Cena: 690 000 zł

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

507-149-904
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

Grzegórzki, ul. Masarska – sprzedaż Pod Inwestycję! Stare Miasto – sprzedaż

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

2-pokojowy apartament 
w luksusowej inwestycji, 
jedyne 500 m od Rynku 
Głównego, nieopodal 
Plant.

2 pokoje, 41 m2, V piętro.

Barbara Kulon    +48 795 700 975     barbara@aphouse.pl Izabela Myśliwiec   +48 799 936 689     izabela@aphouse.pl

Cena: 730.000 zł Cena: 599.000  zł
(do negocjacji)

Plac Dominikański – sprzedaż Św. Wawrzyńca – sprzedaż

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

Do sprzedaży 
wykończone mieszkanie 
na ulicy Grzegórzeckiej o 
pow. 51 m2

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

Cena: 860.000 zł Cena: 699.000 zł

Zabłocie – sprzedaż Kazimierz – sprzedaż

Na sprzedaż studio w 
inwestycji Riverside o 
powierzchni 32 m2

Cena zawiera miejsce 
postojowe.

Luksusowy apartament 
45 m2 na Kazimierzu.

Karolina Dutka    +48 795 184 427   karolina@aphouse.pl Denys Romanov    +48 795 795 482     denys@aphouse.pl

    Cena: 660.000 zł  

Poznańska – wynajem Wielopole – sprzedaż

Mieszkanie 2-pokojowe 
58 m2

Miejsce postojowe w 
cenie.

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.

Denys Romanov    +48 795 795 482     denys@aphouse.pl Marek Cygal    +48 795 184 428     marek@aphouse.pl

Cena: 2 100 zł Cena: 1.699.900 zł

Cena: 570.000 zł 
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Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

Umów się na spotkanie:  Sylwia Ludowicz
+48 575 547 123

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

Wybierz jedno z 10 świetnie urządzonych 2-pokojowych 
mieszkań blisko Quattro Business Park.

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

Duże mieszkanie na Kazimierzu, świeżo po remoncie, 
w doskonałej cenie.

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

Piękny dom o idealnym metrażu, z widokiem na las, 
tuż przy granicy Krakowa.
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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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Obiekt Nieruchomości Janusz Pańczyk 
(licencja PFRN nr 4312)                                                           

WWW.Obiekt.cOm

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

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 160 m2, 
2 poziomy, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, garaż, ogródek. 

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)

Garsoniera na wynajem o pow. 32 m2

kRAkÓW, UL. bANAcHA

czynsz miesięczny: 1550 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: 359.000 zł

kRAkÓW, UL. GRAŻYNY

cena: 1.100.000 zł
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WIELICZKA

Dom wolnostojący o powierzchni 200 m2, na działce o pow. 6,5 a,
z 2014 r.

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

690 000 zł do negocjacji
KRAKÓW, UL. ŚLICZNA

Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 50 m2, III/X p., lokal wymaga 
remontu.

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

319 000 zł do negocjacji

SKAWINA

Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 35 m2, II p. w budynku wielorodz., dogodna 
lokalizacja, stan bardzo dobry.

KONTAKT: Lucyna Pacułt 668-177-549

155 000 zł (w cenie udział w działce)
KRAKÓW, UL. TURNIEJOWA

Mieszkanie 2-poziom., 3-pok., o pow. 100 m2, III/IV p., z 2001 r., czynsz 
administarcyjny - 600 zł.

490 000 zł do negocjacji

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

KRAKÓW, OKOLICA UL. BUGAJ/TRACZY

Do sprzedania płaska działka budowlana, o powierzchni 8 arów. Uzbrojenie: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja miejska przy działce. Działka położona jest w bocznej uliczce,przy drodze 
asfaltowej. Wjazd na działkę od północy. KONTAKT: Lucyna Pacułt 668-177-549

119 000 zł do negocjacji
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA, WIKTOROWICE

Do sprzedania w trybie pilnym działka budowlana o powierzchni 21,6 ara położona przy 
drodze asfaltowej. Wjazd na działkę od strony zachodniej. Media: prąd, gaz, woda, 
telefon przy działce.

