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Miejsce przyjazne ludziom biznesu

budynek oddany do użytkowania

powierzchnie biurowe i usługowe

proMocyjne stawki wynajMu tel. 530 500 555

www.conradbiura.pl



Drogi Czytelniku

1 marca uczestnicy zorganizowanej przez 
SBDiM kolejnej debaty z cyklu „Stwórzmy 
razem dobre miasto” dyskutowali na temat 
infrastruktury i komunikacji w Krakowie. Z relacji 
Anny Kapłańskiej pt. „Miasta nie rozciągniemy” 
dowiesz się m.in., dlaczego temat budowy metra 
w Krakowie jest tak kontrowersyjny i budzi 
wiele emocji. Czy liczba miejsc parkingowych 
wymaganych przy budowie kolejnych inwestycji 
powinna być jednakowa dla ścisłego centrum i na 
peryferiach? Jakie rozwiązania komunikacyjne 
są dla Krakowa najbardziej optymalne, biorąc 
pod uwagę historyczną zabudowę? W których 
europejskich miastach powinniśmy szukać 
inspiracji?

Jeśli sprzedajesz mieszkanie i zastanawiasz się, 
czy jest jakiś sposób, aby nie płacić podatku 
dochodowego, zapraszam do lektury tekstu 
„Kiedy spłata kredytu zwalnia z podatku”, 
autorstwa prawnika, Pawła Pucha. 

Z kolei radca prawny Krzysztof Janowski 
analizuje konkretną sprawę dotyczącą podatku 
od nieruchomości w sytuacji prowadzenia 
działalności gospodarczej. Przypadek 
małżeństwa, w którym jeden małżonek prowadzi 
działalność, a drugi jej nie prowadzi, doskonale 
pokazuje zawiłości podatkowe wynikające 
z obecnego prawa. W tej konkretnej sprawie 
Naczelny Sąd Administracyjny interpretuje 
temat odmiennie od Trybunału Konstytucyjnego, 
który nałożenie podatku właściwego 
przedsiębiorcy na współmałżonka określa jako 
„szczególnie rażące”.

Zapraszam do lektury 
Krzysztof Maksiński
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development

Biuro sprzedaży:
Kraków ul. Limanowskiego 3 
godziny otwarcia: pn.–pt. 8:00–17:00

telefon stacjonarny: 12 626 68 85
adres @: krakow@hsd-arrow.pl lub krakow@hsd-inwestycje.pl
strona: www.hsd-arrow.pl lub www.hsd-inwestycje.pl

Ostatnie   mieszkania!
Apartamenty przy Wiśle ul. Kącik 10 Bonarka – ul. Strumienna

Wielicka – Rydygiera II etapOkulickiego – Fatimska
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Biuro sprzedaży:
Kraków ul. Limanowskiego 3 
godziny otwarcia: pn.–pt. 8:00–17:00

telefon stacjonarny: 12 626 68 85
adres @: krakow@hsd-arrow.pl lub krakow@hsd-inwestycje.pl
strona: www.hsd-arrow.pl lub www.hsd-inwestycje.pl

Ostatnie   mieszkania!
Apartamenty przy Wiśle ul. Kącik 10 Bonarka – ul. Strumienna

Wielicka – Rydygiera II etapOkulickiego – Fatimska





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

Prądnik Nowy

Biuro sprzedaży:
tel. 695 278 518, 695 270 472
e-mail: biuro@cpre.pl
www.pradniknowy.pl

Prądnik Nowy
Adres: Kraków, ul. Pachońskiego 5d

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

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
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D
rugi etap osiedla Prądnik Nowy to ośmiopiętrowy 
budynek zlokalizowany przy ul. Pachońskiego 5D. 
Znajdzie się w nim 113 mieszkań, garaż 

podziemny z 95 miejscami postojowymi, a także 
przestrzeń rekreacyjna z atrakcyjnie zaprojektowaną 
zielenią. Wyróżnikiem budynku będzie też estetyczne 
wykończenie części wspólnych, tj. korytarzy i wejścia do 
klatek schodowych. Główną ideą było zaprojektowanie 
przyjaznego osiedla o nowoczesnej architekturze wraz 

1. pokój z aneksem   . 19,53 m2

2. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,69 m2

3. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 3,85 m2

4. przedpokój   .  .  .  .  .  . 6,94 m2

5. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,33 m2

6. ogródek   .  .  .  .  .  . 124,33 m2

1 pokój  . . . . . . . . . . 10,61 m2

2. WC  . . . . . . . . . . . . 2,02 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,81 m2

4. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 5,50 m2

5. przedpokój   .  .  .  .  .  . 9,14 m2

6. pokój z aneksem   . 21,20 m2

7. garderoba  . . . . . . . 3,59 m2

8. balkon  . . . . . . . . . . 7,06 m2

9. balkon  . . . . . . . . . . 8,01 m2

2
2

6

6

7

8
9

5
5

3

3

4

4

mieszkanie C2 

49,34 m2

mieszkanie C22 

65,87 m2

ze strefami do wypoczynku. Dlatego też postawiono na 
zieleń, czyli zróżnicowaną szatę roślinną wokół budynku, 
duże ogródki na parterze i tarasy rekreacyjne na najwyższych 
kondygnacjach. Lekkości całemu projektowi budynku dodaje 
nowoczesna architektura z dużą ilością przeszkleń oraz 
balkonów. Zaletą jest również to, iż klienci Prądnika Nowego 
mogą wybierać aranżację ich mieszkania, tzn. w części 
mieszkań istnieje możliwość zaaranżowania dodatkowego 
pokoju, czy też wybrania kuchni osobno lub w formie aneksu. 

1

1
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Słowiańskie Wzgórze

Biuro sprzedaży:
tel. 12 410 40 31, 12 418 78 80, 668 575 475
e-mail: info@wako.com.pl
www.slowianskiewzgorze.pl

Słowiańskie Wzgórze
Adres: Kraków, ul. Kwartowa 16 i 18

Deweloper: 
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I
nwestycja „Słowiańskie Wzgórze” przy ul. Kwartowej 
16 i 18 obejmuje realizację dwóch budynków miesz-
kalnych. Budynek mieszkalny przy ul. Kwartowej 16 

zawiera 46 mieszka oraz dwa lokale o charakterze han-
dlowo-usługowym na parterze. Dodatkowo na poziomie 
–1 pod obiektem przewidziano w sumie 39 miejsc posto-
jowych oraz 14 komórek lokatorskich w garażu podziem-
nym. Na poziomie 0 przed budynkiem zlokalizowanych 
zostało 9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób 

1. przedpokój   .  .  .  .  . 10,82 m2

2. pokój z aneksem   . 19,34 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,4 m2

4. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 7,19 m2

5. balkon  . . . . . . . . . . . 3,0 m2

1. przedpokój   .  .  .  .  .  . 8,27 m2

2. pokój z aneksem   . 29,60 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,00 m2

4. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,62 m2

5. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 4,69 m2

6. ogródek   .  .  .  .  .  .140,00 m2

niepełnosprawnych. Budynek ten dysponuje 5 kondygnacja-
mi (3 piętra) z 3 klatkami schodowymi. Jego rzut przypomina 
odwróconą literę L.

Budynek przy ul. Kwartowej 18 zawiera 12 mieszkań. Na 
poziomie –1 pod obiektem przewidziano w sumie 15 miejsc 
postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz 
10 komórek lokatorskich. Zrealizowany budynek dysponuje 5 
kondygnacjami (3 piętra) z 1 klatką schodową. Jego rzut przy-
pomina prostokąt.

2

24

4

5

5

6

3

3

przykłądowe  
mieszkanie 

46,75 m2

przykłądowe  
mieszkanie 

68,18 m2

1

1
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J
ednym z problemów dotyczących stolicy Małopolski jest to, że 
rozwój infrastruktury komunikacyjnej nie nadąża za rozbudo-
wą mieszkaniową. Zwrócił na to uwagę dr Marek Bauer z Po-

litechniki Krakowskiej, który zauważył: Problem polega na tym, że 
bardzo łatwo jest wybudować osiedle i robi się to bardzo szybko, nato-
miast dużo gorzej zbudować trasę szybkiego tramwaju. To zajmuje dużo 
czasu, dlatego że samo przygotowanie inwestycji trwa dłużej. W ide-
alnej sytuacji najpierw tworzy się układ komunikacyjny, a później 
do niego dopasowuje się zabudowę mieszkaniową, biurową czy 
handlowo-usługową. Niestety w Krakowie jest odwrotnie. Prezes 
SBDiM, Marek Bolek zwrócił uwagę na kwestię analiz poprzedza-
jących przygotowywanie infrastruktury transportowej. W  przy-
padku niektórych projektów brakuje szczegółowych badań. Poza 
tym, nawet jeśli przeprowadza się analizy, np. przy okazji tworze-
nia nowego Studium, to procedura trwa na tyle długo, że gdy do-
kument zaczyna obowiązywać, niektóre wyniki analiz stają się już 
nieaktualne.

Co z tym metrem?
Ważnym punktem debaty były plany dotyczące budowy metra. 
Stanisław Albricht, prezes Altrans uważa, że według optymi-
stycznych założeń jego budowa może ruszyć ok. 2025 r. Pierwsza 
linia prawdopodobnie połączy Nową Hutę z  historycznym cen-
trum miasta i Bronowicami. Na pytania o dokładny przebieg tra-
sy, koszty i warunki techniczne, odpowie studium wykonalności. 
Ważne jest również pytanie o  opłacalność przedsięwzięcia. My-
ślę, że odpowiedź będzie pozytywna, czyli metro tak, jest uzasadnio-
ne ekonomicznie i będzie potrzebne nie tylko do obsługiwania miasta 
na co dzień, ale też do jego rozwoju — skomentował Albricht, do-
dając, że metro ma zdolność miastotwórczą. W wielu miejscach 
na świecie wokół stacji metra powstają nowe inwestycje, a nawet 
całe dzielnice miast. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bo-
gusław Kośmider zwrócił uwagę na to, że równolegle z pracami 
nad studium warto by było przeanalizować skutki wdrożenia me-
tra w podobnych miastach na świecie. Jako przykład podał Porto, 
gdzie utrzymanie tego systemu komunikacji było na tyle drogie, 
że konieczne okazało się zlikwidowanie części linii tramwajowych 
i autobusowych. W ciągu najbliższych kilkunastu lat również Kra-
kowa nie będzie stać na to, by co roku ponosić takie koszty, ja-
kie na utrzymanie metra wydaje np. Warszawa. Jak zauważył dr 
Bauer, rozwiązanie może stanowić postawienie na metro lekkie, 
podobne do tramwaju. W  miejscach, gdzie jest to możliwe, sieć 
mogłaby powstać na ziemi lub estakadach. Takie rozwiązanie po-
zwoli na korzystanie z istniejących torów tramwajowych, a co za 
tym idzie — możliwe będzie tworzenie nowego systemu etapami, 
raczej na drodze ewolucji niż rewolucji. Pozwoli to na znaczne ob-
niżenie kosztów i rozłożenie ich w czasie. Już dziś można jednak 

Miasta nie rozciągniemy
relacja

mówić o  rozwoju sieci tramwajowej. Systematycznie powstają 
nowe linie, ważne jednak, by były one przemyślane. Jednym z ak-
tualnych problemów jest brak połączenia tramwajowego między 
al. Jana Pawła II a al. Pokoju.

Komunikacja miejska zamiast samochodów
Rozwojowi komunikacji zbiorowej musi towarzyszyć ograniczenie 
ruchu samochodowego w mieście. Tylko w ten sposób możliwe bę-
dzie zniwelowanie korków. Mówił o  tym wiceprezes krakowskie-
go oddziału SARP Paweł Wieczorek, który zauważył, że te dwie 
kwestie mocno łączą się ze sobą. Aktualnie w Krakowie namawia 
się mieszkańców do korzystania z  komunikacji miejskiej, a  jedno-
cześnie wymaga się od architektów i deweloperów przestrzegania 
minimalnej liczby miejsc parkingowych przypadających na jedno 
mieszkanie, nie tylko w przypadku nowego budownictwa, ale i pod-
czas nadbudowy istniejących kamienic. W ścisłym centrum miasta, 
przy zastanym układzie drogowym, niekiedy jest to niemożliwe lub 
bardzo trudne do realizacji. Wiceprezes SBDiM, Mariusz Bryksy 
dodał, że współczynniki powinny być różne, w zależności od loka-
lizacji. Według niego liczba obowiązkowych miejsc parkingowych 
powinna zostać ograniczona w ścisłym centrum miasta, a rozsze-
rzona na peryferiach. Podobne rozwiązania można już spotkać 
w innych europejskich miastach, np. w Londynie.

Konieczne ograniczenie ruchu w centrum
Najprostszym rozwiązaniem, ograniczającym ruch w centrum mo-
głoby się wydawać wprowadzenie zakazu wjazdu dla samochodów 
w niektórych częściach miasta. Jak zauważyła zastępca dyrektora 
ZIKiT, Iwona Król, w obecnym systemie prawnym nie jest to moż-
liwe, ponieważ drogi publiczne powinny być dostępne dla wszyst-
kich. Inną opcją, o  której wspomniał dr Bauer, jest zmiana zasad 
dotyczących wprowadzania stref płatnego parkowania. Obecnie 
na terenie całej strefy obowiązują jednolite stawki. Lepszą opcją by-
łoby zróżnicowanie cen — im dalej od centrum, tym tańsze powin-
ny być parkingi, tak by zostawienie samochodu w ścisłym centrum 
miasta na godzinę kosztowało tyle, ile parkowanie na obrzeżach 
przez 8–10 godzin. Wówczas ludziom opłacałoby się przesiadać na 
komunikację miejską i wszelkie zakazy byłyby niepotrzebne. Takie 
rozwiązanie również jednak wymagałoby zmian aktualnie obowią-
zujących przepisów. Paweł Wieczorek podał przykład Sztokholmu, 
gdzie wjazd do centrum i parkowanie są tak drogie, że ludzie wolą 
zostawić swój pojazd na obrzeżach, zwłaszcza że mają zapewniony 
dostęp do środków transportu zbiorowego. Stanisław Albricht zaś 
zwrócił uwagę na to, że najwięcej samochodów wjeżdża do cen-
trum Krakowa w weekendy, gdy nie trzeba płacić za parkowanie. 
Według niego w soboty i niedziele opłaty parkingowe powinny być 
droższe niż w zwykłe dni, za to komunikacja miejska — darmowa.

Czy Kraków doczeka się metra? W jaki sposób rozwiązać problem korków w mieście? 
Jak stolica Małopolski będzie wyglądała w przyszłości? — na te i inne pytania 
próbowali odpowiedzieć uczestnicy kolejnej debaty z cyklu „Stwórzmy razem dobre 
miasto”, zorganizowanej 1 marca przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań. Tym razem dyskusja dotyczyła infrastruktury i komunikacji w Krakowie.
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Za dużo inwestycji drogowych
Ograniczeniu ruchu samochodowego w mieście i rozwojowi sys-
temu komunikacji zbiorowej nie sprzyjają kolejne inwestycje dro-
gowe. Dlatego niektóre środowiska aktywistów krytykują np. 
budowę Trasy Łagiewnickiej. Łukasz Maślona ze Stowarzysze-
nia Funkcja Miasto powiedział wprost: Uważamy, że budowa tak 
kosztochłonnej trasy spowoduje, że rozmowa o metrze będzie odłożo-
na nie na kilka, ale myślę, że na kilkanaście lat. Tak duże inwestycje 
drogowe, jak budowa Trasy Łagiewnickiej, Pychowickiej i  Zwie-
rzynieckiej, powinny być planowane w  całości, tak by ich całko-
wity koszt był znany jeszcze przed rozpoczęciem prac. Bogusław 
Kośmider zwrócił jednak uwagę na to, że wszelkie zmiany, rów-
nież dotyczące ograniczenia ruchu samochodowego w  mieście, 
wymagają akceptacji społecznej. Niestety brakuje merytorycznej 
debaty publicznej. 

Potrzebne chodniki i ścieżki rowerowe
Mariusz Bryksy zauważył: Powinniśmy coraz bardziej ograniczać sa-
mochody w centrum i powodować, że jeśli ktoś chce mieszkać w cen-
trum, to musi się liczyć z  tym, że albo dojeżdża na rowerze, albo 
komunikacją. I  to też się łączy z  tematem ścieżek rowerowych. Mam 
wrażenie, że Kraków jako miasto, w porównaniu np. z Trójmiastem, jest 
na szarym końcu, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych. Jak pod-
kreślał Łukasz Maślona, należy zapewnić możliwość bezpieczne-
go poruszania się po mieście pieszym i rowerzystom. Iwona Król 
zapewniła, że w  tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na 
realizację kilkunastu ścieżek rowerowych i  chodników w  miej-
scach, gdzie jest to możliwe. Przekonywała jednak, że niekiedy ta-
kie przedsięwzięcie wiąże się z koniecznością rozbudowy drogi czy 
wykonania systemu odwodnienia, co znacznie wydłuża czas trwa-
nia inwestycji i generuje dodatkowe koszty. Prezes krakowskiego 
oddziału SARP Bohdan Lisowski podkreślił natomiast, że tworze-
nie ścieżek rowerowych powinno być dobrze przemyślane, tak by 
łączyły się ze sobą, a nie stanowiły oddzielnych wysp.

Skąd wziąć pieniądze?
Bogusław Kośmider podkreślał, że w kwestii wdrażania kolejnych 
inwestycji barierę stanowi brak wystarczających funduszy. Jedną 
z możliwości ich pozyskania jest partnerstwo publiczno-prywatne, 
jednak należy pamiętać, że w  związku z  polskimi interpretacjami 

prawnymi, taka forma finansowania wiąże się z dodatkowym VAT-
-em, a co za tym idzie, jest o 23 proc. droższa niż opłacenie przed-
sięwzięcia z  budżetu miasta. Lepszym rozwiązaniem jest zatem 
zwiększanie dochodów Krakowa. Stanisław Albricht przytoczył 
przykład rozwoju Kopenhagi, w  której udało się wykupić nieza-
gospodarowane grunty po niskich cenach, następnie z  pomocą 
kredytu zrealizować metro i  wybudować potrzebną infrastruk-
turę, by później sprzedać działki z zyskiem i spłacić zobowiązania 
finansowe. Marek Bolek przyznał, że deweloperzy w  Polsce byli-
by zadowoleni z  takiego rozwiązania i  chętnie zapłaciliby więcej 
za odpowiednio przygotowane grunty. Aktualnie często spotyka-
ją się z  tym, że w  pobliżu planowanej inwestycji nie ma np. drogi 
i muszą wybudować ją na swój koszt. Przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa zauważył jednak, że aby miasto mogło liczyć na zysk z in-
westycji, wcześniej należy wyłożyć środki, które są ograniczone. 
W państwach Europy Zachodniej jest to prostsze, bo ich dochody 
opierają się na podatku od nieruchomości. W Polsce taka taktyka 
nie jest możliwa, ze względu na niższy poziom dochodów ludności.