179 000 zł do negocjacji

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

MOGILANY, KRZYWACZKA

Dom wolnostojący w stanie deweloperskim o pow. 124 m2, na działce o pow. 6,5 ara, 
według projektu “DOM PRZY CYPRYSOWEJ 12 N” (w trakcie realizacji). 
Zakończenie inwestycji - czerwiec 2018 roku. KONTAKT: Lucyna Pacułt 668-177-549

990 000 zł

KONTAKT: Lucyna Pacułt 668-177-549

MIECHÓW

Dom wolnostojący o pow. 230 m2, na działce o pow. 12 arów (działka ogrodz. i 
zagospodarow.), rok budowy
- 2018.

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

1 200 000 zł
KRAKÓW, NOWA HUTA, OS. WYCIĄŻE

Dom parterowy wolnostojący o pow. o pow. 120 m2, na działce o pow. 21 a, 
wymaga gruntownego remontu

259 000 zł do negocjacji

KONTAKT: Elżbieta Saracen 606-963-601

SKAWINA
309 000 zł do negocjacji

Dom parterowy wolnostojący o pow. 203 m2, na działce o pow. 23 ary, z 2014 r., 
wykończony do zamieszkania.



98 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert



99Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 03/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

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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HELTON
ul. Szafrana 5C/58, 30-363 Kraków 

www.helton.pl
Tel. (+48) 882 925 771, (+48) 12 312 05 64

 
Do wynajęcia 
270-metrowy dom 
w okolicach ul. Wielickiej. 

Paweł Wałaszek, 

UL. WIELICKA – wynajem – dom – 5000 zł 

Paweł Wałaszek
+48 882 925 771
pawel@helton.pl

 
Do wynajęcia lokal 
o powierzchni 525 m2 
przy ul. Juliusza Lea.

UL. LEA – wynajem – lokal – 14 000 zł 

Aleksandra Olechowska
+48 791 412 630
aleksandra@helton.pl

 
Do sprzedaży 160 m2

apartament w okolicach 
ul. Zakopiańskiej. 

UL. ZAKOPIAŃSKA – sprzedaż – apartament – 1.100.000 

Adela Hopek
+48 574 206 181
adela@helton.pl

Do wynajęcia 47 m2 

apartament w okolicach 
ul. Nadwiślańskiej. 

UL. NADWIŚLAŃSKA – wynajem – mieszkanie 

Faustyna Kowal
+48 732 623 964
faustyna@helton.pl

 
Do wynajęcia przestronne 
mieszkanie o pow. 65 m2 

na osiedlu Europejskim.

Paweł Wałaszek, 

UL. BOBRZYŃSKIEGO – wynajem – mieszkanie 

Wojciech Roman
+48 791 412 629
wojciech@helton.pl

 
Do sprzedaży  66 m2  aparta-
ment na Osiedlu Fi  w dzielnicy 
Podgórze.  3 pokoje,  II piętro, 

balkon.

UL. TADEUSZA SZAFRANA – sprzedaż – mieszkanie – 660.000 zł

Ewelina Łabno-Bieniek
+48 570 765 133
ewelina@helton.pl

          POŚREDNICTWO
Nasz klient czeka na Twoje mieszkanie. Jeśli 
jesteś właścicielem nieruchomości na wynajem - 
zapraszamy do kontaktu. Zaufało nam ponad 4500 
właścicieli mieszkań na wynajem.

          ZARZĄDZANIE NAJMEM
Zajmiemy się przygotowaniem mieszkania do 
wynajmu, znalezieniem dobrego najemcy aż po 
bieżącą opiekę w trakcie trwania umowy. Powierza-
jąc nam obowiązki związane z wynajmem zyskasz 
czas i spokój.

http://helton.pl/agents/ewelina-labno-bieniek/ http://helton.pl/agents/pawel-walaszek/

ewelina@helton.pl
+48 570 765 133

pawel@helton.pl
+48 882 925 771

Paweł 
Wałaszek  

Ewelina
  Łabno-Bieniek
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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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Józefa dietla 21 Kraków

www.dietla21.pl 

Stare Miasto

Powierzchnie:

od 38 m2

Ceny już od  

6.700 zł/m2
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Nikt na świecie nie sprzedaje więcej niż RE/MAX®

arch. Wojtek Wieczorek
broker lic.18832

+ 48 601 131 690

Iwona Wieczorek
broker lic. 10221

+ 48 609 777 677

International Premium Real Estate Agency 
Warsaw Poland

4 penthouses in Warsaw!

Aleja Rzeczypospolitej 18 lok. 178 Warszawa • www.remaxcapital.pl 
capital@remax-polska.pl

MOKOTÓW, ul. Żaryna, 137 m2

4 pokoje, 2004 r., taras 100 m2
WILANÓW ul. Klimczaka, 126 m2,
4 pokoje, 2011 r., taras 120 m2 

WILANÓW, ul. Rzeczypospolitej, 137 m2

4 pokoje 2008 r., taras 100 m2
MOKOTÓW, ul. Bruna, 115 m2

4 pokoje 2009 r., taras 65 m2

Warszawa, Centrum, 56 m2

1913 r., 2 pokoje

KamienicaWłaściciele biura

2.590.000 PLN

2.230.000 PLN

1.399.000 PLN

1.740.000 PLN

990.000 PLN
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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

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
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ogłoszenia drobne i prywatne

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, par ter. Mieszkanie 
w 2-piętrowym budynku z 2006 r. Lokal składa 
się z salonu połączonego z aneksem kuchennym 
(istnieje możliwość wydzielenia kuchni jako od-
dzielne jasne pomieszczenie), sypialni, łazienki 
z  WC z  oknem i  przedpokoju. Do mieszkania 
należy komórka lokatorska – 10 m2, podziemne 
miejsce parkingowe (dodatkowo płatne) i  za-
gospodarowane 2 tarasy zewnętrzne. Czynsz 
administracyjny wynosi 450 zł przy 2 osobach 
(zawiera zaliczkę na zimną i ciepłą wodę, ogrze-
wanie, fundusz remontowy, wywóz śmieci), 
dodatkowo płatny prąd według zużycia. Brak 
gazu w budynku. Istnieje możliwość dokupienia 
miejsca postojowego 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

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

Cena 820.000 zł
Tel. 507-112-699

Kraków, ul. Królowej Jadwigi
4-pokojowe mieszkanie o  pow. 128 m2 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 
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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 
jednorodzinnych. Z klatki schodowej wejście do 
dwóch mieszkań. Klatka schodowa w połowie 
należy do każdego z mieszkań - powierzchnia 

wspólnego użytkowania. Rok budowy 2001. 
Ogrzewanie gazowe – własny piec dwubiego-
wy, 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  umy-
walką – 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 

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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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,  ocie -
plony. W  2015 roku remont domu, nowa 
elewacja z  ociepleniem, położenie kostki 
brukowej, 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 
poziom: 3 sypialnie, łazienka z wanną, 2 bal-
kony. Piwnice: kotłownia z  piecem gazowy 
energooszczędnym, dwufunkcyjnym, kon-
densacyjnym, pomieszczenie gospodarcze, 
salka gimnastyczna ze sprzętem sportowym 
i  lustrami na całej ścianie. Działka płaska, 
prostokątna, obsadzona wysokimi tujami, 
iglakami i brzozami.

Cena 750.000 zł 
Tel. 607-594-503 

Kocmyrzów
140 m2, nowy dom, wybudowany w 2016 roku, 
położony w  spokojnej okolicy, 6 km od granic 
Krakowa. Murowany z cegły ceramicznej, płyta 
żelbetonowa, dachówka ceramiczna. Wykonane 
przyłącza: prąd, woda miejska, gaz, kanalizacja 
szambo. Wykonane instalacje wewnętrzne: 
prąd, alarm, woda, gaz, kanalizacja. Wykonane 

tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Okna 
PCV, antywłamaniowe drzwi zewnętrzne firmy 
Gerda. Garaż w  budynku z  bramą sterowaną 
pilotem. Istnieje możliwość dodatkowej ada-
ptacji poddasza co powiększy podany metraż 
o około 70 m2. Działka 803 m2, dojazd asfaltowy. 
Dogodny i szybki dojazd do Krakowa, linia MPK 
212, przystanek 100 m od domu. 

Cena 320.000 zł 
Tel. 600-913-814

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

Tel. 531-000-833 

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

Cena 415.000 zł
Tel. 501-308-886 

Kraków, Soboniowice
240 m2,  5 pokoi, w tym salon połączony z kuch-
nią, 2 łazienki, garderoba, duże pomieszczenie 
użytkowane obecnie jako pralnia. 4 pokoje mają 

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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własne balkony. 2 sypialnie na piętrze wyposażo-
ne są w klimatyzację. W części podpiwniczonej 
znajdują się 2 obszerne pomieszczenia, w  tym 
jedno ogrzewane, gdzie mieści się kotłownia. 
Dwa wyjścia z domu zostały wyposażone w duże 
ganki, jeden ze szklaną zabudową może być 
użytkowany jako ogród zimowy, drugi, otwarty, 
w konstrukcji drewnianej wychodzi bezpośrednio 
na zadbany ogród. W ogrodzie jest wydzielone 
miejsce do wypoczynku. Dom został wykończony 
w 2003 roku.