Jaki będzie Kraków przyszłości?
Nie sposób mówić o długoterminowych inwestycjach bez my-

ślenia o  przyszłości miasta. Tę jednak trudno przewidzieć. Aktu-
alnie Kraków jest jednym z nielicznych miast, w których z roku na 
rok przybywa mieszkańców. Tendencja może się jednak odwrócić, 
a wtedy okaże się, że wielkie inwestycje infrastrukturalne nie będą 
już potrzebne. Jeśli jednak miasto wciąż będzie się rozwijać, Bogu-
sław Kośmider przewiduje, że dojdzie do jego policentryzacji. Już 
dzisiaj pod względem liczby ludności dzielnice Krakowa są więk-
sze niż większość miast powiatowych w  okolicy. Dlatego ważne, 
by coraz więcej spraw urzędowych można było załatwiać na pozio-
mie lokalnym. W tym celu powstają miejsca, takie jak magistrackie 
Punkty Obsługi Mieszkańców w  Galerii Bronowice czy Serena-
dzie. Jeśli dzielnice zyskają na znaczeniu gospodarczym, mieszkań-
cy nie będą musieli dojeżdżać do pracy w innej części Krakowa. Jak 
zauważył Bartosz Piłat z 1725 Urban Advisor, wówczas ważniej-
sze będzie tworzenie linii komunikacji miejskiej pozwalających na 
przemieszczanie się na długich odcinkach, ponieważ życie codzien-
ne będzie toczyło się w obrębie niewielkiego obszaru, po którym 
można poruszać się pieszo lub na rowerze.

Anna Kapłańska

fot. biuro SBDiM
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Z
a wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe upraw-
niające do zwolnienia z  podatku dochodowego uważa się 
m.in. spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez 

podatnika przed dniem uzyskania przychodu, w banku lub w spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę 
w  państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w  innym pań-
stwie EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Podstawową oko-
licznością decydującą o  prawie do przedmiotowego zwolnienia 
jest cel zaciągnięcia kredytu, dlatego też z  umowy kredytu po-
winno wynikać, iż kredyt został udzielony na cel mieszkaniowy. 
Ważne również, aby przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nie-
ruchomości podatnik przeznaczył na spłatę kredytu nie później 
niż w okresie 2 lat.

Sprzedaż nieruchomości
Jezeli sprzedaż nieruchomości bądź spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpi przed upływem 5 lat 
od daty nabycia — stanowi źródło przychodu podlegające opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak 
stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych można zwolnić się z  obowiązku zapła-
ty podatku, przeznaczając kwotę uzyskaną ze sprzedaży w ciągu 
2 lat na własne cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 21 ust. 25 
pkt 2 wymieniowej wyżej ustawy, za wydatki poniesione na cele 
mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na:
a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (po-

życzki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania 
przychodu z odpłatnego zbycia na cele mieszkaniowe określo-
ne poniżej;

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (po-
życzki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania 
przychodu z odpłatnego zbycia, na spłatę kredytu (pożyczki), 
o którym mowa w lit. a;

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od 
tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed 
dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na spłatę kre-
dytu (pożyczki), o których mowa w lit. a  lub b — w banku lub 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających 
siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w in-
nym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Spłata kredytu
Celem, na jaki musi być zaciągnięty spłacany kredyt, jest :
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w  ta-

kim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nie-
ruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu 
lub udziału w  gruncie albo prawa użytkowania wieczystego 
gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budyn-
kiem lub lokalem;

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do loka-
lu mieszkalnego lub udziału w  takim prawie, prawa do domu 

jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej lub udziału 
w takim prawie;

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udzia-
łu w  takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego 
gruntu lub udziału w  takim prawie, w  tym również z  rozpo-
czętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego 
gruntu lub udziału w  gruncie, prawa użytkowania wieczyste-
go gruntu lub udziału w  takim prawie, jeżeli w  okresie 2 lat 
grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budyn-
ku mieszkalnego;

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont 
własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lo-
kalu mieszkalnego;

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele 
mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, 
własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia 
niemieszkalnego — położonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
Stosownie do treści art. 21 ust. 29 wymienionej wyżej ustawy, 

w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 
2 lit. a–c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na 
spłatę również innych niż wymienione w  tych przepisach zobo-
wiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki po-
niesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki przypadające 
na spłatę kredytu (pożyczki) oraz zapłacone odsetki od tej części 
kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kre-
dytu (pożyczki) na cele mieszkaniowe.

Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu
W  przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni zamierza sprze-
dać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte w drodze 
spadku, nabyte przed upływem 5 lat od nabycia wyżej wymie-
nionego prawa. W  tym przypadku po stronie wnioskodawczyni 
powstaje zobowiązanie podatkowe w  podatku dochodowym od 
osób fizycznych, w wysokości 19 proc. dochodu. W 2017 r. wnio-
skodawczyni wraz z mężem kupiła mieszkanie, na zakup którego 
wspólnie zaciągnęli kredyt. Para jest we wspólności majątkowej 
małżeńskiej. W  zakupionym mieszkaniu wnioskodawczyni reali-
zuje własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z  wyżej cytowanym przepisem art. 21 ust. 25 pkt 2 
lit. a ustawy, za wydatki poniesione na własne cele mieszkanio-
we uważa się m.in. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od 
tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika przed 
dniem uzyskania przychodu z  odpłatnego zbycia, w  banku lub 
w  spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających 
siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
albo w Konfederacji Szwajcarskiej. W takim przypadku kredyt zo-
stał przeznaczony na nabycie budynku mieszkalnego, jego części 
lub udziału w  takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiące-
go odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na 

Kiedy spłata kredytu zwalnia z podatku
Prawo

Do zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości 
uprawnia m.in. spłata zobowiązania zaciągniętego na cele mieszkaniowe.
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Podatek od nieruchomości przy działalności 
gospodarczej

orzecznictwo

nabycie gruntu lub udziału w  gruncie albo prawa użytkowania 
wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym 
budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w  takim prawie, pra-
wa do domu jednorodzinnego w  spółdzielni mieszkaniowej lub 
udziału w takim prawie.

Ponieważ podstawową okolicznością decydującą o prawie do 
przedmiotowego zwolnienia jest cel zaciągnięcia kredytu (po-
życzki), dlatego też z umowy kredytu bankowego powinno wyni-
kać, iż kredyt został udzielony na cel mieszkaniowy wymieniony 
w  ustawie. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego 
celu. Ważne jest również, aby przychód uzyskany z  odpłatnego 
zbycia nieruchomości podatnik przeznaczył na spłatę kredytu za-
ciągniętego na własne cele mieszkaniowe, począwszy od dnia od-
płatnego zbycia, nie później niż w  okresie 2 lat, licząc od końca 
roku podatkowego, w którym dokona odpłatnego zbycia.

Uwzględniając zatem powyższe, stwierdzić należy, że wydat-
ki na spłatę kredytu zaciągniętego przez wnioskodawczynię i jej 
małżonka, z którym pozostaje we wspólności majątkowej, na za-
kup mieszkania, w  którym realizuje własne cele mieszkaniowe, 
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich przesłanek wyżej opi-
sanych, mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe. Sytu-
acji nie zmienia, że kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości 
stanowi majątek odrębny wnioskodawczyni, a zostanie przezna-
czona na spłatę kredytu zaciągniętego na własne cele miesz-
kaniowe, tj. zakup wspólnie z  mężem (na zasadzie wspólności 
łącznej małżeńskiej) mieszkania, w  którym zaspokaja swoje po-
trzeby mieszkaniowe.

Interpretacja indywidualna z 1 marca 2018 r.  
sygn. 0115-KDIT2-3.4011.43.2018.1.KP

Paweł Puch
prawnik

T
rybunał Konstytucyjny wydał w grudniu 2017 r. wyrok do-
tyczący podatków od nieruchomości związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, przez grunty, budynki i budowle związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej należy rozumieć grunty, budynki 
i  budowle będące w  posiadaniu przedsiębiorcy lub innego pod-
miotu prowadzącego działalność gospodarczą. 

Trybunał orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 w  związku z  art. 5 
ust. 1 pkt 1 lit. a  rozumiany w  ten sposób, że  wystarczającą 
przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodat-
kowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów 
związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej jest 
prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną 
będącą jej współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związ-
ku z  art. 64 ust. 1 i  2 oraz art. 84 w  związku z  art. 32 ust. 1 
Konstytucji RP.

Sprawa toczyła się ze skargi konstytucyjnej pewnego małżeń-
stwa. W  2001 r. para nabyła działkę i  od tego czasu płaciła po-
datek od nieruchomości, którego wysokość była ustalana według 
stawek przewidzianych dla gruntów niezwiązanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość zo-
stała nabyta przez skarżących do majątku wspólnego. Działalność 
gospodarczą prowadził tylko mąż. Organ podatkowy doszedł do 
wniosku, że stawka podatku powinna być jednak ustalona według 
stawek właściwych dla gruntów związanych z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Skarżący w  trakcie postępowań wskazywali, że tylko jeden 
z małżonków taką działalność prowadzi, a co więcej nie wykorzy-
stuje do niej tego gruntu. Te okoliczności ich zdaniem przesądza-
ły, że należy stosować niższą stawkę. 

Organy podatkowe uznały jednak, że wystarczy, iż jeden 
z małżonków jest przedsiębiorcą. W takiej sytuacji grunt należy 
zakwalifikować jako związany z prowadzoną działalnością gospo-
darczą. Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ostatecznie 
trafiła sprawa, również uznał, że sam fakt posiadania nierucho-
mości przez przedsiębiorcę wystarcza dla jej uznania za związaną 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie jest konieczne, by 
była ona wykorzystywana faktycznie na takie cele. NSA przyjął, 
że w  tej sprawie nie ma znaczenia to, że nieruchomość stanowi 
przedmiot wspólności małżeńskiej. 

Zdaniem Trybunału: szczególnie rażące jest nałożenie takiego 
obowiązku na współposiadaczy gruntu wówczas, gdy jeden z  nich 
nie jest przedsiębiorcą. Samo prowadzenie działalności gospodar-
czej przez osobę fizyczną nie jest decydujące dla możliwości opo-
datkowania gruntu stawką właściwą dla gruntów związanych 
z  prowadzeniem działalności gospodarczej. Organy podatkowe 
powinny więc ustalać faktyczny sposób korzystania z  nierucho-
mości. Sprzeczne z przepisami Konstytucji jest również takie ro-
zumienie przepisu, które zakłada, że: wystarczającą przesłanką 
zakwalifikowania gruntu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem 
od nieruchomości, do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej 
przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem.

Wyrok Trybunału z pewnością będzie miał duże znaczenie dla 
współposiadaczy nieruchomości, którzy do tej pory rozliczali się 
według stawki podatku właściwej dla nieruchomości związanej 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, chociaż faktycznie tej 
nieruchomości na takie cele nie wykorzystywali. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r., SK 13/15 
Krzysztof Janowski 

radca prawny
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rozmowy

Kobieta.  
Agent idealny

Kobiety w branży nieruchomości stanowią mniejszość?
Pewnie cię zaskoczę, ale nie. Nieruchomości, wielu osobom 
błędnie kojarzą się z branżą, w której dominują mężczyźni. Nic 
bardziej mylnego, nieruchomości zawsze były płaszczyzną, na 
której świetnie odnajdywały się kobiety. 

Tak jest też obecnie. O tym, że w przypadku nieruchomości 
nie możemy mówić o dominacji mężczyzn, świadczy chociażby 
fakt, że przykładowo, w krakowskim biurze agencji Power IN-
VEST zdecydowaną część agentów stanowią kobiety i to one 
są naszym kołem napędowym. Z mojej wiedzy na temat branży 
wynika, że nasza firma nie jest pod tym względem wyjątkiem. 

Dodatkowo powiedziałabym, że kobiety w  nieruchomo-
ściach są coraz bardziej odważne i dzięki temu stanowią waż-
ną część tej branży i odnoszą w niej coraz większe sukcesy, co 
osobiście bardzo mnie cieszy. Zawód agenta nieruchomości 
jest stworzony dla kobiet. 

Czyli kobiety doskonale pasują do nieruchomości?

Branża nieruchomości jest idealna dla kobiet. Dlaczego? Po 
pierwsze, panie zdecydowanie lepiej niż mężczyźni potra-
fią budować relacje międzyludzkie, a  to w  zawodzie agen-
ta nieruchomości jest bardzo ważne. Ponadto są niezwykle 
emocjonalne, a zakup nieruchomości jest zakupem emocjonal-
nym. Niejednokrotnie udowodniono już, że zakupów (nie tyl-
ko nieruchomości) dokonujemy, kierując się w  dużej mierze 
emocjami. Dlatego podczas tak ważnej decyzji, jaką jest wy-
bór mieszkania lub domu, niezwykle istotne jest odpowiednie 
wsparcie klienta w  całym procesie oraz zbudowanie odpo-
wiednich relacji. To kobietom wychodzi naprawdę dobrze. Do-
datkowo jesteśmy cierpliwe, wytrwałe i  świetnie umiemy 
zarządzać czasem.

Poza tym nie można nie wspomnieć o względach praktycz-
nych. Dużym atutem tej branży z perspektywy kobiet jest ela-
styczny czas pracy. Pozwala on na łączenie roli matki z byciem 

agentem nieruchomości. Kobieta-agent może bez problemu 
zaplanować sobie tak dzień, by połączyć obowiązki domowe 
z tymi zawodowymi. 

Kolejny ważny element to satysfakcja finansowa. Zarob-
ki na rynku nieruchomości pozwalają kobiecie na osiągnięcie 
niezależności finansowej.

To dlatego wybrałaś nieruchomości i działasz w nich od 
1992 r.?

Dokładnie tak. Moja sytuacja pokazuje, że branża nierucho-
mości jest odpowiednia dla kobiet, nie tylko w teorii, ale także 
w praktyce. Niezwykle istotną zaletą tego zawodu okazuje się 
przede wszystkim to, że możemy cały czas się rozwijać. Do-
datkowo, praca w branży nieruchomości polega na budowaniu 
relacji z  klientem, a  to sprawia mi ogromną radość. Podobnie 
jest z prowadzeniem oddziału. Wraz z całą grupą agentów mo-
żemy się razem uczyć, inspirować i  wyznaczać kolejne cele. 
Traktuję nieruchomości jako pasję i staram się tą pasją zarażać 
również swoich współpracowników. 

A kobieta pośrednik jak jest odbierana?

Kobieta jako kierowca tramwaju czy też taksówkarz wciąż 
w  społeczeństwie budzi pewne obawy. W  nieruchomościach 
tej „dyskryminacji” się nie odczuwa, być może dlatego, że ta 
branża nigdy nie była zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. 
Na rynku nieruchomości, podobnie jak na innych rynkach, naj-
ważniejsze są profesjonalizm, zaangażowanie i  indywidualne 
podejście do klientów — płeć jest sprawą drugorzędną.

W Polsce pośrednik to wciąż zawód, który nie cieszy się 
wysoką oceną społeczną?

Niestety tak. Cały czas pracujemy nad tym, aby podnosić ran-
gę naszego zawodu. Niestety w  Polsce wciąż pośrednicy nie 
cieszą się dobrą sławą. Inaczej wygląda sytuacja przykładowo 

O tym, jak kobiety radzą sobie 
w nieruchomościach, co decyduje o tym, że 
odnoszą coraz większe sukcesy, zajmując 
coraz wyższe stanowiska, z Joanną 
Jakimowicz, menadżerką krakowskiego 
oddziału agencji nieruchomości Power 
INVEST, która swoją zawodową przygodę 
na rynku nieruchomości rozpoczęła 
w 1992 r., a pracę w branży od wielu lat 
świetnie łączy z rolą mamy — rozmawia 
Michał Mazur.
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w  Stanach Zjednoczonych, gdzie agent nieruchomości to je-
den z  najbardziej prestiżowych zawodów, a  w  Polsce wciąż 
o pośrednikach myśli się stereotypowo. 

Zauważam jednak, że w  ostatnich latach wiele się zmienia 
również w  naszym kraju, jest coraz więcej profesjonalnych 
agentów, którzy oferują najwyższy standard świadczonych 
usług. Dzisiaj miejsce pośrednika zajmuje doradca do spraw 
nieruchomości. 

Mam nadzieję, że to nie koniec zmian w tym kierunku. 

Wspomniałaś o rynku nieruchomości w Stanach 
Zjednoczonych. Czy to tam szukasz inspiracji?

Rynek amerykański jest rzeczywiście bliski mojemu ser-
cu. Marzę o  tym, aby branża w  Polsce funkcjonowała tak jak 
w Stanach. Rynek amerykański jako wysoko rozwinięty może 
powinien być dla polskich firm źródłem cennych inspiracji. To 
jest rynek, który sprawnie funkcjonuje od wielu lat i możemy 
się z niego uczyć. 

Do Stanów Zjednoczonych jeszcze nam daleko, ale 
w ostatnich latach w Polsce zaszło wiele zmian. 

Rzeczywiście tak jest. W Polsce w ostatnich latach, jeżeli cho-
dzi o  funkcjonowanie rynku nieruchomości, zaszło bardzo 
dużo zmian i  trzeba podkreślić, że są to zmiany pozytyw-
ne. Przede wszystkim widoczna jest modyfikacja w  działaniu 
agencji nieruchomości. Dzisiaj agenci to coraz częściej świado-
mi profesjonaliści, którzy podnoszą swoje kwalifikacje i ciągle 
się rozwijają. Taki stan bardzo cieszy, bo profesjonalny agent 
posiadający odpowiednią wiedzę, to zadowolony klient. Trzeba 
podkreślić także, że zmienili się również klienci, którzy współ-
pracują z agencjami nieruchomości — to ludzie świadomie wy-
bierający agencję, a  swój wybór popierający rzetelną analizą 
rynku i ofert agencji. 

Nasze dążenia do najlepszych standardów potwierdza fakt, 
że coraz więcej biur działa w oparciu o umowy na wyłączność. 
Świadomość korzyści płynących z tego typu zasad współpracy 

widoczna jest coraz częściej ze strony sprzedających, co od-
bieram jako bardzo pozytywny sygnał. 

Co wpływa na to, że te zmiany postępują tak szybko?

Niezwykle zmieniły rynek nieruchomości nowe technologie. 
Zupełnie inaczej wygląda teraz sposób komunikacji na linii 
agent-klient, a  także prezentowanie nieruchomości. Wirtual-
ne wizyty, aplikacje do tworzenia rzutów, filmy 3D — to tyl-
ko niektóre rozwiązania stosowane przez każdą nowoczesną 
agencję. Doświadczenie naszej firmy pokazuje, że ma to bar-
dzo duży wpływ na sukces sprzedażowy.

Znakiem nowych czasów w nieruchomościach jest też kom-
pleksowość świadczonych usług. W  ten sposób agencje do-
stosowują się do potrzeb klienta. Kupujący nieruchomości są 
w większości ludźmi, którzy bardzo cenią sobie swój czas — lu-
bią mieć możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu. 
To bardzo praktyczne i sama tak postępuję. Nic więc dziwne-
go, że klient oczekuje od agencji, aby nie tylko znalazła nieru-
chomość dostosowaną do jego potrzeb, przeprowadziła go 
przez cały proces zakupu, ale też zapewniła doradztwo i  po-
moc w  finansowaniu nieruchomości czy jej ubezpieczeniu. 
W  przypadku nieruchomości kupowanych w  celach inwesty-
cyjnych klienci oczekują także działań z  zakresu zarządzania 
najmem. 

Już wiemy, że kobiety doskonale sprawdzają się w roli 
agentów nieruchomości, a jak jest w przypadku rynku 
inwestycyjnego? Czy kobiety odważnie inwestują?

Jeżeli chodzi o  inwestowanie w  nieruchomości, to myślę, że 
wszystko przed nami — kobietami. Obserwując aktualną sy-
tuację na rynku i  opierając się na moim dotychczasowym 
doświadczeniem, muszę stwierdzić, że na rynku zakupów nie-
ruchomości w  celach inwestycyjnych dominują mężczyźni. 
To oni w  większości inwestują w  nieruchomości. Oczywiście 
wśród inwestorów są też kobiety, ale na razie stanowią mniej-
szość. Myślę, że już niedługo. 
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Dwa słowa o rynku

System nie działa. Wciąż czekamy  
na mieszkania

O
statnie lata pokazują, że popyt na mieszkania wciąż wzra-
sta, a nowych inwestycji przybywa. Jednocześnie zachwy-
tom nad sukcesami towarzyszą obawy o  nadciągające 

załamanie. Jedni przestrzegają przed nieuchronnym podniesie-
niem stóp procentowych, inni mówią o  problemach w  sektorze 
budowlanym i podwyżkach cen nieruchomości. Rząd z kolei pró-
buje realizować swój program mieszkaniowy, ale zadowalających 
efektów wciąż brak, na co zwracają uwagę sami politycy. Reorga-
nizacja struktur zajmujących się polityką mieszkaniową, a  także 
powoływanie nowych organów, mają za zadanie opracować sku-
teczne rozwiązania, które zażegnają kryzys. Jak zatem odnaleźć 
się w gąszczu tak różnych przesłanek?

„Mieszkanie Plus” kontra polskie przyzwyczajenia
Kondycja finansowa większości Polaków nie jest na tyle dobra, by 
byli oni zdolni do nabycia mieszkania z własnych środków finanso-
wych. W  transakcjach kupna-sprzedaży wciąż dominuje finanso-
wanie zakupu za pomocą kredytu hipotecznego. I o ile w ostatnich 
latach osoby rozważające tę opcję mogły liczyć na dofinansowa-
nie do wkładu własnego w  ramach „MdM”, tak obecnie rząd za-
proponował rozwiązania inspirowane zachodnimi modelami. 
Tymczasem Polacy nadal przywiązani są do posiadania mieszka-
nia na własność oraz związanego z tym poczucia bezpieczeństwa. 
Obserwacja rynku pokazuje, że coraz więcej osób żyje w  wynaj-
mowanych mieszkaniach. Jednak można się zastanawiać, czy ta-
kie decyzje są wynikiem zmiany mentalności społeczeństwa, czy 
też jest to skutek sytuacji materialnej nie pozwalającej na zakup 
mieszkania, związany zazwyczaj z  wieloletnim zobowiązaniem 
finansowym. 

Deweloperzy nie chcą budować dla państwa
Imponujące liczby powstających mieszkań zdają się być jedynie 
pobożnym życzeniem rządzących. Stawki czynszu zapropono-
wane w  programie nie skłoniły firm deweloperskich do włącze-
nia się do udziału w „Mieszkaniu Plus”. Deweloperzy podkreślali, 
że przewidziane w programowych założeniach kwoty nie pozwa-
lają na zwrot kosztów, jakie pochłonie realizacja inwestycji, przez 
co inwestorzy nie są zainteresowani lokowaniem kapitału tam, 
gdzie nie czeka na nich zysk. Według wstępnie przyjętych zasad 
deweloperzy mogliby kupić grunty przekazane przez państwowe 
spółki na preferencyjnych warunkach. Postawione wymogi jednak 
nie spodobały się środowisku deweloperskiemu — w myśl rozpo-
rządzeń musieliby oni wynająć połowę wybudowanych mieszkań 
zgodnie ze stawkami, które odbiegają od cen obowiązujących na 
rynku komercyjnym. 2,5 tys. za 1 mkw. to w uproszczeniu koszt sa-
mych cegieł — bez gruntu, uzbrojenia, parkingu, infrastruktury, podat-
ku VAT. W Warszawie realny koszt bez działki jest co najmniej 1,5 tys. 
wyższy — zaznaczył dyrektor generalny PZFD Konrad Płochocki.

Nowy organ, nowe rozwiązania
W  związku z  komplikacjami, jakie opóźniają prężne działanie 
programu „Mieszkanie Plus”, w  ostatnich dniach stycznia zosta-
ła powołana Rada Mieszkalnictwa. Organ tworzą przedstawicie-
le poszczególnych ministerstw, w  tym m.in. minister inwestycji 

i  rozwoju Jerzy Kwieciński, a  także prezes BGK Nieruchomości 
Mirosław Barszcz. Na czele Rady stanął premier Mateusz Mo-
rawiecki, który nadzoruje wszystkie działania z  zakresu polityki 
mieszkaniowej. Podstawowym celem ma być opracowanie roz-
wiązań, jakie wpłyną na tempo realizacji inwestycji mieszkanio-
wych, czyli przede wszystkim skrócenie czasu trwania procedur 
administracyjnych. Jedno z najważniejszych zadań to pozyskanie 
większej podaży gruntów oraz optymalizacja kosztów przedsię-
wzięć mieszkaniowych. Problem omówiono podczas ostatnich po-
siedzeń Rady. Wśród propozycji pojawiła się opcja dopłat państwa 
do czynszów dla najuboższych najemców. Miałoby to zachęcić de-
weloperów do włączenia się do programu — dzięki państwowemu 
wsparciu potrzebujący zyskaliby pomoc, a  inwestorzy odnosiliby 
stosowne korzyści. Szczegóły dotyczące dofinansowania nie są 
jeszcze znane, ale mówi się, że byłoby ono przewidziane jedynie 
na pewien czas i prawdopodobnie objęłoby okres 10 lat. Niewy-
kluczone także, że wraz z upływem czasu przydzielona pierwotnie 
kwota byłaby zmniejszana.

Usunięcie barier inwestycyjnych i uproszczenie biurokracji ma 
pomóc w realizacji założeń rządzących. Jak zapowiedziano na jed-
nym z posiedzeń Rady, w ciągu najbliższych 20 miesięcy ruszy bu-
dowa 100 tys. tanich mieszkań na wynajem. Obecne nastroje na 
rynku nieruchomości są pozytywne. Przyczynia się do tego po-
myślna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. Stabilny wzrost go-
spodarczy, wyższe płace, a  także niskie bezrobocie to czynniki 
wpływające na nadal wysokie zainteresowanie zakupem nieru-
chomości. Analiza transakcji pokazuje, że są one motywowane nie 
tylko chęcią nabycia pierwszego mieszkania, ale również popra-
wieniem warunków mieszkaniowych czy celem inwestycyjnym.

Jakie będzie jutro?
Nie można zapominać jednak, że dobra passa nie będzie trwa-
ła w  nieskończoność. Pojawiają się spekulacje, że do pierwsze-
go załamania może dojść już z końcem 2018 r. Tak szybkie tempo 
sprzedaży mieszkań sprawia, że od 2013 r. ceny nieruchomości 
sukcesywnie wzrastają. Największy wzrost cen zaobserwowa-
no w IV kw. 2017 r. W porównaniu z danymi z IV kw. 2016 r. ceny 
w  Gdańsku, Wrocławiu czy Warszawie wzrosły odpowiednio 
o 488, 459, 431 zł/mkw. Jeśli popyt na mieszkania będzie utrzy-
mywał się na dotychczasowym poziomie, może to doprowadzić 
do sytuacji, w której podaż nie zaspokoi zapotrzebowania. Już te-
raz mówi się o  problemach związanych z  dostępnością gruntów 
oraz niedoborami w kadrze pracowników budowlanych. Inwesto-
rom coraz trudniej zdobyć atrakcyjne grunty i wkrótce może być 
tak, że działka będzie dobrem deficytowym, a to pociągnie za sobą 
podwyżki cen — najpierw ziemi, a finalnie również mieszkań. Istot-
nymi czynnikami są także wygaszenie programu „MdM”, który zna-
cząco stymulował rynek oraz podniesienie stóp procentowych, co 
prędzej czy później nastąpi. Jeśli czarny scenariusz się sprawdzi, 
może okazać się, że zakup nieruchomości nie będzie już tak atrak-
cyjną inwestycją na lokowanie kapitału, a  zaspokojenie własnych 
potrzeb mieszkaniowych może być poza zasięgiem znacznej czę-
ści społeczeństwa.

Magdalena Hojniak
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warto wieDzieć

Celebryci sprzedają mieszkania

Przewaga konkurencyjna
Choć celebryci w kontekście reklamy nieruchomości to w dalszym 
ciągu rzadkość, można odnaleźć ich twarze na billboardach pro-
mujących nowe inwestycje czy spotkać na imprezach targowych. 
Przykładem może być Radosław Majdan promujący apartamen-
ty w  Szczecinie, aktor i  piosenkarz Michał Milowicz posiadający 
własną firmę deweloperską, mistrz olimpijski Mateusz Kusznie-
rewicz, który zamieszkał w  pro-
mowanej przez siebie inwestycji, 
czy muzycy z zespołu Pectus. Do 
tej listy można jeszcze dopisać 
m.in. Grażynę Wolszczak, Edytę 
Górniak oraz Piotra Rubika, któ-
rzy również swoim wizerunkiem 
reklamowali konkretnych dewe-
loperów i ich inwestycje.

Skorzystanie z  wizerunku cele-
bryty może stać się sposobem na 
odróżnienie oferty od konkurencji, 
a  tym samym szansą na przycią-
gnięcie potencjalnych nabywców 
nieruchomości — zwraca uwagę Anna Gumowska, CEO w  Prime 
Time PR. Korzyści z takiej kampanii są wielopłaszczyznowe. Przy-
kładem mogą być wzmianki w prasie, całkowita zmiana wizerunku 
marki lub ciekawy sposób na jej częściowe odświeżenie — dodaje.

Większa skuteczność
Z  badania przeprowadzonego przez OMD Ad Effect wynika, że 
celebryta pojawiający się w  reklamie wpływa na zwiększenie jej 
skuteczności, a wykorzystanie jego wizerunku daje trzy razy lep-
szy efekt niż użycie w spocie popularnej muzyki1.

Znana twarz, jako ambasador marki, powinna do niej pasować, 
uwiarygodniać i wzmacniać przekaz reklamowy. Ważne jest to, 
w jaki sposób postrzegana jest interesująca nas gwiazda, jaki ma 
styl bycia, czy potrafi budować pozytywne relacje z otoczeniem, 
a przede wszystkim, czy odpowiada naszej grupie docelowej.

Wybór odpowiedniego celebryty nie należy do łatwych zadań. 
W przypadku nieruchomości, podobnie jak w przypadku usług 
finansowych, nie sprawdzą się gwiazdy reklamujące szampon 
do włosów czy puszkę coli. Tutaj przekaz musi być o wiele głęb-
szy, ponieważ produkt, który reprezentują, jest znacznie bardziej 
wartościowy.

Jeśli chodzi o tradycyjne firmy deweloperskie, znana osoba powin-
na wzbudzać zaufanie i społeczny szacunek. W miarę działań długo-
falowych może stać się ekspertem w danej dziedzinie, co dodatkowo 

Uśmiechnięta twarz znanego aktora na tle nowej inwestycji, ulubiony sportowiec 
siedzący na kanapie w ekskluzywnym mieszkaniu, a może medialna podróżniczka 
zachęcająca do zakupu wakacyjnych apartamentów? Co ich łączy? Wizerunek, 
który jest w stanie sprzedać reklamowany produkt. Dlaczego również 
deweloperzy mogą korzystać z pomocy celebrytów?

wzmocni przekaz — twierdzi Anna Gumowska. Jednak taka strate-
gia nie pasuje do wszystkich firm. Znany sportowiec czy muzyk stanie 
się lepszym ambasadorem marki skupiającej się na młodszych konsu-
mentach. Z kolei ceniony projektant idealnie wpasuje się w segment 
luksusowych nieruchomości. Nie ma na to gotowej recepty, należy kie-
rować się strategią marki i odwoływać do jej wartości. Celebryta ma te 
wartości po prostu uosabiać — dodaje.

Efekt uboczny
Nie zawsze wykorzystanie wizerunku znanej osoby wpływa na 
zwiększenie rozpoznawalności marki. W niektórych przypadkach 
obecność celebryty może jej wręcz zaszkodzić. Dotyczy to zwłasz-
cza nieodpowiedniego doboru gwiazdy. W  niektórych przypad-
kach taka osoba może zdominować przekaz, skupiając uwagę na 
własnej osobie, zamiast na reklamowanym produkcie.

Pamiętajmy, że celebryta to prawdziwy człowiek, nad którego za-
chowaniem nie jesteśmy w stanie zapanować, a jego wizerunek bę-
dzie wpływał na postrzeganie przez klientów marki jeszcze długo po 
zakończeniu kampanii — podkreśla Anna Gumowska. Dlatego tak 
ważna jest początkowa analiza, która pozwoli wykluczyć osoby nie-
zgodne z filozofią danego brandu — dodaje.

Wykorzystanie znanej twarzy w kampanii reklamowej może 
znacząco wpłynąć na zwiększenie sprzedaży mieszkań. Jednak 
aby uzyskać zamierzony efekt, należy dokładnie przeanalizować 
wybór celebryty, tak żeby odzwierciedlał on swoim wizerunkiem 
pożądane cechy oraz aby nie przyćmił swoją osobą samej inwe-
stycji. Do tego niezbędne jest zachowanie spójności i konsekwen-
cji działań oraz podjęcie przemyślanych i długofalowych kroków.

*Źródło przytoczonego badania: OMD AdEffect
Prime Time PR

1 https://omd.pl/ile-wart-jest-celebryta-w-reklamie/  

[dostęp: 16.02.2018]
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architektura

Architektura dla współczesnego człowieka

Mobilna architektura
Szybsze tempo życia zmieniło stosunek społeczeństwa do ar-
chitektury, która traktowana jest coraz częściej raczej jako 
koncepcja odpowiadająca na aktualne potrzeby, a  nie projekt 
wielopokoleniowej inwestycji. Taki pogląd reprezentują przede 
wszystkim osoby często zmieniające pracę, zobowiązane tym 
samym do zmiany miejsca zamieszkania. Współczesne potrzeby 
uwzględniają projektanci, pragnąc ułatwić naszą codzienność. 
Architektura mobilna zdobywa coraz więcej zwolenników.

Czym różni się ona od tradycyjnej architektury? Takie budyn-
ki powstają na bazie lekkiej konstrukcji, której każdy element jest 
starannie wytwarzany w fabrykach. Dzięki zastosowaniu prefa-
brykatów znacząco skracamy czas budowy. Ponadto łatwo mo-
żemy takie budowle zdemontować i  ponownie złożyć w  innym, 
wybranym miejscu. Nie musimy już opuszczać naszego rodzin-
nego domu z powodu przeprowadzki do innego miasta. To udo-
godnienie dla wszystkich, którzy z sentymentem podchodzą do 

posiadania własnej nieruchomości. Nowa technologia daje moż-
liwość stawiania obiektu niemalże na każdym, nawet najbardziej 
wymagającym podłożu.

W Polsce architektura mobilna nie jest jeszcze bardzo popu-
larnym rozwiązaniem, dlatego uwagę zwracają pojedyncze pro-
jekty, które wyznaczają nową ścieżkę w  polskim budownictwie 
mieszkaniowym. Jeden z mobilnych domów zaprojektowała pra-
cownia „Architektura szyta na miarę”.

„Dom z klocków” to niewielki obiekt złożony z prefabrykowa-
nych elementów, układanych jak klocki. Pierwszym etapem bu-
dowy jest wylanie betonowych, punktowych fundamentów pod 
budynek. Na potrzeby mieszkańców „dom z klocków” można roz-
budować bądź zmniejszyć, dostawienie nowych elementów kon-
strukcyjnych nie wiąże się już z gruntowaną, długą przebudową. 
Sam obiekt powstał w ciągu tygodnia, a ściany z wielkoformato-
wych płyt CLT złożono zaledwie w jeden dzień.

Dom powstał na pochyłym stoku, droga do wejścia prowadzi 
przez wąską kładkę. Od południa zaprojektowano przestronny 
taras, bezpośrednio przylegający do salonu. W  obrębie tarasu 
znajduje się tzw. wsuwa, czyli przeszklone miejsce do wypoczyn-
ku, wyposażone w materac.

Autorami projektu są: Maria Rauch, Zofia Rauch i Tomasz Że-
mojcin. Założeniem architektów było stworzenie domu, któ-
ry będzie mógł zmieniać się wraz z  charakterem właścicieli, jak 
żywy organizm. Obiekt ma także stanowić spójną całość z  ota-
czającym go krajobrazem. Z  tego względu koncepcja nawiązuje 
do natury i  jest przyjazna środowisku. Południowa część domu 
została w całości przeszklona, dzięki czemu promienie słoneczne 
przenikają do drewnianego wnętrza konstrukcji, zatrzymując cie-
pło w  środku. Latem natomiast można zastosować poziome ża-
luzje, które zabezpieczą pomieszczenia przed przegrzewaniem.

Projekt powstawał przez 6 miesięcy. Szkieletowa konstrukcja 
z sosnowego drewna opiera się na 12 żelbetowych słupach. 

Jeszcze szybszą metodę stawiania domu zaproponowali pro-
jektanci z  Loftcube. Gotowy obiekt montowany jest w  ciągu 
jednego dnia, to samo tyczy się czasu zmiany miejsca. Loftcube 
to dom, który może być przenoszony z  miejsca na miejsca (np. 
helikopterem).

Obiekt można też za każdym razem montować z  pojedyn-
czych części składowych. Wznoszenie konstrukcji trwa kilka dni. 
Dzięki modułowej strukturze domy mogą być łączone w większą 
całość. Podobnie jak w  przypadku „domu z  klocków”, Loftcube 
można postawić na różnym podłożu. Wzniesienie konstrukcji na 
zróżnicowanym terenie umożliwiają cztery podpory, na których 
usadowiony jest dom. Budynek ma kształt prostopadłościanu 
z czterema przeszklonymi ścianami.

Starzejące się społeczeństwo
W  strukturze polskiego społeczeństwa dominują osoby star-
sze. Szczególnie w  ostatnich latach w  Polsce odnotowano 

Współczesny człowiek nieustannie musi reagować na różnego rodzaju bodźce, 
ciągłe zmiany, szybkie tempo życia i postępu technologicznego. Dynamika 
rozwoju cywilizacji wpływa również na architekturę, zobowiązując architektów 
do dostosowywania swoich projektów do nowych standardów.