Cena 1.200.000 zł  
Tel. 694-601-354 

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

Cena 490.000 zł
Tel. 601-503-785

e-mail: labora@poczta.fm 

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

Cena 615.000 zł
Tel. 690-483-127

Kraków, ul. Zbydniowicka
244 m2, działka 15 a, wolnostojący dom z gara-
żem i  wiatą garażową. Dom ma trzy poziomy, 
na każdej kondygnacji jest niezależne miesz-
kanie z kuchnią, łazienką i osobnym wejściem. 
I kondygnacja z drewnianym gankiem – 65,20 
m2, II kondygnacja z tarasem i kominkiem z roz-

prowadzeniem ciepłego powietrza – 85,50 m2, 
III kondygnacja z  zabudowanym balkonem – 
93,30 m2. Powierzchnia użytkowa domu 244 m2 
(7 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki). Nieruchomość 
usytuowana jest na terenach zielonych Krakowa. 
W całości ogrodzona. Dojazd do centrum miasta 
MPK i bus.

Cena 690.000 zł
Tel. 501-856-818 

Wieliczka, ul. Modrzewiowa
245 m2, działka 7,6 a. Na parterze znajduje się 
przestronny salon z nowoczesnym kominkiem 
połączony z  jadalnią, otwarta, nowoczesna 
i  w  pełni umeblowana meblami na wymiar 
kuchnia. Dodatkowo na parterze znajduje 
się toaleta, przedpokój oraz garaż w  obrysie 
domu. Wyjście z  salonu prowadzi na taras 
z  którego przechodzimy bezpośrednio do 
ogrodu. Wokół domu ułożona jest granitowa 
kostka brukowa, a brama garażowa oraz ogro-
dzeniowa napędzana jest systemami marki 
Wiśniewski. Z parteru, drewniane schody pro-
wadzą 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 materiałami najwyższej jakości. 
Najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej, 
obsługiwany przez MPK Kraków –  „Koszykowi-
ce Modrzewiowa” – znajduje się w odległości 
400 m. 

Cena 1.249.000 zł 
Tel. 536-505-303  

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 bu-
dowę dwóch budynków jednorodzinnych w za-
budowie bliźniaczej. Media w granicy i drodze 
(woda, prąd, gaz, kanalizacja,telefon). Cicha spo-
kojna okolica, dojazd drogą asfaltową. W pobliżu 
sklepy ogólno-spożywcze, szkoła, przedszkole, 
przystanek autobusowy, Las Wolski, tor kajako-
wy. 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 prostokąta. 
Szerokość 27,5 m, długość 66 m. Działka jest 
objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
o oznaczeniu MU, co oznacza możliwość zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnosto-
jącej lub w zabudowie bliźniaczej z możliwością 
wydzielenia w  budynku mieszkalnym lokalu 
na cele usługowe dla usług nieuciążliwych. Na 
końcu nieruchomości graniczy z lasem. Działka 
uzbrojona w media. Dojazd drogą utwardzoną.

Cena 269.000 zł
Tel. 509-373-077
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MIESZKANIA – WYNAJEM

Kraków, ul. Bohaterów Września
48 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie w 11-pię-
trowym budynku z  2010 r. Lokal wyposażony 
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 Skarbowy 
Kraków Nowa Huta. Do wynajęcia garaż zamykany 
pod blokiem (ok. 18 m2) – 200 zł/m-c. Mieszkanie 
można oglądać w  godzinach popołudniowych 
i w weekendy.

Cena 1600 + opłaty
Tel. 690-648-526

Kraków, os. Mozarta
75 m2, 3-pokojowe, VI p./ VI p. Lokal składa 
się z  2  oddzielnych pokoi, salonu z  zabudową 
kuchenną, 2 łazienek i  przedpokoju. 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  
2 marca 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 

16.02–01.03.2018  nr 03/2018

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