Dom z klocków, fot. „Architektura szyta na miarę”
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wzrost liczby osób co najmniej w wieku 60 lat. Jednym z pro-
blemów z  tym związanym, jest izolacja seniorów ze względu 
na zróżnicowanie kulturowe. Młode pokolenie żyje zupełnie 
inaczej, odczuwa odmienne potrzeby. Rodzi to wiele niepo-
rozumień. Architekci poszukują pola zgodności, gdzie jedni 
i drudzy znajdą coś dla siebie. Projektowanie zgodnie z takim 
założeniem musi być poprzedzone dokładną analizą potrzeb 
i  możliwości psychicznych oraz fizycznych potencjalnych 
mieszkańców. Współczesne wielkomiej-
skie budownictwo opiera się na racjo-
nalnie wygospodarowanej przestrzeni. 
Budynki są tak rozplanowane, by zawie-
rały różne typy mieszkań, począwszy 
od kawalerki, kończąc na luksusowych 
apartamentach. Zróżnicowane wiekowo 
społeczeństwo ma szansę współistnieć 
na jednym obszarze. W  wielorodzinnej 
zabudowie nie powinno zabraknąć czę-
ści wspólnych — integrujących miesz-
kańców. Są to najczęściej kawiarnie, 
siłownie, przedszkola, sklepy.

Konieczność dostosowania architektury do obecnej sytuacji 
wiąże się również z zapotrzebowaniem na specjalistyczne obiek-
ty uwzględniające szczególne potrzeby osób starszych. Wzrasta 
popyt na szpitale, domy dla osób starszych, specjalne ośrod-
ki fizjoterapeutyczne, które muszą spełniać określone wymogi 
budowlane.

Zrównoważone projektowanie 
Jako kolejny czynnik warunkujący działania architektów na-
leży wymienić problemy ze środowiskiem. Z troski o ekologię 

zrodziła się idea zrównoważonej architektury. Jej celem jest 
zaspokojenie potrzeb społecznych, a  jednocześnie zachowa-
nie zracjonalizowanego gospodarowania zasobami otoczenia. 
To logiczne budownictwo, które ma na celu minimalizację strat 
ciepła poprzez świadome wykorzystanie surowców natural-
nych. Osiągamy to na dwa sposoby — rozwiązania pasywne 
oraz aktywne. Pierwsze opierają się na racjonalnym wykorzy-
staniu cech środowiska, z  uwzględnieniem zasad zrównowa-

żonej architektury. Ustawienie obiektu 
względem stron świata optymalizuje po-
kłady energetyczne, z kolei zwarta bryła 
pomaga zmniejszyć straty ciepła. Waż-
ną kwestię stanowi transport, który wa-
runkuje wygląd współczesnych miast. 
Samochodów jest coraz więcej, zatem 
tam, gdzie to tylko możliwe, należy cho-
wać samochody pod ziemię (garaże 
podziemne). Mądre projektowanie do-
tyczy również rozsądnego planowania 
— projektu architektonicznego, który 

jest podstawą zrównoważonego budownictwa. 
Z kolei rozwiązania aktywne to wszelkie urządzenia technicz-

ne usprawniające efektywne wykorzystanie energii, wody oraz 
innych zasobów naturalnych. Do tej kategorii zaliczamy: instala-
cje energooszczędne, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe.

W  architekturze zrównoważonej dużą rolę odgrywa zieleń, 
dlatego w pobliżu zabudowań wielorodzinnych oraz biurowców 
projektowane są ogrody. Często z braku możliwości zastosowa-
nia takiego rozwiązania, architektura zieleni jest projektowana na 
dachu bądź na tarasach każdego mieszkania. 

Sylwia Wyrzykowska

Loftcube



 n24 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 05/2018

relacje

Mieszkańcy miast potrzebują zieleni

T
ematyce roślin towarzyszących ludziom na terenach miej-
skich poświęcona była konferencja naukowa „Zieleń dla 
czystego powietrza”, zorganizowana w Krakowie przez Am-

basadę Królestwa Niderlandów w Polsce i Katedrę Roślin Ozdob-
nych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Miejsce, w  jakim odbyło się wydarzenie, nie było przypadkowe. 
Miasto kojarzone z  wysokim poziomem zanieczyszczenia powie-
trza, w ostatnim czasie staje się pionierem w walce ze smogiem.

Rośliny — sprzymierzeńcy człowieka w zwalczaniu 
smogu
Jednym ze sposobów zmniejszenia smogu jest uprawianie roślin, co 
podkreślił rektor UR, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Zauwa-
żył on, że dzięki upowszechnieniu wiedzy o gatunkach szczególnie 
skutecznych w zwalczaniu zanieczyszczeń, każdy człowiek będzie 
mógł przyczynić się do poprawy jakości powietrza, uprawiając ro-
śliny w swoim otoczeniu. Jest to szczególnie ważne w kontekście 
badań, które jednoznacznie pokazują, że smog zabija. Przypomniał 
o tym prof. dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, reprezentujący m.in. 
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Zwrócił on uwagę na to, że 
z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie umiera ok. 7 mln osób 
na świecie (według WHO), zaś w grupie 10 najbardziej zanieczysz-
czonych miast Europy, 7 znajduje się w Polsce.

Zdrowotna i socjalizacyjna funkcja roślin
Dobroczynne oddziaływanie roślin na człowieka nie ogranicza się 
jednak tylko do oczyszczania powietrza ze smogu. Jan de Vries, 
który w  czasie konferencji reprezentował Anthos, holender-
skie Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych 
i Szkółkarstwa, przedstawił wyniki badań, zgodnie z którymi dzię-
ki roślinom w  salach szpitalnych pacjenci odczuwają mniejszy ból 
i niepokój. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że w takich miejscach 
zużycie środków przeciwbólowych jest o  30 proc. mniejsze niż 
wśród pacjentów przebywających w miejscach bez zieleni. Ważne 
jest również otoczenie szpitali. Jeśli pacjenci mogą oglądać rośliny, 
choćby przez okno, ich średni czas hospitalizacji skraca się prawie 
o dzień. Zieleń w mieście redukuje również wyspy ciepła i nadmiar 
wód opadowych. Dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek z Katedry Roślin 

Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zwróciła uwagę 
na to, że uprawa roślin pozytywnie wpływa także na rozwój intelek-
tualny i  wrażliwość człowieka, a  dzięki temu pomaga kształtować 
zdrowe społeczeństwo. Ogród może pełnić funkcję terapeutyczną 
(hortiterapia) czy resocjalizacyjną (ogrody więzienne). Z artystycz-
nego punktu widzenia natomiast, rośliny stanowią środek wyrazu.

Ponieważ człowiek jest częścią środowiska naturalnego, które 
nieustannie na niego wpływa, powinien o nie dbać. Prof. dr hab. 
Włodzimierz Tyburski zaznaczył, że troska o przyrodę jest jednym 
z naszych obowiązków, ponieważ wyrządzając szkodę roślinom, 
pośrednio szkodzimy również drugiemu człowiekowi.

Zieleń wewnątrz budynków
O tym, jak w praktyce wygląda pielęgnacja roślin wewnątrz budyn-
ków, opowiedział Jakub Myśliwiec z  firmy Zieleń we Wnętrzach, 
który tworzy m.in. zielone ściany i  ogrody wertykalne w  biurow-
cach. Zwrócił uwagę na to, że wprowadzanie roślinności do wnętrz 
powinno odbywać się już na etapie projektowania budynków. Je-
śli architekt nie przewidzi odpowiednich rozwiązań, później trudno 
jest zrobić to w taki sposób, by nie zmienić pierwotnego zamysłu 
estetycznego. Często przeszkodę stanowi również brak dostę-
pu do odpowiedniej ilości światła. Jakub Myśliwiec przekonywał 
jednak, że rośliny potrzebują do życia jedynie światła, wody i od-
powiedniego podłoża, zatem ich uprawianie wcale nie jest takie 
trudne, jak mogłoby się wydawać. Dlatego jego zdaniem warto za-
dbać o zieleń w miejscach pracy.

Zielona przestrzeń publiczna
Temat zieleni w  przestrzeni otwartej rozwinął dr Jelle Hiemstra 
z  holenderskiej uczelni Wageningen University & Research. Tłu-
maczył, jak powinna wyglądać zielona infrastruktura miejska, po-
zytywnie wpływająca na zurbanizowane środowisko, a zwłaszcza 
poprawiająca jakość powietrza. Ze względu na to, że poszczegól-
ne gatunki roślin zwalczają określone toksyny, nasadzenia należy 
zaplanować w  taki sposób, by tereny zielone cechowała bioróż-
norodność. Karolina Porada z  Instytutu Architektury Krajobrazu 
Politechniki Krakowskiej zaprezentowała natomiast przykłady re-
alizacji tworzonych w nurcie Biophilic Design. Wśród nich znalazły 
się zarówno obiekty małej architektury, jak i  próby renaturyzacji 
fragmentów miast w różnych miejscach na świecie.

Kraków się zazielenia
W czasie konferencji Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miej-
skiej przedstawił dotychczasowe działania miasta dotyczące po-
większania terenów zielonych w Krakowie. Wydarzenie zakończył 
warsztat, jaki poprowadziła Emilia Skiba z  Loesje Polska. Jego 
uczestnicy tworzyli kreatywne hasła dotyczące smogu, roślin i eko-
logii. Dla firmy Air so Pure konferencja stała się okazją do podaro-
wania ok. 100 roślin Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha 
— najstarszej krakowskiej podstawówce.

Anna Kapłańska

Naturalna roślinność redukuje zanieczyszczenia powietrza, pozytywnie wpływa 
na zdrowie i samopoczucie człowieka, a także rozwija jego wrażliwość. Dlatego 
tak ważne jest miejsce zieleni w przestrzeni publicznej.

fot. materiały prasowe
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Perły z sieci
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Dworzec Centralny w Helsinkach 

Spektakularny budynek dworca znajduje się w centrum 
Helsinek, stolicy Finlandii. Budynek w stylu secesyjnym 
zaprojektował Eliel Saarinen. Obiekt został ukończony 
w 1909 r., jednak jego otwarcie miało miejsce dopiero 
w 1919 r.  Od razu stał się jednym z najbardziej 
charakterystycznych budynków w Finlandii. Dworzec 
kolejowy jest stacją czołową, co oznacza, że wszystkie 
pociągi zaczynają lub kończą tu swoją trasę. Dworzec liczy 
19 peronów, z których codziennie korzysta około 400 tys. 
osób. Ok. 200 tys. z nich to pasażerowie. Obiekt ten jest 
zatem najczęściej odwiedzanym budynkiem w Finlandii. Na 
stacji znajdują się m.in. kasy i automaty biletowe, informacja, 
przechowalnie bagażu, biuro rzeczy znalezionych, parking, 
kawiarnie, restauracja, kioski, kantor wymiany walut oraz 
postój dla taksówek. Dworzec mieści także prywatną 
poczekalnię o powierzchni 50 mkw., wyłącznie na użytek 
prezydenta Finlandii i jego oficjalnych gości. W 2013 r. 
budynek został ogłoszony przez BBC najpiękniejszym 
dworcem kolejowym świata.

MACBA

Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie, znane również 
pod nazwą MACBA znajduje się w nowoczesnej dzielnicy 
Raval. Jego efektowna konstrukcja została zaprojektowana 
przez amerykańskiego architekta Richarda Meiera. Budynek 
maksymalnie wykorzystuje dzienne światło. Specyficzna 
budowa głównego atrium pozwala na rozdzielenie światła, 
które wpada do poszczególnych pomieszczeń wystawowych, 
następnie łącząc się w korytarzach. W modernistycznej bryle 
budynku o powierzchni wynoszącej 14,3 tys. mkw. znajdują 
się 3 sale wystawowe, audytorium oraz taras widokowy. 
Wystawa podzielona jest na 3 główne części: pierwsza z nich 
prezentuje dzieła sztuki z okresu lat 40–60., druga skupia się 
na dziełach pochodzących z lat 80., a trzecia poświęcona jest 
sztuce współczesnej. W muzeum można znaleźć przykłady 
prac artystów z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem 
Ameryki Południowej, państw arabskich oraz krajów Europy 
Wschodniej.

Khan Shatyr 

,,Namiot Chana” to największe centrum rozrywkowo-handlowe 
w Azji Środkowej. Jest to nie tylko najwyższy budynek w stolicy 
Kazachstanu, ale również największa konstrukcja namiotowa na 
świecie. Astana, stolica Kazachstanu bywa określana jako Dubaj 
Azji Środkowej, więc rozmach realizowanych tam projektów 
architektonicznych przyciąga znanych architektów z całego 
świata. Projekt przygotował Norman Foster we współpracy 
z brytyjskim biurem konstrukcyjnym Buro Happold. Wysoki 
na 150 m namiot o podstawie eliptycznej z osią długości rzędu 
200 m obejmuje 23 tys. mkw. powierzchni. Pod uformowaną 
w ten sposób strzelistą kopułą zamknięto obszar o powierzchni 
wynoszącej 100 tys. mkw. Całość przykrywa dach wykonany 
z przezroczystego tworzywa sztucznego ETFE. Wewnątrz 
znajdują się: centrum rozrywkowo-handlowe z placami 
i brukowanymi ulicami, sklepy, kawiarnie, restauracje, kino, pole 
do minigolfa oraz powierzchnie wielofunkcyjne. Największą 
atrakcję stanowi plaża z systemem podgrzewania piasku.fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Banki zakończyły rok sukcesem
IV kwartał 2017 r. przeszedł oczekiwania analityków. Zobowią-
zania hipoteczne zaciągnięto na kwotę bliską 11 mld zł. Rynek 
kredytów mieszkaniowych, podobnie jak branża nieruchomo-
ści, od dłuższego czasu notuje coraz lepsze wyniki. Jak pokazu-
je raport AMRON-SARFiN, w okresie od października do grud-
nia 2017 r. klienci banków podpisali 44,7 tys. nowych umów kre-
dytowych. Ich wartość osiągnęła kwotę 11 mld zł, co stanowi 
jeden z  lepszych rezultatów, jaki udało się uzyskać. Biorąc pod 
uwagę cały miniony rok, łatwo zauważyć, że był to najlepszy od 
wielu lat czas dla sektora bankowego. Rozdysponowano sumę 
44 mld zł, która wynika z ponad 190 tys. udzielonych przez banki 
kredytów mieszkaniowych. Zainteresowanie kredytami utrzy-
muje się na tak dobrym poziomie m.in. dzięki korzystnym warto-
ściom stóp procentowych. To z kolei sprzyja transakcjom na ryn-
ku mieszkaniowym, finansowanym przy pomocy kredytów hipo-
tecznych. Jak widać, nawet notowany od 2013 r. wzrost cen nie-
ruchomości nie przeszkadza w procesach zakupowych. 

Rząd będzie walczył o czyste powietrze 
Rząd musi zadbać o wprowadzenie norm jakościowych dla paliw i zwięk-
szyć kontrolę w tym zakresie, a do redukcji niskiej emisji mają przyczynić 
się działania z zakresu termomodernizacji. 

Główną przyczyną smogu są pyły powstałe w  wyniku używania do 
ogrzewania gospodarstw domowych paliw nieodpowiedniej jakości. Z ko-
lei zapotrzebowanie energetyczne, jakie generuje dany lokal, zależy od 
jego ocieplenia. Dlatego też rząd aktualnie opracowuje program termo-
modernizacji, który ma przyczynić się do ograniczenia wytwarzania za-
nieczyszczeń. Jak się bowiem okazuje, większość domów jednorodzin-
nych nie jest ocieplona. Problem wynika nie tylko z metod obowiązujących 
w starym budownictwie, ale przede wszystkim ze złej kondycji finansowej 
mieszkańców. Aby umożliwić dostosowanie budynków do odpowiednich 
norm, rząd planuje specjalne dotacje. Wśród propozycji padł pomysł, by 
dla najuboższych prace termomodernizacyjne były całkowicie finansowa-
ne przez państwo, natomiast pozostali mogliby liczyć na podatkową ulgę 
termomodernizacyjną. Oprócz tego pomocnymi narzędziami mogłyby być 
kredyty i pożyczki uruchamiane w celu wsparcia termomodernizacji. 

Raty kredytów stabilne do 2020 r. 
Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny dała powód do zadowolenia 
wszystkim kredytobiorcom. Decyzja, jaką podjęli eksperci, sprawi, że ra-
ty kredytowe zostaną zachowane na obecnym poziomie. Wartość stóp 
procentowych bezpośrednio wpływa bowiem na wysokość oprocento-
wania kredytów. Jak powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego 
Adam Glapiński, obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna kraju po-
zwala na utrzymanie aktualnie obowiązujących stawek. Ponadto istnie-
je prawdopodobieństwo, że nie ulegną one zmianie nawet do 2020 r. 

Podczas ostatniego posiedzenia Rada uznała, że prognozy oparte na 
dostępnych danych wskazują, iż aktywność polskiej gospodarki nadal bę-
dzie wzrastać, choć dynamika PKB minimalnie się obniża. Projekcja do-
tycząca polityki pieniężnej wskazuje na to, że inflacja będzie bliska celu 
inflacyjnego. 

Ponadto stopy procentowe wynoszące odpowiednio 1,50 proc. (stopa 
referencyjna), 2,50 proc. (stopa lombardowa), 0,50 proc. (stopa depozy-
towa) oraz 1,75 proc. (stopa redyskonta weksli) mają sprzyjać zrówno-
ważonemu rozwojowi, a także równowadze makroekonomicznej. 
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Z Krakowa

W Nowej Hucie powstanie Strefa Aktywności 
Gospodarczej 
Nowa Huta Przyszłości to spółka, w  której udziały mają władze miasta 
i województwa. Jej celem jest pozyskanie atrakcyjnych terenów inwesty-
cyjnych i przygotowanie ich pod przyszłe inwestycje. Spółka otrzymała od 
Zarządu Województwa Małopolskiego 59 mln zł unijnego dofinansowania 
na realizację kluczowego zadania, jakim jest stworzenie Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej. Jest to projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych 
obejmujących obszar o powierzchni 40 ha w okolicach ul. Igołomskiej. Ce-
lem jest stworzenie kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyj-
nych. Szacuje się, że na obszarze powstanie do 50 nowych przedsięwzięć 
gospodarczych. Zanim tereny te zostaną udostępnione przedsiębiorcom, 
niezbędne będzie wykonanie prac rozbiórkowych i  ziemnych oraz prze-
budowy kolidujących linii energetycznych do budowy infrastruktury ko-
munikacyjnej i technicznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 85 mln zł, 
z czego 26 mln zł pokryje budżet miasta, a 59 mln zł pochodzi z Fundu-
szy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Wybrano wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S7 
Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad roz-
strzygnął przetarg na budowę kolejnego odcinka S7 od granicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego do Krakowa. Do ogłoszonego przetargu na projekt 
i  realizację oferty złożyło 11 firm. Wszystkie zaproponowały 10 lat gwa-
rancji oraz realizację zamówienia w ciągu 34 miesięcy. Wykonawca ma za-
projektować i wybudować ponad 18-kilometrowy odcinek trasy S7 od wę-
zła Widoma do Krakowa. Najtańszą ofertę złożyła firma Impresa Pizzarotti 
& C., proponując wykonanie zadania za 1,022 mld zł. Oferta została odrzu-
cona, ponieważ jak uzasadniono, wykonawca nie wywiązał się ze spoczywa-
jącego na nim obowiązku wykazania, że cena nie jest rażąco niska. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła włoska firma SALINI IMPREGILO SA z  Mediolanu, 
która za cenę 1,725 mld zł podejmie się realizacji odcinka drogi. Firma ta 
jest również wykonawcą innego fragmentu trasy S7 na odcinku od Chęcin 
do Jędrzejowa na terenie województwa świętokrzyskiego. Po dokonaniu 
wyboru, zgodnie z prawem firmy mają 10 dni na ewentualne odwołanie. Je-
żeli do tego czasu odwołania nie zostaną zgłoszone, dokumenty trafią do 
kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Gmach Poczty Głównej wystawiony na sprzedaż
Firma Orange Polska ogłosiła chęć sprzedaży należącego do niej 
zabytkowego budynku zlokalizowanego u  zbiegu ulic Wielopo-
le i Westerplatte. Teren o powierzchni 3,5 tys. mkw., na którym 
stoi gmach Poczty Głównej, nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Studium Rozwoju Krakowa 
dopuszcza  w nim powstanie lokalu usługowego, biura lub hotelu. 
Budynek posiada 5 wejść, w tym 2 główne od ul. Wielopole, 2 win-
dy i 3 klatki schodowe. Na II piętrze znajdują się pomieszczenia po 
centralach telefonicznych o powierzchni ponad 150 mkw. każde. 
Kondygnacja ta umożliwia dowolną aranżację wnętrz ze wzglę-
du na brak ścian nośnych wewnątrz. Trzecie piętro to przestrzeń 
biurowa gabinetowa i open space. Pomieszczenia na IV piętrze za-
aranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem ko-
munikacyjnym pośrodku. Wielkość pomieszczeń gabinetowych 
wynosi 25–30 mkw. Za 5-kondygnacyjną kamienicę o powierzch-
ni wynoszącej 9,6 tys. mkw. nowy właściciel będzie musiał zapła-
cić 51,9 mln zł.

fot. Piotr Tomaszewski, fot. na lic. Wikimedia Commons.jpg

fot. na lic. Wikimedia Commons.jpg

fot. na lic. Wikimedia Commons.jpg
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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 4,1922

chf 3,5992

pln 3,58%

iV kw. 2017 6734 zł

iii kw. 2017 15 151

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,9% (styczeń 2018)

eur 1,2% (luty 2018)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3270

libor chf –0,7446

libor eur *** –0,3793

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)                          144,22

tabela nr 047/A/NBP/2018 z dnia 7.03.2018

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

(dane na dzień 6.03.2018 [Euribor],  
28.02.2018 [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 20.02.2018)

(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

Szklane balustrady — dekoracja 
i rozwiązanie praktyczne

Z
a pomocą balustrad całoszklanych zabezpieczymy nie tyl-
ko balkony oraz tarasy, ale też portfenetry, spoczniki, gale-
rie oraz schody wewnętrzne. W zależności od miejsca ich 

montażu inny będzie jednak zalecany sposób mocowania szkła. 
W przypadku balustrad instalowanych na zewnątrz wybrać mo-
żemy pomiędzy systemem słupkowym a montażem liniowym. 

Dostępne rozwiązania
Balustrady słupkowe to doskonałe rozwiązanie nie tylko na balko-
ny, ale także loggie i portfenetry. Wykonane są najczęściej z lekkich 
materiałów, odpornych na obciążenia i działanie czynników atmos-
ferycznych, takich jak aluminium. Można je mocować przeważnie 
do posadzki, czoła płyty balkonowej lub do lica ściany. Za utrzyma-
nie tafli szkła odpowiedzialny jest specjalny profil dolny, a od góry 
szkło stabilizuje dodatkowo profil dzielony. Przykładem takiego 
produktu jest balustrada Corleone, która będzie odpowiednia do 
montażu ze szkłem o grubości 10–10.76 mm oraz 12–12.76 mm, 
a opcjonalnie również z taflami o grubości 8–8.76 mm.

Alternatywne rozwiązanie stanowi montaż szyby w  balu-
stradzie samonośnej. W tym przypadku tafla utrzymywana jest 
w profilu dolnym ze specjalną uszczelką, dopasowaną do grubości 
szyby. Budowa profilu może się różnić w zależności od tego, czy 
ma być on zamocowany do podłogi, boku ściany, czy do podło-
ża wraz z mocowaniem bocznym. Profile mogą zostać też wpusz-
czone w  posadzkę, tak że na widoku pozostanie samo szkło. 
Ponieważ montaż liniowy umożliwia pełną ekspozycję szkła, ten 
rodzaj balustrady jest często wykorzystywany w galeriach han-
dlowych, w  których za jego pomocą zabezpiecza się piętra, lub 

na spocznikach w mieszkaniach i domach. Balustrada samonośna 
może być również zastosowana do osłony schodów wewnętrz-
nych. Stosując takie rozwiązanie, trzeba jednak pamiętać o  ko-
nieczności wkręcenia w  jej profil kilkumilimetrowych blokad, 
które zapobiegną obsuwaniu się szkła.

Zupełnie inną propozycją jest montaż balustrad z pomocą mo-
cowań punktowych. Doskonale sprawdza się on zarówno w przy-
padku portfenetrów, jak i balustrad mocowanych wewnątrz, do 
biegu schodów. Ze względu na swój stosunkowo niewielki roz-
miar mocowania wtapiają się w fasadę budynku, a za sprawą ele-
ganckiego wykończenia mogą pasować praktycznie do każdej 
aranżacji. Decydując się na zastosowanie okuć punktowych, war-
to wybrać rotule regulowane, które umożliwiają regulację także 
po zamocowaniu na szkle. Pozwala to na swobodne wypionowa-
nie balustrady oraz zlicowanie sąsiadujących ze sobą szklanych 
paneli. By osiągnąć taki efekt, rotule rozmieszcza się w tzw. zyg-
zak lub też montuje się jedną pod drugą.

Dobór odpowiedniego szkła
Należy podkreślić, że w przypadku balustrad wskazane jest zastoso-
wanie odpowiedniego, bezpiecznego rodzaju szkła. Polecanym jest 
przede wszystkim szkło laminowane hartowane. Ten rodzaj szyby 
charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uderzenia, a gdy doj-
dzie do jej uszkodzenia, nie rozpadnie się ona na drobne i ostre ka-
wałki. Dzięki temu jest to najbezpieczniejszy rodzaj tafli szklanych, 
zalecany do użycia w  przypadku konstrukcji instalowanych na ze-
wnątrz budynku. Warto jednak podkreślić, że ze względu na wyso-
kość, na jakiej montowane są balustrady, ten rodzaj szkła powinien 
znaleźć swoje zastosowanie także przy schodach wewnętrznych. 

Zalety balustrad całoszklanych
Jedną z kluczowych zalet szkła jest jego przezierność. Dzięki niej ba-
lustrady lub daszki wykonane z tego materiału nie ingerują w nawet 

Szklane balustrady cieszą się coraz większym uznaniem projektantów oraz 
architektów, którzy wykorzystują je zarówno w projektach wnętrz, jak i na 
elewacjach budynków. Innowacyjne rozwiązania wprowadzane w tym zakresie 
przez producentów szkła oraz okuć pozwalają dostosować produkty do 
wymagań konsumentów, nie tracąc przy tym na jakości.

Balustrada przymocowana za pomocą okuć Piemonte: montaż do policzka schodów

Balustrada słupkowa Corleone: montaż do posadzki płyty balkonowej
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bogato zdobioną fasadę, lecz subtelnie wkomponowują się w budy-
nek, stanowiąc jego elegancki element. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku zabytkowych, odrestaurowanych obiektów. 

Właściwości szkła mają znaczenie także w  projektowaniu 
wnętrz. Szklane balustrady dodają schodom optycznej lekkości 
i nie ograniczają przepływu światła, dzięki czemu pomieszczenia 
pozostają jasne i  przestronne. Ponadto w  przypadku obiektów 
położnych w  malowniczej okolicy lub z  pięknym widokiem, np. 
na panoramę miasta, szklana balustrada nie ogranicza kontaktu 
z otoczeniem. Warto także podkreślić, że w przypadku systemu 
słupkowego oraz listw dolnych możliwe jest pomalowanie profili 
montażowych na dowolny kolor z palety RAL, dzięki czemu będą 
one jeszcze lepiej pasować do elewacji budynku.

Przezroczyste tafle to jednak niejedyna możliwość wyboru 
w przypadku opisywanych konstrukcji. Na rynku dostępnych jest 

wiele rodzajów ozdobnych tafli, które z powodzeniem można wy-
korzystać zarówno we wnętrzach, jak i na fasadzie. Przykładem 
takiego rozwiązania jest szkło kolorowe lub z  dekoracyjną folią. 
W obu przypadkach wystarczy, że do laminacji szkła wykorzysta-
na zostanie folia barwiona lub z  nadrukiem, który może przed-
stawiać dowolny wzór i  zostać wykonany w  każdym kolorze. 
Alternatywnym rozwiązaniem są szyby zespolone barwioną ży-
wicą. Ozdobna szyba urozmaici wnętrze i doda mu niepowtarzal-
nego charakteru, a w przypadku budynków wykonanych zgodnie 
z obowiązującymi, minimalistycznymi trendami — ożywi ich fasa-
dę i nada im nowoczesny, wielkomiejski styl.

CDA Polska

Samonośna balustrada Trapani: montaż w systemowym profilu montażowym

Samonośna balustrada Trapani: montaż w systemowym profilu montażowym Słupkowa balustrada Corleone: montaż do czoła płyty balkonowej
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aranżacje wnętrz

Domowy mini barek

W
iadomo, że udane przyjęcie dla gości czy nastrojowy 
wieczór we dwoje wymagają odpowiedniej oprawy. 
Wygospodarowanie specjalnego miejsca na przecho-

wywanie i podawanie alkoholu, ułatwi osiągnięcie zamierzonego 
celu. Pamiętajmy, że w tym przypadku estetyka ma duże znacze-
nie. Jeśli posiadamy imponującą kolekcję wina, grzechem byłoby 
schowanie jej przed gośćmi. Nawet jeśli nasze zapasy są skrom-
niejsze, warto je wyeksponować w odpowiedniej formie. Zwłasz-
cza, że mamy wiele możliwości: od baru kuchennego ze specjalną 
półką czy stojakiem na butelki, przez barki wbudowane w szafy 
i komody, po niezależne mini bary, które można ustawić w dowol-
nym miejscu, nawet na środku salonu.

Bary kuchenne
Bary kuchenne to praktyczne rozwiązanie, które sprawdzi się 
przede wszystkim w  otwartych wnętrzach, gdzie kuchnia jest 
połączona z  salonem. W  zależności od potrzeb blat może peł-
nić funkcję miejsca do przygotowywania i spożywania posiłków, 
a także przechowywania alkoholu. Wystarczy kilka dodatków, by 
należycie wykorzystać potencjał tego mebla. Zainstalowanie nad 
blatem dekoracyjnego światła, ustawienie charakterystycznego 
stojaka na alkohol, montaż specjalnej półki i  skrzynek na wino, 
do tego typowe stołki barowe (hokery) — to proste rozwiązania, 
dzięki którym osiągniemy zamierzony efekt. 

Projekt baru kuchennego powinien być wykonany już na eta-
pie planowania całego pomieszczenia tak, by pasował do określo-
nego stylu wnętrza. Zdecydowanie więcej czasu na ewentualne 
zmiany mamy w przypadku doboru hokerów. Producenci tego ro-
dzaju mebli oferują nowoczesne wzory, często z motywem meta-
lu, a także bardziej tradycyjne, w drewnianej formie, ze skórzaną 
lub materiałową tapicerką.

Wbrew pozorom bary kuchenne występują również w  nie-
standardowych kształtach i  formach. Jedną z  możliwości są np. 
półokrągłe blaty czy o nieregularnej, przypominającej falę formie. 
Przy dużej liczbie domowników i gości dobrym rozwiązaniem są 
duże, podwójne barki, przy których można ustawić stołki zarów-
no od strony kuchni, jak i pokoju.

Barek w szafie lub komodzie
Jeśli celem jest wyraźne oddzielenie barku od kuchni, by nie mie-
szać stref wnętrza, warto sięgnąć po inne inspirujące pomysły. Jed-
nym z nich jest nietypowe wykorzystanie szafy. Na rynku dostępne 
są modele, które posiadają wbudowane barki i haczyki, na których 
możemy zawiesić kieliszki i szklanki. Ciekawym pomysłem okaże się 
również przerobienie starej szafy poprzez usunięcie zbędnych pół-
ek i zastąpienie ich nowymi elementami. Zaletą takich barków jest 
również ich dyskretny charakter. Jeśli alkohol podajemy tylko wie-
czorem czy przy wyjątkowych okazjach, w  ciągu dnia szafa może 

Domowy mini barek to nie tylko pomysł na urozmaicenie przestrzeni, 
ale także praktyczne rozwiązanie dla miłośników dobrej zabawy czy 
kameralnych spotkań przy lampce wina. 



 n	 35Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 05/2018

pozostać zamknięta. Taką możliwość docenią również rodzice wy-
chowujący dzieci. Dzięki zabezpieczeniu dostępu do zapasów unik-
niemy nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy domownikom 
zależy na stałej ekspozycji np. kolekcji wina, lepiej zdecydować się na 
szafę bez przednich drzwi. Im bardziej ozdobna i zwracająca uwagę, 
tym lepiej. Nie należy jednak łamać zasady spójności z pozostały-
mi elementami wystroju wnętrza. W zależności od miejsca, w któ-
rym planujemy zaprojektowanie barku, jego wzór będzie inny. Jasne 
drewno dobrze prezentuje się w jadalni, na tarasie lub w ogrodzie 
zimowym. Z kolei ciemniejsze kolory bardziej pasują do reprezen-
tacyjnego salonu, np. w stylu glamour. W przypadku projektowania 
specjalnego pokoju gier czy kina domowego warto postawić na od-
ważniejszy design. Kolorowa szafa służąca do serwowania drinków 
w pełni odda klimat takiego wnętrza. 

Należy pamiętać również o  osobnych półkach na wszelkie-
go rodzaju dodatki: soki, wodę, owoce i  lód. Z tego względu do-
brym rozwiązaniem będzie wyposażenie domowego baru w mini 
lodówkę. Mniej wymagającym pomysłem jest po prostu zarezer-
wowanie osobnej półki na dodatkowe elementy. 

W mniejszych pomieszczeniach, gdzie nie ma zbyt wiele miej-
sca na wstawienie dodatkowego mebla, można zdecydować się 
na wiszące półki na butelki. Popularnym rozwiązaniem jest zawie-
szenie na ścianach skrzynek, które przyciągają uwagę domowni-
ków i gości.

Bar bez ograniczeń
Gdy nie występuje problem braku wolnej przestrzeni, moż-
na pozwolić sobie na większe przedsięwzięcie, jakim jest za-
projektowanie specjalnej strefy rozrywki. W  takim miejscu, 
oprócz komody czy półek z  alkoholem, można ustawić ka-
meralny stolik, świece, lampiony lub ozdobne lampy. Warto 
pamiętać również o  roślinach. Egzotyczne gatunki kwiatów 
ułatwią stworzenie wyjątkowego klimatu. Ciekawym dodat-
kiem do takiego wnętrza są duże lustra, które optycznie po-
większą przestrzeń. W klimat stylowego baru wprowadzi nas 
także muzyka — warto zdecydować się na zakup szafy grającej 
lub gramofonu. Idealnym uzupełnieniem wystroju będą obra-
zy lub zdjęcia. 

W domach odpowiednim miejscem na domowy bar może stać 
się odpowiednio przygotowana piwnica. Ze względu na częścio-
we wygłuszenie dźwięków, będzie odpowiednia do organizo-
wania dużych i  głośnych przyjęć. Minusem okaże się mniejszy 
dostęp do naturalnego światła, co spowoduje konieczność zain-
westowania w dodatkowe oświetlenie i inne akcesoria ocieplają-
ce wnętrze.

Mini bar dla każdego
Miłośnikom stylowych dodatków spodobają się stoliki barowe 
przeznaczone do ustawienia w dowolnym miejscu. Dzięki wypo-
sażeniu w kółka, można łatwo zmienić ich położenie, np. w letnie 
wieczory, przenosząc barek na taras czy do ogrodu. 

Karolina Naramek
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aranżacje wnętrz

Salon otwarty czy zamknięty?

S
alon to miejsce, gdzie cała rodzina może spotkać się w czasie 
posiłków lub wspólnie spędzać czas. Jednocześnie stanowi 
wizytówkę mieszkania jako część reprezentacyjna. Niekiedy 

odgrywa też rolę dodatkowej sypialni, zwłaszcza w czasie kilku-
dniowej wizyty gości. Połączenie wszystkich tych funkcji nie jest 
proste. Dlatego tak trudna może być decyzja, czy oddzielić salon 
od pozostałej części domu, czy postawić na otwartą przestrzeń.

Salon otwarty
Brak wyodrębnienia osobnego pomieszczenia na salon spraw-
dza się zwłaszcza w  niewielkich mieszkaniach. Rezygnacja ze 
ścian działowych pozwala oszczędzić trochę miejsca, a  jedno-
cześnie optycznie powiększa wnętrze i nadaje mu lekkość. Po-
łączenie z  kuchnią lub aneksem bywa praktyczne — pozwala 
przygotowywać posiłki, nie rezygnując z  prowadzenia rozmo-
wy z gośćmi. Takie rozwiązanie niestety ma również kilka wad. 
W tak rozplanowanym mieszkaniu nie można ukryć bałagan czy 
brudnych naczyń w  zlewie. Trudno tu o  poczucie prywatności 
w czasie ewentualnej wizyty znajomych. Kolejny problem może 
stanowić dobór odpowiednich mebli i  dopasowanie ich do po-
zostałej części mieszkania. W  otwartej przestrzeni wyjątkowo 
ważne jest, by poszczególne elementy wyposażenia tworzyły 
harmonię.

Funkcjonalne strefowanie mieszkania
Część osób czuje się dobrze we wnętrzach, w których poszcze-
gólne miejsca pełnią określone funkcje. Ważny jest dla nich po-
dział na przestrzeń do pracy, odpoczynku, przygotowywania 
posiłków itd. Wyodrębnienie osobnych stref funkcjonalnych 
nie musi jednak odbywać się poprzez wstawienie ścian działo-
wych. Poszczególne fragmenty przestrzeni można oddzielić od 
siebie np. za pomocą dywanów o zróżnicowanej kolorystyce czy 
odcieniu. Wiele możliwości dają również meble. Niska komoda 

czy ażurowy regał oddzielą strefę salonu od pozostałej części 
mieszkania, a  jednocześnie pozwolą zachować wrażenie prze-
stronności. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskują rośliny we 
wnętrzach. Interesujące rozwiązanie stanowi wydzielenie salo-
nu za pomocą ogrodu wertykalnego. Fantazyjnie ułożone doni-
ce, umieszczone w specjalnej konstrukcji mogą stanowić główny 
element dekoracyjny w  pomieszczeniu. Odpowiednio dobrane 
rośliny nie tylko będą pełnić funkcję dekoracji, ale oczyszczą po-
wietrze z toksycznych substancji i nadadzą wnętrzu niepowta-
rzalny klimat.

Łuk lub drzwi przesuwne
Inną opcją jest postawienie ściany działowej, ale bez drzwi. Cie-
kawy efekt uzyskamy, jeśli wejście do pokoju gościnnego zwień-
czy łuk. Dobrym pomysłem jest również zastosowanie szerokich 
drzwi przesuwnych. Na co dzień mogą być one otwarte, co nada 
lekkość wnętrzu i powiększy je optycznie. Drzwi będzie można 

Zdecydować się na odrębny salon, pozostawić otwartą przestrzeń czy wybrać 
opcję pośrednią? — przed takim pytaniem staje wiele osób, które planują 
aranżację swojego domu lub mieszkania.
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stopniach można rozłożyć miękkie poduszki, zyskując tym sa-
mym dodatkowe miejsca siedzące. Z drugiej jednak strony takie 
rozwiązanie nie jest odpowiednie dla osób, które rozważają od-
dzielenie salonu w przyszłości. Wówczas schody będą stanowiły 
przeszkodę utrudniającą przeprowadzenie takiej operacji.

Funkcja mieszkania
Wybierając między salonem otwartym a oddzielonym od pozo-
stałych części mieszkania, warto zastanowić się, jaką funkcję ma 
pełnić mieszkanie. W przypadku lokali kupowanych z myślą o naj-
mie, zdecydowanie lepiej sprawdzi się wydzielenie odrębnych po-
mieszczeń. Wówczas przewidziany przez architekta salon będzie 
można zamienić na dwuosobową sypialnię lub podzielić go na 
dwa mniejsze pokoje, co podniesie wartość przychodów z inwe-
stycji. Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne również w przy-
padku powiększenia rodziny. Jeśli zajdzie taka potrzeba, salon 
może pełnić zarówno funkcję pokoju dziennego, jak i sypialni ro-
dziców. Jeżeli jednak liczba pokoi w mieszkaniu jest wystarczają-
ca, a mieszkańcy lubią przestronne, lekkie wizualnie wnętrza, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by wybrali nowoczesny, otwarty salon, 
który podkreśli walory mieszkania.

Przemyślana decyzja
Istnieją rozwiązania architektoniczne, które utrudniają lub nawet 
uniemożliwiają oddzielenie salonu od pozostałej części mieszka-
nia. Dzieje się tak w przypadku niektórych aneksów kuchennych 
lub wtedy, gdy z  pokoju gościnnego przechodzi się do innych 
pomieszczeń. Dlatego decyzję o  tym, jak ma wyglądać miejsce, 
w którym będziemy spędzać czas z rodziną lub znajomymi, war-
to podjąć już na etapie wyboru mieszkania. W przypadku niektó-
rych ofert, po dokonaniu zakupu klienci mają jeszcze wpływ na 
układ ścian działowych. Warto skorzystać z  tej możliwości, by 
mieszkanie kupowane z myślą o kolejnych latach, w jak najwięk-
szym stopniu spełniało nasze oczekiwania.

Anna Kapłańska

jednak zamknąć, gdy pojawi się taka potrzeba, jeśli np. będziemy 
chcieli zapewnić poczucie prywatności gościom, którzy zostali na 
noc. Drzwi przesuwne sprawdzają się zwłaszcza w  dużych po-
mieszczeniach. Co do montażu, można zdecydować się na opcję 
z  prowadnicami wbudowanymi w  ścianę lub umieszczonymi na 
zewnątrz. Druga możliwość ułatwia ewentualną wymianę czy na-
prawę w przypadku usterki, ale zabiera część wolnej przestrzeni 
— przy ścianie, na której znajdują się prowadnice, niemożliwe bę-
dzie ustawienie mebli.

Schody — ozdoba czy utrudnienie?
Niektóre projekty domów lub piętrowych mieszkań zakłada-
ją umieszczenie schodów bardzo blisko salonu lub praktycznie 
wewnątrz niego. W takiej sytuacji otwarty pokój dzienny często 
prezentuje się znacznie lepiej niż zamknięta, ciasna klatka scho-
dowa. Schody stanowią wówczas ozdobę pokoju, a jednocześnie 
pełnią praktyczną funkcję. Podczas większych przyjęć na niskich 
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 42–45.
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
1 Harmonica House (ul. Trynitarska) zrealizowana 41–198 b.d. Eko-Park 50
2 Skawińska 18 (ul. Skawińska) zrealizowana 86–110 13 500–14 600 Krak-System 66
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 64
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 – zrealizowany,  
bud. 5 – III/ IV kw. 2019

76–95  
29–134

7700–8200  
6700–10 000 Inter-Bud 47

8 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 46

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
12 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 64
13 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) II/ III kw. 2018 36–77 6599–7449 Imperial Capital Residence Stawowa 63
14 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 42–56 5700–6300 Inter-Bud 46
15 Modern House (ul. Radzikowskiego) IV kw. 2017 34–79 6200–7300 Start 57
16 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 50
17 Osiedle Łokietka 228 (ul. Łokietka) I kw. 2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9
18 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 5950–7400 Tętnowski Development 9, 59
19 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Developer 8, 56
20 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 5845 CP RE 9
21 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
22 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 52

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 43–95 9900–13 900 Tętnowski Development 59

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 59

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.
35 Apartamenty Rzepichy (ul. Rzepichy) czerwiec 2019 64–170 od 7500 KKD Wola 60
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.

23 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 63–97 5700–6600 Dom-Bud M. Szaflarski 53

24 ul. Dobrego Pasterza 39 I kw. 2020 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 51
25 ul. Dominikanów III kw. 2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje 51

26 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018,  
bud. D – luty 2019 47–76 5500–6800 Dom-Bud M. Szaflarski 53

27 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 63
28 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 8, 52
29 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 52

30 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 62
38 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 64
39 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.

31 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw. 2018 27–111 6537–9256 Henniger Investment 3

32 Oaza Bronowice Etap II (ul. Stańczyka) Stańczyka 5 – wrzesien 2019 29–91 7490 – 9290 Oaza Bronowice III okładka, 1

33 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego) bud. 16 A zrealizowany,  
bud. 33 w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 65

34 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26 –92 od 5800 Activ Investment 64
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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.

54 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 6500–7000 Budopol 67

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.

48 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje 51

49 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 9, 64

50 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 64

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

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

53 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 5900–6400 Krakoin 63

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.

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

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

47 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.

40 ATAL Kliny Zacisze IV kw. 2019 23–106 od 5500 ATAL 49

41 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5100–5700 Proins 62

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

43 Osiedle Europejskie, ul. Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 65

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

nowa huta   Średnia cena: 5900 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
59 Podbipięty 123 zrealizowana 110 4364 Piotr Słupek Doradztwo Inwestycyjne 66

Przedszkola: 30

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 10

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
55 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–88 od 5900 ATAL 48

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.
58 Osiedle Na Lotnisku 1 zrealizowana 53 -135 5400-6500 Acatom 67

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.

56 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

57 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska II kw. 2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 68

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice krakowa  

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

60 Karniowice-Słoneczna (gm. Zabierzów, Karniowice) b.d. 123–156 od 4280 BEVENDI 60
61 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 54
62 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Bogucika – Kraków) II kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 54
63 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki,ul. Na Piaski/ul. Lawendowa) IV kw. 2018 64–79 5700–6000 Maxus 58

64 Prestige City (gm. SkawinaKorabniki, ul. Leśna) I etap – I kw. 2018, II  
i III etap VI/VII kw. 2018 27–132 4680–4699 Techniq 69

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

Inwestycyjne 61
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lokal usługowy 
na sprzedaż

ul. Masarska 
metraż: 67,9 m2
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Biuro sprzedaży:
ul. Wrocławska 80
30-017 Kraków

tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33
email: biuro@tetnowski.pl
www.tetnowski.pl

www.pradnicka65.plwww.chopina9.pl

Apartamenty / 43–95 m2

Lokale usługowe / 90–100 m2

www.osiedlepasteura.pl

NoWa inwestycjA
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DANE INWESTYCJI
Nazwa: Apartamenty Rzepichy

Lokalizacja: Kraków, 
Wola Justowska, ul. Rzepichy

Cena: od 6000 zł/m2

Metraż: od 64–170 m2

Liczba mieszkań: 20

DANE INWESTYCJI
Nazwa: Karniowice–Słoneczna
Lokalizacja: Karniowice, gm. Zabierzów
Cena: od 524 000 zł za dom
Metraż: od 122,5–156,2 m2

Liczba domów: 5

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

bEvENDI
Kraków, ul. Radzikowskiego 23 

tel. +48 604 231 559

www.karniowice-sloneczna.pl

www.apartamenty-rzepichy.pl
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Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Wieliczce.
ul. Zielna – Wieliczka

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

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

www.zielnapark.pl

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

WIELICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
32-020 Wieliczka, ul. Sikorskiego 5
tel. +48 668 81 23 98
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®

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
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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
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Nowa inwestycja rozpoczęta!

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

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

gotowE Do oDBIoRU !
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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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Luksusowe apartamenty

– apartamenty o pow. od 86,32–110,35 m2

– w sprzedaży pozostały 4 lokale:  
na parterze, na II p. oraz dwa na I p.

– atrakcyjnie zlokalizowane nad  
brzegiem Wisły

– do wszystkich apartamentów  
na wyższych kondygnacjach  

przynależy balkon 

Biuro sprzedaży ul. Śliwkowa 6, Kraków 
tel. 501 181 008, (12) 644 99 88

www.krak-system.com.pl, sekretariat@krak-system.com.pl

ul. Skawińska 18
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Kraków
agiewniki

NOWA INWESTYCJA

  nowoczesny design, materiały wysokiej jakości i komfort mieszkania,
  doskonała lokalizacja w pobliżu węzła komunikacji miejskiej i PKP,
  bliskie sąsiedztwo centrów handlowych: Bonarka i Zakopianka,
   piękne tereny spacerowe wzdłuż rzeki Wilgi lub przy Sanktuarium  

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
  znakomity punkt wypadowy w góry.

Zamieszkaj w centrum dobrych połączeń:

Kontakt: Budopol Sp. z o.o. • 31-159 Kraków, al. Słowackiego 39 • 12 634 14 44, 12 634 12 20
Biuro Sprzedaży Mieszkań: tel. 516 14 33 77, tel./fax: 12 633 33 89 • mieszkania@budopol.pl 

www.budopol.pl

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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Osiedle Apartamenty przy Wiśle
rynek pierwotny | Podgórze

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  1  32,61 293 490

 2  1  35,41 322 231

 2  1  41,00 373 100

 3  1  54,74 476 238

 4  1  79,10 577 430

nazwa inwestycji Apartamenty przy Wiśle

adres ul. Kącik

miasto Kraków

cena za mkw. 7300–9500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

 Dla podniesienia komfortu mieszkańców w  apartamentow-
cu znajdzie się patio, recepcja oraz dwie nowoczesne, przestron-
ne windy. Poza miejscami postojowymi w podziemiach urządzone 
zostaną komórki lokatorskie. Teren wokół budynku zostanie ogro-
dzony i  zagospodarowany oraz zostanie przygotowana instalacja 
pod monitoring.
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Apartamenty Prestige City
rynek pierwotny | Korabniki–Libertów

Techniq
biuro sprzedaży mieszkań: ul. Nowy Świat 4, 32-020 Wieliczka
tel. +48 530 888 014 | biuro.techniq@gmail.com

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II w budynku 27 146 000

 2 parter w domu 58 359 000

 3 I w domu 63 296 000

 5 dom parter i piętro 95 449 000

nazwa inwestycji Apartamenty Prestige

adres ul. Leśna

miasto Korabniki, m. Skawina

cena za mkw. 4699  zł (mieszkania), 4680 zł (domy)

termin oddania VII 2018 r.

liczba kondygnacji 2 w domach, 3 w budynku

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe dla domów w cenie, dla mieszkań 9 tys. zł

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

PRESTIGE CITY to kompleksowy, unikalny projekt architekto-
niczny dla najbardziej wymagających klientów.

W  miejscu pięknym, urokliwym, cichym i  pełnym zieleni w  oto-
czeniu lasu i  parku dworskiego, zaprojektowaliśmy wszystkie 
pożądane cechy osiedla mieszkaniowego w ramach jednego kom-
pletnego projektu tworząc miejsce unikalne, piękne, bezpieczne, 
ciepłe, ciche, dobrze skomunikowane i zdrowe. 

Kompleks składa się z budynku usługowo-mieszkaniowego, do-
mów w zabudowie szeregowej oraz kompleksu sportowego i pla-
cu zabaw. 

Całość domyka prestiż lokalizacji, wspaniała nowoczesna archi-
tektura i unikalny design osiedla.
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Prądnik Nowy etap 2

rynek pierwotny | Prądnik Biały

CPRE
biuro sprzedaży mieszkań: tel. 695 278 518, 695 270 472
e-mail: biuro@cpre.pl | www.pradniknowy.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 3 49 315 311

 2 0 48 291 780

 3 2 67 399 496

 4 2 65 401 977

 3 2 55 347 554

nazwa inwestycji Prądnik Nowy etap 2

adres ul. Pachońskiego 5d

miasto Kraków

cena za mkw. od 5845 zł /m2

termin oddania IV kwartał 2018

liczba kondygnacji 8 pięter

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł brutto (12,50 m2)

komórka lokatorska 2332,80 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lokalizacja stanowi jeden z największych atutów osiedla Prądnik 
Nowy. Budynek oddalony jest 15 minut od serca Krakowa, czy-
li Rynku Głównego, lotniska Balice, galerii handlowej Bronowice 
oraz pobliskich terenów zielonych.

Dzięki atutowi inwestycji, jakim są dobrze i nowocześnie zapro-
jektowane lokale, mieszkania bardzo szybko znajdują swoich 
właścicieli. W  zależności od potrzeb i  preferencji klienci mogą 
zdecydować się na lokale z  ogródkiem, tarasem lub balkonem. 
Osiedle Prądnik Nowy to doskonały wybór dla młodych rodzin 
oraz małżeństw, które mają w  planach powiększenie rodziny. 
Proponowane mieszkania w  różnych układach alternatywnych 
w zakresie tego samego metrażu, zapewniają swobodę w później-
szej metamorfozie wnętrza. 
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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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We Wrocławiu powstała kawiarenka, w której można 
zażyć...snu. Mowa o pierwszej w Polsce „Vinci Power Nap 
— Kawiarenka Snu”. Jak działa taka kawiarenka?
Projekt popularyzuje work-life balance oraz wellbeing i  jest od-
powiedzią na lukę w temacie chillout roomów. W Polsce, ale i na 
świecie, brakuje sensownych rozwiązań, które zapewnią wy-
ciszenie, odpoczynek i  odzyskanie energii w  ciągu dnia. „Vinci 
Power Nap — Kawiarenka Snu” to miejsce, w którym wykorzy-
staliśmy innowacyjny system regeneracji oparty na integracji 
sensorycznej. Pozwala on w  zaledwie kilkanaście minut odpo-
cząć i nabrać siły na resztę dnia.

Wspomniała Pani o braku sensownych rozwiązań, 
które mogłyby zapewnić odpoczynek. Czy powstanie 
kawiarenki oznacza, że obecnie ludzie potrzebują takich 
miejsc? Skąd pomysł na taki projekt?

„Vinci Power Nap — Kawiarenka Snu” jest odpowiedzią na na-
silające się w  społeczeństwie poczucie zmęczenia i  wypalenia 
zawodowego. To zupełnie nowa forma relaksu, ale oparta na 
głębokiej tradycji. Autorska aranżacja wnętrza i  wykorzysta-
nie zawieszonych w przestrzeni chust sprawiają, że odpoczynek 
przypomina ciału kołysanie w  ramionach mamy, przytulanie, 
bezwzględną akceptację. Wszystko odbywa się w  otoczeniu 
przypominającym naturalne miejsca relaksu.

Co oznacza termin Power Nap?

Power Nap to termin ukuty przez dra Jamesa B. Maasa, znanego 
badacza snu, i  określa właśnie krótką, 20-minutową drzemkę. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że dziś ładujemy baterie telefonów 
komórkowych czy samochodów elektrycznych, ale zapomina-
my naładować nasze wewnętrzne „baterie”. Najszybszą metodą 
regeneracji ciała i umysłu jest właśnie Power Nap. Według ba-
dań NASA wystarczy od 10 do 20 minut, aby odświeżyć umysł, 
wzmocnić kreatywność, produktywność i  trafność podejmo-
wanych decyzji, a  także obniżyć poziom stresu, poprawić od-
porność i zdrowie.

Można odnieść wrażenie, że wielu z nas nie docenia siły 
krótkiej drzemki. Jakie są korzyści płynące z drzemek 
w ciągu dnia?

Jak wynika z  wieloletnich badań prowadzonych przez spe-
cjalistów na całym świecie, jest ona szczególnie ważna dla 
osób, które działają pod presją czasu, a ich praca jest związa-
na z  dużą odpowiedzialnością. Dlaczego? Przede wszystkim 
poprawia zdrowie — krótka drzemka w  ciągu dnia wspomaga 
regenerację systemu immunologicznego. Ponadto zwiększa 
efektywność, redukuje poziom stresu, ułatwia koncentrację 
i odświeża umysł.

Czy istnieją jakieś badania potwierdzające skuteczność 
drzemek?

Teorię skuteczności drzemek potwierdzają np. badania Mar-
ka Rosekinda, naukowca, który pracując dla NASA w 1994 r., 
badał pilotów. Jak tłumaczył, jednej grupie uczestników po-
zwolił na krótką drzemkę w  kokpicie samolotu, drugiej nie. 
Co się okazało? Niewyspanym dwukrotnie częściej zdarzało 

ROZMOWy

Sen — nowy 
benefit 
pracowniczy?

Obecnie wiele osób ma 
poczucie zmęczenia i wypalenia 
zawodowego. W odpowiedzi na 
to, firmy wprowadzają drzemki 
jako element realizowanego 
programu work-life balance. O sile 
krótkiej drzemki, z Magdaleną 
Filcek, autorką „Vinci Power Nap 
— Kawiarenka Snu”, rozmawia 
Justyna Gorczyca.
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„Vinci Power Nap — Kawiarenka Snu” dba o  zdrowie w  sty-
lu Leonarda da Vinci, czyli kojąc wszystkie zmysły w  tym sa-
mym czasie. Eliminując rozpraszacze — różne kolory, głośne 
dźwięki, niewygodne dla ciała pozycje snu, wymuszone przez 
nieodpowiednie miejsce, można zrelaksować się wszystkimi 
zmysłami.

Jakie znane postacie świata kultury, nauki czy polityki 
korzystały z drzemek w ciągu dnia?

Nie tylko piloci, ale także wielkie osobistości, które zmieniały 
świat, korzystały z  możliwości ucięcia sobie krótkiej drzemki 
w ciągu dnia. Byli to m.in.: Leonardo Da Vinci, Thomas Edison, 
Albert Einstein, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill czy 
Nikola Tesla.

Wracając do „Vinci Power Nap — Kawiarenka Snu”, czy 
jest to miejsce dla każdego?

„Vinci Power Nap — Kawiarenka Snu” to miejsce dla każdej 
osoby, która czuje się wypalona, zmęczona czy ma deficyt snu 
w ciągu nocy. Jest to miejsce, które może służyć zarówno do-
rosłym, jak i dzieciom.

Co z osobami, które głośno chrapią, a chciałyby 
skorzystać z kawiarenki?

Przewidujemy dodatkową możliwość słuchania muzyki relak-
sacyjnej w chuście poprzez słuchawki — wtedy chrapanie są-
siada nie będzie słyszalne.

Na uwagę zasługuje ciekawa aranżacja „Vinci Power 
Nap — Kawiarenka Snu”. Wzrok przykuwają zwłaszcza 
wiszące w jej wnętrzu chusty. Czy i w jaki sposób 
przestrzeń kawiarenki pomaga w ukojeniu zmysłów?

20-minutowy odpoczynek w  „Kawiarence Snu” pozwoli na 
ukojenie i  wyciszenie wszystkich zmysłów jednocześnie: do-
tyku (stąpanie po miękkiej trawie, ciepłym piasku lub po-
wietrznych poduszkach), wzroku (delikatny półmrok, kolor 
i tematyczna aranżacja przestrzeni), słuchu (specjalnie skom-
ponowana ścieżka dźwiękowa), zapachu (kompozycje zapa-
chowe wspomagające relaks), smaku (poczęstunek w postaci 
zdrowego napoju, orzeźwiający tlen) oraz równowagi (utu-
lenie w  podniebnej chuście, która daje poczucie relaksu 
i harmonii).

Jakie typy pokoi oferuje „Vinci Power Nap”?

W  tym momencie jest zrealizowany pierwszy prototyp „Vinci 
Power Nap — Kawiarenki Snu” i  jest to tzw. Pokój Leśny. Za-
projektowałam także inne pokoje: „Powietrzny” i „Słoneczny”.

Niektóre osoby mają problemy z zasypianiem i zajmuje 
im to sporo czasu. Czy wizyta w kawiarence ma sens 
tylko wtedy, gdy śpimy? Czy też jest ona miejscem, 
w którym po prostu możemy się zrelaksować?

„Vinci Power Nap — Kawiarenka Snu” jest właśnie odpowie-
dzią na problem z zasypianiem, czyli np. z brakiem dostatecz-
nego relaksu i  poczucia bezpieczeństwa, pozwalającego na 
zaśnięcie. „Kawiarenka Snu” została tak zaprojektowana, żeby 
dawać poczucie spokoju, błogości i  akceptacji. W  takich wa-
runkach o wiele łatwiej jest się rozluźnić i kołysząc się w chu-
ście, zasnąć spokojnie jak dziecko w ramionach mamy.

e-biurowce.pl

się popaść w  migawkowe, 5-sekundowe drzemki za sterami 
maszyny podczas lotu i  podchodzenia do lądowania. Jest też 
wiele innych badań, a nawet Nagroda Nobla z medycyny i fizjo-
logii. Badania dotyczyły zegara biologicznego i snu.

Jakie są zasady efektywnej drzemki?

Ważny jest czas drzemki — nie dłużej niż 20 minut, cisza lub 
muzyka relaksacyjna, kojące kolory, przygaszone oświetle-
nie, odpowiednie dotlenienie pomieszczenia, zapach, tempe-
ratura otoczenia, utulenie, a  także poczucie bezpieczeństwa. 
Ważne też, aby nie być głodnym. Chodzi o ukojenie wszystkich 
zmysłów.

Czyli w mniej niż 20 minut możemy zapewnić sobie 
wiele korzyści. Wcześniej wspomniała Pani chociażby, że 
drzemka redukuje poziom stresu. W jaki sposób?

„Vinci Power Nap — Kawiarenka Snu” koresponduje z  odkry-
ciem uhonorowanym Nagrodą Nobla w  2017 r. Zostało na-
ukowo dowiedzione, że regularne drzemanie znacznie obniża 
poziom kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie, dzięki czemu 
czujemy się lepiej. Drzemka wszystkim poprawia zdrowie. Zwy-
czaj popołudniowej drzemki został powiązany m.in. z  37-pro-
centową redukcją umieralności na choroby serca (Naska et al., 
2007).

Niektóre firmy wprowadzają drzemki jako element 
strategii work-life balance. Czy mogą one być nowym 
benefitem pracowniczym?

Coraz więcej firm, również w Polsce, wprowadza krótkie drzem-
ki jako element realizowanego programu work-life balance. Nic 
dziwnego. Naukowcy z  Harvardu szacują, że niewyspani pra-
cownicy przynoszą amerykańskim firmom straty w  wysokości 
63,2 mln dolarów rocznie. Ponadto brak zarządzania zasobami 
energetycznymi pracowników powoduje utratę w  produktyw-
ności — blisko 520 roboczo-godzin.

Krótkie drzemki pracowników mogą przynieść korzyści 
pracodawcom?

Z  punktu widzenia firmy wprowadzenie krótkich, 20-minuto-
wych drzemek zwiększa efektywność wykorzystania czasu pra-
cy i  poziom zaangażowania. Wiedzą o  tym już takie firmy, jak: 
Google, Nike, Apple, Zappos czy Cisco, które jako pierwsze po-
zwoliły swoim pracownikom na krótkie przerwy w pracy.

Kto przede wszystkim powinien korzystać z krótkich 
drzemek?

Prototyp „Vinci Power Nap — Kawiarenki Snu” został zreali-
zowany we Wrocławiu w  2017 r. To wyprzedzający istnieją-
ce standardy, pierwszy tego typu pomysł ochrony zdrowia, 
oparty na odzyskiwaniu utraconej energii człowieka. Jest on 
doskonałym narzędziem do wspierania osób decyzyjnych, od 
których kondycji psychofizycznej zależy jakość podejmowa-
nych działań, np. lidera, managera, chirurga, dowódcy. Może 
być też wsparciem przy leczeniu traum, np. po stracie bliskich, 
PTSD oraz wielu innych. Osoby stosujące drzemki dużo mniej 
się denerwują i o wiele częściej są radosne, pełne pozytywnej 
energii.

W nazwie kawiarenki pojawia się „Vinci”. Jest to 
nawiązanie do Leonarda da Vinci?
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PIASTA TOWERS
ul. Piasta Kołodzieja
Wynajem:

69,68 m2 i 49,48 m2 za cenę 58 zł netto + 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
Lokale na 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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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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Józefa dietla 21 Kraków

www.dietla21.pl 

Stare Miasto

Powierzchnie:

od 38 m2

Ceny już od  

6.700 zł/m2
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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



85Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2018

oferty komercyjne



86 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2018

oferty komercyjne

www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

WYNAJEM
Lokale biurowo-usługowe  
na parterze —  
pow. od 130 m2 do 240 m2 

Powierzchnie biurowe piętro: 
I — od 360 m2 do 466 m2  

z możliwością łączenia — 
cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 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



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
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88 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 05/2018

reklama



ry
n

ek
 

w
tó

rn
y

Partner



MSPON — jakie działania prowadzi? 
Cele działania Stowarzyszenia są proste i  skomplikowane zara-
zem. Przede wszystkim chcemy integrować środowisko pośred-
ników w  obrocie nieruchomościami oraz zarządców, jak również 
staramy się wypracować zasady współpracy pomiędzy członkami 
Stowarzyszenia.

Z  naszymi działaniami nieodzownie związany jest profesjona-
lizm w branży. Kreujemy obraz pośrednika jako profesji — odrębnej 
grupy zawodowej, przez podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, 
czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie intere-
sów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, go-
spodarczych i organizacji społecznych. Co weekend w biurze przy 
ul. Lea w  Krakowie, osoby pragnące uzyskać odpowiedni poziom 
wiedzy, pozwalający w sposób profesjonalny pracować z klientem 
i  nierzadko zarządzać dorobkiem jego całego życia, biorą udział 
w kursach organizowanych przez MSPON.

Dlaczego MSPON jest najlepszym rozwiązaniem dla 
pośrednika i zarządcy?
W ostatnich latach nasze Stowarzyszenie w sposób istotny zazna-
cza swoją obecność zarówno na rynku lokalnym, jak i  krajowym. 
Warto wspomnieć, że zostaliśmy trzykrotnie nagrodzeni przez 
Polską Federację Rynku Nieruchomości jako najlepsze stowarzy-
szenie w  Polsce. Bycie Członkiem MSPON niesie ze sobą wiele 
korzyści. Osoby zrzeszone w  Stowarzyszeniu mogą liczyć na po-
moc prawną i zawodową; jako jedyne ze Stowarzyszeń co miesiąc 
organizujemy dla naszych członków darmowe szkolenie branżo-
we. W  ostatni czwartek miesiąca zbieramy się na „Śniadaniu Mi-
strzów Współpracy”, gdzie wymieniamy się ofertami współpracy, 
doświadczeniami, nowinkami w  branży czy słuchamy interesują-
cych prelekcji.

Małopolskie Stowarzyszenie rozwija się w niezwykłym tempie, 
czego namacalnym dowodem jest ciągle wzrastająca liczba człon-
ków. Z  roku na rok MSPON staje się coraz większą organizacją, 
stawiając przed sobą coraz większe wyzwania. Idziemy z duchem 
czasu, rozwijając się oraz modyfikując swoje zasady i  zwyczaje, 
by to, co możemy zaoferować dla osób zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu, mogło być przez nich wykorzystane i w sposób namacalny 
przekładało się na ich wyniki finansowe. By sieci kontaktów, któ-
re dzięki nam tworzą, pomagały w sprawnym wykonywaniu swoich 
obowiązków. 

Co według nas, po profesjonalizmie, jest najważniejsze? Fakt, 
że MSPON daje poczucie przynależności do silnej grupy zawodo-
wej, solidarności i  odpowiedzialności za wizerunek pośrednika 
oraz zarządcy. Z profesjonalizmem związana jest nie tylko wiedza, 
ale i etyka zawodowa. Dlatego etyka połączona z wiedzą to naj-

ważniejsze elementy naszego zawodu, które propagujemy oraz 
egzekwujemy.

Dla pośredników w  obrocie nieruchomościami oraz zarząd-
ców, którzy chcą być postrzegani jako osoby godne zaufania i pro-
fesjonalne, nie ma innej możliwosci jak przystąpienie do naszego 
Stowarzyszenia.

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia 
18 maja br. obchodzimy jubileusz 25-lecia naszej działalno-
ści. Coraz więcej ciepłych słów spływa z  całego kraju oraz 
z zagranicy. Obchody jubileuszu obejmują Patronatem Ho-
norowym takie organizacje, jak Wojewoda Małopolski czy 
Prezydent Miasta Krakowa oraz Polska Federacja Rynku Nie-
ruchomości i  Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, z  którymi 
współpracujemy od lat. Osoby zrzeszone w  MSPON, sympatycy 
oraz zaproszeni goście spotkają się w Krakowie, by uczcić ten ju-
bileusz. By cieszyć się, bawić, ale również skłonić się ku refleksji. 
Wśród sponsorów wydarzenia wymienić możemy firmy zajmują-
ce się budownictwem infrastrukturalnym, takie jak Wanta. Kolejny 
sponsor to Platforma Mieszkaniowa, która — jak mówią — posia-
da najszybszy dostęp do najlepszych ofert na rynku deweloper-
skim i jest miejscem, z którego pośrednik najchętniej korzysta przy 
poszukiwaniu ofert mieszkań rynku pierwotnego. Naszymi spon-
sorami zostały również biura nieruchomości, których właściciele 
i pracownicy są zrzeszeni w MSPON (m.in. Agencja Bracia Sadur-
scy). Mamy wielu Patronów Medialnych (takich jak Magiczny Kra-
ków, Administrator, Wspólnota Mieszkaniowa, czy trzymany przez 
Państwa w rękach — „Krakowski Rynek Nieruchomości”). 

Więcej informacji o  jubileuszu, jak również o  MSPON można 
znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.mspon.pl 

Ewelina Wacławik 
Dyrektor Biura MSPON

Z KRAKOWA

25-lecie MSPON — cele 
i działania Stowarzyszenia

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami działa 
już od 25 lat. Nie jest to korporacja, jak mówi wielu, ale organizacja skupiająca 
dobrowolnie osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe: licencję pośrednika 
w obrocie nieruchomościami bądź zarządcy nieruchomości.

Obchody 20-lecia MSPON, fot. www.pixagency.pl
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T
rudno wyobrazić sobie poszukiwanie i sprzedaż nierucho-
mości bez pomocy narzędzi internetowych. W przypadku 
rynku wtórnego pierwszym krokiem do znalezienia kupca 

jest zamieszczenie oferty na portalu ogłoszeniowym. Pośredni-
cy często korzystają z  kilku portali jednocześnie, by zwiększyć 
atrakcyjność i  zasięg swojej oferty. Oprócz stron typowo bran-
żowych, dużą popularnością cieszą się również lokalne serwisy 
z ogłoszeniami, gdzie „nieruchomości” stanowią jedną z podkate-
gorii. Takie portale jak gumtree czy olx, ze względu na dość łatwy 
system obsługi, są przede wszystkim źródłem ofert prywatnych, 
zarówno z obszaru sprzedaży/kupna, jak i najmu. 

Marketplace — dla kogo?
Nowością wśród narzędzi internetowych, która może znacznie 
skrócić dystans między pośrednikiem a  sprzedającym i  poten-
cjalnym nabywcą, jest Marketplace. Ta tablica ogłoszeń online, 
dobrze znana już w  Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Australii czy Nowej Zelandii, od 30 listopada ubiegłego roku stała 
się także częścią polskiego rynku. Będąc jedną z funkcji najwięk-
szego portalu społecznościowego, czyli Facebooka, już na starcie 
generuje duży ruch, kosztem standardowych portali ogłoszenio-
wych. Z tego kanału marketingowego skorzystają jednak głównie 
osoby sprzedające mieszkania ze średniej i  niższej półki. Sprze-
daż droższych nieruchomości nadal będzie wymagać bardziej za-
awansowanych rozwiązań. 

Wirtualna giełda, za sprawą nieporównywalnej z  żadnym in-
nym serwisem  popularności portalu społecznościowego, swoim 
zasięgiem przewyższy pozostałe źródła ogłoszeń. Dla sprzeda-
jącego będzie też dobrym przekaźnikiem informacji o aktualnych 
potrzebach użytkowników.

Na polskim rynku Marketplace został w  pierwszej kolejności 
udostępniony za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jego pierw-
szymi użytkownikami są osoby, które już wcześniej zapisały się 
do zwykłych grup Facebooka z kategorii typu Kupię/Sprzedam/
Zamienię.

Korzystanie z usługi
Aby uruchomić usługę Marketplace, należy wybrać ikonę sklepu 
w serwisie Facebook. Po włączeniu odpowiedniej funkcji w menu 
użytkownik będzie mógł sprawdzić, jakie przedmioty zosta-
ły wystawione na sprzedaż przez osoby mieszkające w  najbliż-
szej okolicy. W  znalezieniu konkretnego ogłoszenia ma pomóc 
wyszukiwarka, w  której można ustawić filtry wyszukiwania we-
dług lokalizacji, ceny i  kategorii przedmiotu. Dokładniejszy opis 
ukaże się po kliknięciu w wybraną ofertę. Facebook pozwala na 
sprawdzenie informacji o  samym sprzedającym. Oprócz oferty, 
kupujący może zobaczyć także imię i  zdjęcie autora ogłoszenia 

oraz informację o jego miejscu zamieszkania. Można ponadto do-
wiedzieć się, od kiedy sprzedający jest użytkownikiem serwisu. 
Usługę uzupełniają standardowe funkcje Facebooka, w tym opcja 
sprawdzenia liczby wspólnych znajomych i  wysyłanie prywat-
nych wiadomości. Co istotne, aplikacja działa tylko do momentu 
wybrania oferty, sfinalizowanie sprzedaży odbywa się już bez po-
średnictwa serwisu.

Niezależnie od przedmiotu sprzedaży, każda oferta powin-
na zawierać: zdjęcie, nazwę, cenę i  opis. Przed opublikowaniem 
ogłoszenia należy także potwierdzić lokalizację i przyporządko-
wać produkt do odpowiedniej kategorii. 

Marketplace wsparciem dla branży nieruchomości?
Czy nowa usługa wpłynie na branżę nieruchomości? Z  pewno-
ścią otworzy przed pośrednikami nowe źródło pozyskiwania 
ofert od osób prywatnych. Mimo iż nieruchomości są jedynie 
częścią wirtualnej giełdy przedmiotów, Marketplace może stano-
wić konkurencję dla dużych serwisów nieruchomościowych, ale 
przede wszystkim uderzy w lokalne portale ogłoszeniowe. Na ra-
zie usługa jest dostępna bezpłatnie. 

Oczywistym następstwem spowolnienia ruchu na portalach 
branżowych będzie konieczność zwiększenia wydatków na re-
klamę lub wprowadzenia nowych rozwiązań, ułatwiających użyt-
kownikom korzystanie z  funkcji dodawania ogłoszeń. Na razie 
jednak jest zbyt wcześnie, by prognozować większe zmiany.

Joanna Kus

WARTO WIEDZIEć

Media społecznościowe otwierają się na 
rynek nieruchomości
Popularny serwis społecznościowy uruchomił w Polsce nową usługę — Marketplace. 
Wirtualny rynek kupna i sprzedaży działa już w 27 państwach świata, w tym 19 
w Europie. Czy bezpośredni dostęp do ofert prywatnych ułatwi pracę pośrednikom? 
Kto może stracić na tym, że Facebook udostępnił Polakom nowe narzędzie?
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2-pokojowe – 59 m² 
Bronowice
Mieszkanie na sprzedaż składające się z: 
2 osobnych pokoi, osobnej jasnej kuchni, 
przedpokoju, łazienki z WC i balkonu. Do-
datkowo do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska oraz garaż. 10-piętrowy budynek 
z windą powstały pod koniec lat 90-tych. 
Nieruchomość znajduje się w doskonałej 
lokalizacji pod względem komunikacyjnym, 
a jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. 

Cena 475.000 zł  
tel. 12 307 21 24

2-pokojowe – 45 m2     
Nowa Huta, os. Centrum B

D w a  p o k o j e ,  k u c h n i a ,  ł a z i e n k a , 
przedpokój,balkon. Mieszkanie w bloku z windą 
w spokojnej okolicy.

Cena 259.000 zł 
tel. 531 998 080

3-pokojowe - 65 m2               
Salwator
Mieszkanie w kameralnej kamienicy z lat 
30-tych składające się z 3 pokoi, osobnej 
jasnej kuchni, łazienki oraz osobnego WC na 
pierwszym piętrze.

Cena 545.000 zł
tel. 534 534 605

2-pokojowe - 47,50 m2      
Nowy Prokocim
Przedpokój, widna kuchnia, 3 oddzielne pokoje, 
łazienka z WC, loggia, piwnica. Mieszkanie w 
stanie dobrym na drugim piętrze w bloku z win-
dą. W okolicy park oraz przystanek tramwajowy 
i autobusowy.

Cena 279.000 zł
tel. 600 176 207

2-pokojowe – 47 m2               
Azory, ul. Pużaka 
Mieszkanie po generalnym remoncie o 
powszechni 47 m2 składającego się z ponad 
20 metrowego salonu z aneksem kuchennym 
oraz sypialni. Nowa zabudowa kuchenna, 
meblami wysokiej jakości.Położone jest na 
drugim piętrze w bloku czteropiętrowym.W 
okolicy park, pętla autobusowa, sklepy. 

Cena 335.000 zł
tel. 666 605 183

1-pokojowe – 27 m2              
Dąbie, ul. Bajeczna
Przedpokój z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka, piwnica. Mieszkanie w budynku 
czteropiętrowym z cegły. Stan: bardzo dobry. 
W pobliży przystanek tramwajowy i autobu-
sowy.

Cena 205.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777

3-pokojowe –  53,08 m2            
Wola Duchacka Wschód
Mieszkanie składa się z 3 pokoi, oddzielnej 
jasnej kuchni, łazienki oraz WC. Lokal posiada 
dużą loggie oraz przynależy do niego piwnica.

                                                                  

Cena 309.000 zł
tel. 730 669 777

4-pokojowe – 65 m2                           
Kozłówek,                           
ul. Nowosądecka

Przedpokój, jasna kuchnia, cztery niezależne 
pokoje, łazienka, WC, loggia, piwnica. Atrak-
cyjny układ pomieszczeń. Mieszkanie w stanie 
dobrym. Blisko komunikacji miejskiej.

Cena 359.000 zł 
tel. 534 533 332

2-pokojowe - 49,15 m2 
Śródmieście,                          
ul. Lubomirskiego
Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, łazienka z wc, 
piwnica. Kamienica po remoncie. Funkcjonalny 
układ, idealny pod wynajem.

Cena 390.000 zł                                                  
tel. 604 683 680

1-pokojowe - 36 m2                        
Pradnik Czerwony
Przedpokój, osobna kuchnia, łazienka z WC, 
balkon (15 m2) oraz piwnica. Stan dobry, do 
zamieszkania. Budynek z roku 2000 w bardzo 
cichej okolicy. Możliwość zamiany większe 
3-pokojowe mieszkanie.

Cena 233.000 zł
tel. 533 320 218
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3-pokojowe – 63 m2      
Czyżyny, os. 2 Pułku 
Lotniczego
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna osob-
na kuchnia, łazienka, toaleta, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym - do wej-
ścia. Idealne dla rodziny lub pod inwestycje.

Cena 350.000 zł
tel. 535 221 232

4-pokojowe                   
Mistrzejowice, os. Piastów

4 pokoje, osobna, jasna kuchnia, łazienka z 
WC, balkon. Stan –  dobry / do odświeżenia 

- okna PCV, panele, łazienka 3 lata po rem. 
Ekspozycja płn/płd. Blisko parku, cicha okolica.                         

Cena 310.000 zł 
tel. 504 143 011

2-pokojowe – 53 m2       
Ruczaj, ul. Lubostroń
Mieszkanie w pięciopiętrowym bloku z 2008 
roku: 2 pokoje, jasna oddzielna kuchnia, 
osobne WC, dobrze doświetlone, dwa ogrody,  
komórka lokatorska, zielona okolica, strzeżone 
osiedle, blisko tramwaj!

Cena 359.000 zł                                                           
tel. 12 311 33 33 

1-pokojowe – 27,92 m2                              
Płaszów, ul. Wincentego Turka

Przedpokój, aneks kuchenny, 1 pokój, łazienka 
z WC, balkon. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Cicha i spokojna okolica, liczne miejsca 
parkingowe. Idealne pod inwestycję.

Cena 193.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe – 54,91 m2                                 
Prądnik Biały,                        
ul. Słomczyńskiego
Przedpokój, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, łazienka z WC, duży 
balkon usytuowany na stronę południową. 
Mieszkanie w standardzie deweloperskim- do 
aranżacji własnej. Drugie piętro w 6-pię-
trowym bloku z windą. Dostępne od zaraz!                        

Cena Informacja w biurze 
tel. 537 978 098 

1-pokojowe – 27 m2           
os. Kazimierzowskie
Przedpokój z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka, piwnica. Mieszkanie do własnej aranżacji. 
Bardzo dobra inwestycja.

Cena 135000 zł
tel. 792 707 776

2-pokojowe – 61,50 m2         
Nowa Huta, os. Szkolne
Trzy pokoje, jasna oddzielna kuchnia, łazienka z 
WC, przedpokój. Mieszkanie zlokalizowane na 
trzecim piętrze w bloku z windą. Bardzo duże 
możliwości aranżacyjne, np. salon z otwartą 
kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, osobne WC.

Cena 315.000 zł  
tel. 693 569 250

3-pokojowe- 62,49 m2 

Złocień, ul. Złocieniowa

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym,      
2 niezależne pokoje, łazienka, WC, garderoba, 
balkon. Stan bardzo dobry. Kameralne osiedle 
z 2006 roku. I piętro. Mieszkanie dostępne 
od zaraz. 

Cena 315.000 zł
tel. 537 680 002 

3-pokojowe – 50 m2          
Nowa Huta, os. Sportowe
3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Mieszkanie w kameralnym dwupiętrowym 
budynku usytuowane na pierwszym piętrze. 
Bardzo dobra komunikacja, spokojna okolica. 
Mieszkanie po remoncie, cena do negocjacji!  

Cena 269.000 zł
tel. 731 090 606

2-pokojowe- 50 m2                                        
Stare Grzegórzki, ul. Siedleckiego
Mieszkanie na trzecim piętrze w zadbanym 
budynku z ogrzewaniem miejskim. Składa się 
z dwóch osobnych pokoi, oddzielnej kuchni 
z oknem,  łazienki z WC oraz przestronnego 
przedpokoju. Do mieszkania przynależy 
piwnica.

Cena 359.000 zł 
tel. 512 110 804
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3-pokojowe- 62,27 m2    Ruczaj, ul. Kobierzyńska          
Mieszkanie składa się z ustawnych 3 osobnych pokoi, dużej oddzielnej kuchni, łazienki oraz osobnego WC, przedpokoju, balkonu oraz dużej 12-to metrowej piwnicy. 
W łazience znajduje się wielofunkcyjna kabina prysznicowa z dużą wanna. Mieszkanie przestronne w bardzo dobrej lokalizacji. Jest możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemny. Mieszkanie znajduje się w bliskiej odległości do przystanków tramwajowych i autobusowych, a także do wszelakich usług. 
Mieszkanie idealne pod inwestycje lub dla rodzin.

Cena 398.000 zł 
tel. 782 941 234

Warszawa - Mokotów - ul. Padewska - Budynek na sprzedaż 846 m2

Budynek z cegły, pow. ok. 846 m2. Budynek charakteryzuje się kubaturą 2050 m3. Znajduje się na działce o powierzchni 808 m2. W skład budynku wchodzą cztery 
kondygnacje: suterena z garażami, wysoki parter, I piętro oraz strych. Dobrze utrzymany budynek z cegły z końca lat 80-tych XX wieku. Ogrzewanie centralne z sieci 
miejskiej. Dodatkowo własna kotłownia. Teren zamknięty. Potencjał inwestycyjny: Duża ilość ścianek działowych oraz pionów kanalizacyjnych daje szerokie możliwości 
aranżacji pomieszczeń we wnętrzu budynku. Poddasze może zostać zaadaptowane na cele mieszkalne. Łącznie można uzyskać około 15 mieszkań.
ciekawa opcja dla dewelopera/inwestora 
Cena: Informacja w biurze  tel. 794 781 160
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PODGÓRZE,
UL. 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

PŁASZÓW,
UL. KOSZYKARSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 74,4 m2, 
nowoczesne, 2014 r.
Cena: 535.680 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

RUCZAJ,
UL. LUDWINOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 57 m2, 
nowoczesne, 2009 r.
Cena: 499.000 zł 

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

KROWODRZA,
UL. STAFFA
Ładne 2-pokojowe mieszkanie 
z dużym balkonem, 40 m2

Cena: 355.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

GRĘBAŁÓW,
UL. GEODETÓWI
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

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 2, 3-pokojowe,             
pow. 42-60 m2

Ceny: od 241.360 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

OferTy wszysTKiCh  

liCzĄCyCh się  

DevelOperów w KrAKOwie  

w jeDNyM MiejsCu

STARE MIASTO,
UL. BONEROWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 64 m2, 
klimatyczne
Cena: 843.000 zł
 
KONTAKT:  Katarzyna Kurleto    

 572-985-869

DĘBNIKI, KLINY                                  
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe,    
pow. 32-90 m2

Ceny: od 178.542 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

BRONOWICE
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,         
pow. 25-132 m2

Ceny:  od 250.701 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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PODGÓRZE,
UL. LIPIŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
z pięknym tarasem o pow. 36 m2

Cena: 550.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby   
 500-715-217

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

RUCZAJ,
UL. SZWAI
Ładne 3-pokojowe mieszkanie, 
balkon i taras, 49 m2, 2006 r.
Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

KROWODRZA,
UL. ŁOKIETKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
nowoczesne
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna  
 503-031-022

STARE PODGÓRZE,
UL. ŚW. KINGI
Mieszkanie 3-pokojowe, 63 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 497.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

DĘBNIKI,
UL.LUDWINOWSKA
Komfortowy 3-pokojowy apartament, 
151 m2, taras o pow. 22 m2, 2010 r.
Cena: 1.450.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer    
 505-236-943

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

Ceny: od 319.500 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 261.783 zł

BRONOWICE,
UL. SOSNOWIECKA
Komfortowe 3-pokojowe mieszkanie, 
47 m2, 2013 r., duży balkon
Cena: 375.000 zł

KONTAKT:  Barbara Paszkowska
                            511-272-088

WIELICZKA,
UL. BOGUCICKA
Dom w zabudowie szeregowej, 
4-pokojowy, 97 m2, z ogrodem
Cena: 545.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE,
OS. NA STOKU
2-pokojowe mieszkanie urządzone 
w wysokim standardzie, 40 m2

Cena: 275.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
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MICHAŁOWICE,
UL. CISOWA
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
233 m2, prestiżowe osiedle
Cena: 1.480.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

DĘBNIKI,
UL. PILTZA
Mieszkanie 1-pokojowe, 35 m2, 
do zamieszkania
Cena: 260.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka           
 501-227-010

NOWA HUTA,
UL. BULWAROWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 51 m2, 
2016 r., nowoczesne
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

ZABŁOCIE,
UL. ŚLUSARSKA
Mieszkanie, 3-pokojowe, 96 m2, 
wysoki standard
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

STARE PODGÓRZE,
UL. KRASICKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 65 m2, 
gustowne
Cena: 650.000 zł 

KONTAKT:  Sebastian Steranka        
 501-227-010

STARE MIASTO
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe 
w odrestaurowanej kamienicy, 
pow. 37-131 m2

Ceny: od 399.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

STARE MIASTO,
UL. RAKOWICKA
lokal biurowy, pow. 218,49 m2, 
parter, wysoki standard, 4 miejsca 
parkingowe
Cena: 2.400.000 zł                    
KONTAKT:  Dariusz Zieliński 

 688-880-209 

STARE MIASTO,
PL. SIKORSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 75 m2, 
po generalnym remoncie
Cena: 997.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk  
 514-738-628

WIELICZKA,
GM. ŚLEDZIEJOWICE
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
148 m2, funkcjonalny
Cena: 845.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski  
 511-272-188

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 63 m2, 
przestronne
Cena: 460.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533
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SALWATOR,
UL. SENATORSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
2015 r., wykończone
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran 
 503-780-786

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

OS. PODWAWELSKIE,
UL. KAPELANKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2, 
apartamentowiec
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA
Mieszkanie 6-pokojowe, 130 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 985.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz- Sambor   
 500-131-177

CZYŻYNY,
AL. JANA PAWŁA II
Mieszkanie 3-pokojowe, 72 m2, 
2009 r., nowoczesne
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska    
 505-083-150

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. DANKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
2013 r., taras
Cena: 675.000 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PODGÓRZE DUCHACKIE
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 31-90 m2

Ceny: od 239.000 zł  

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

KROWODRZA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 34-100 m2

Ceny: od 305.999 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek         
 688-880-149

 
 

STARE MIASTO,
UL. BRACKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 83,56 m2, 
urządzone
Cena: 1.985.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala              
                    510-131-177

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2, 
2003 r., i p.
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

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

WWW.Obiekt.cOm

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

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 119 m2, 3 pokoje

kRAkÓW, UL. UŁANÓW

cena: 765.000 zł

Mieszkanie do wynajęcia o pow. 30 m2

kRAkÓW, UL. WiARUSA

czynsz miesięczny – 1150 zł

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 160 m2, 6 pokoi 

kRAkÓW, UL. ŚLicZNA

cena: 729.000 zł

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

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 na wynajem, pow. 35 m2, 2 pokoje

kRAkÓW, UL. AGAtOWA

czynsz miesięczny: 1100 zł

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

kRAkÓW, StARe miAStO, UL. DietLA

cena: 359.000 zł

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

kRAkÓW, UL. GRAŻYNY

cena: 1.100.000 zł

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 52 m2

kRAkÓW, OS. NA WZGÓRZAcH

cena: 205.000 zł
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WYNAJEM
KRÓTKOTERMINOWY

Nieruchomości zawsze były dobrą lokatą kapitału, a teraz pojawia się szansa, że staną się 
Twoją inwestycją!
Wynajem krótkoterminowy to idealna alternatywa dla hoteli w turystycznym mieście, jakim 
jest Kraków. Zysk względem tradycyjnego najmu jest kilkukrotnie wyższy. Jednak to praca 
na pełen etat.

Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:

Jeżeli natomiast nie posiadasz jeszcze odpowiedniego mieszkania, 
służymy pełną poradą i na pewno pomożemy Ci znaleźć
apartament zgodny z Twoimi wymaganiami.

Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie ocenimy
czy Twoje mieszkanie spełnia warunki
wynajmu krótkoterminowego.

Skontaktuj się z nami,
a wspólnie ustalimy cały plan działań.

535 600 996
606 719 557
503 164 511

Piotr
Mateusz

Sebastian

info@hoca24.com

marketing

zarządzanie
rezerwacjami

pełną obsługę
klientów

przygotowanie mieszkania
pod wynajem

logistykę sprzątanie pranie

GROUP
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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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KRAKÓW, MISTRZEJOWICE

Do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2, I/IX p. , piwnica 
o powierzchni 4 m2, 
bardzo dobra lokalizacja. KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

289 000 zł do negocjacji
KRAKÓW, UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ

Dwupoziomowe mieszkanie o pow. 110 m2 (90 m2 użytkowej), IV p., 
5 pokoi, ekonimiczne.
Osiedle monitorowane. KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

450 000 zł do negocjacji

MICHAŁOWICE

Dom o powierzchni 220 m2 usytuowany na działce 10 a. Budynek parterowy 
z użytkowym poddaszem, 
częściowo podpiwniczony. KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

575 000 zł
MICHAŁOWICE

Rezydencja o pow. 573 m2, w pełni wyposażona. usytuowana na pięknej 
16 arowej działce. W cenie
dodatkowo Ford Mustang. 

3 000 000 zł

KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

MICHAŁOWICE

KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

460 000 zł
ZIELONKI, BOLEŃ

Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 170 m2 na działce o pow. 6,5 a. Stan 
surowy zamknięty,  wszystkie
media rozprowadzone.

289 000 zł

KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

KRAKÓW, UL. ŁOKIETKA

Do sprzedania bardzo ładny dom wolnostojący o pow. 232 m2 usytuowany na 
ładnej działce wielkości 12 a. 
Standard wysoki. KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

1 250 000 zł do negocjacji

KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

KRAKÓW, UL. BALICKA

Nowoczesny dom wolnostojący o pow. 260 m2 usytuowany na zagospodarowanej
działce o pow. 9,5 ara. 
Doskonała lokalizacja.

KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

680 000 zł
ZABIERZÓW, BOLECHOWICE

Dom wolnostojący o pow. 173 m2, usytuowany na działce 6 a. Doskonała 
lokalizacja, cisza, spokój, 
pełna infrastruktura.

699 000 zł

KONTAKT: Beata Warchoł 608-174-904

MICHAŁOWICE
1 480 000 zł

Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 202 m2 usytuowany na widokowej działce 
o pow. ok. 6,5 a. B. dobra lokalizacja, 
250 metrów od ul. Balickiej

Dom wolnostojący z 2015 r. o pow. 166 m2 na działce o pow. 8 a. Wybudowany 
wg projektu firmy Archon
 “Dom pod Jarząbem 2”. 
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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. Balicka 56
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.

11,5 a, działka prostokątna, 21x52 m, 
MPZP – zabudowa jednorodzinna M2. 
Wszystkie media na działce. 
Możliwość dokupienia sąsiedniej działki 

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, wskaźnik 
intensywności zabudowy 0,4. 
Wszystkie media na działce. 

Modlniczka 
Dom na sprzedaż 

Zabierzów, ul. Widokowa
Działka na sprzedaż 

Wieliczka
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, Mydlniki                     
Działka na sprzedaż

Kraków, ul. Poznańska
Apartament na wynajem

Kraków, Swoszowice
Działka z rozpoczętą 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: 435 000 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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Całkiem nowe 2-pok. mieszkanie do wynajęcia w budynku po 
całkowitej przebudowie, w sąsiedztwie Placu na Stawach.

OKAZJA! Komfortowy apartament 57 m2 przy 
Św. Sebastiana, na Starym Mieście w Krakowie.

Nowoczesne mieszkanie z widokiem na Wisłę 
na ul. Nadwiślańskiej 11.

Luksusowy dom usytuowany tuż przy Galerii Bronowice, 
w Krakowie.

Mieszkanie na pierwszym piętrze kameralnej, całkowicie 
odrestaurowanej kamienicy z windą. Wykończone zostało 
w nowoczesnym stylu i wysokim standardzie.

Studio w nowoczesnym budynku zaraz przy Plantach.

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Jacek Faron
+48 570 346 969

jacek@privatehousebrokers.pl

Karol Grabowski
+48 662 817 732

karol@privatehousebrokers.pl

Jacek Faron
+48 570 346 969

jacek@privatehousebrokers.pl

Karol Grabowski
+48 662 817 732

karol@privatehousebrokers.pl

Jacek Faron
+48 570 346 969

jacek@privatehousebrokers.pl

Kamil Pytel
+48 537 883 284

kamil@privatehousebrokers.pl

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Salwator

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Bronowice

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Salwator

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 3 000 PLN

Cena: 2 400 PLN

Cena: 652 320 PLN

Cena: 8 500 PLN

Cena: 799  000 PLN

Cena: 373 500 PLN

Powierzchnia: 51 m2

Powierzchnia: 57 m2

Powierzchnia: 41 m2

Powierzchnia: 200 m2

Powierzchnia: 51 m2

Powierzchnia: 20 m2

ul. Senatorska

ul. św. Sebastiana

ul. Nadwiślańska

ul. Józefa Chełmońskiego

ul. Senatorska

ul. Piłsudskiego

Wynajem

Wynajem

Sprzedaż

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

www.privatehousebrokers.pl
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Kraków, ul. Kalwaryjska 51
pon. – piątek: 9:00 – 17:00

tel. 516 396 994
biuro@danax.pl

Dom na sprzedaż
pow.: 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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     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

Wiślane Tarasy – sprzedaż ul. Długa – sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie 
z tarasem w Wiślanych 
Tarasach o pow. 104 m2.

Do sprzedaży mieszkanie 
z tarasem na ulicy Długiej 
o pow. 84 m2

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

Cena: 980.000 zł Cena: 1.000.000  zł

ul. Długa - wynajem Jana Piltza - sprzedaż

Kawalerka 25 m2

z antresolą na ulicy 
Dietla. Brak czynszu 
administracyjnego. 
Prąd i gaz według 
zużycia.

Nowoczesne, 
dwupokojowe 
mieszkanie 
o powierzchni 42 m2  

w dzielnicy Dębniki.

Magdalena Dutka   +48 795 010 122   magdalena@aphouse.pl

Cena: 2000 zł Cena: 360.000 zł

Św. Wawrzyńca– sprzedaż Stare Miasto – sprzedaż

Nowoczesny, 
dwupoziomowy 
apartament o 
powierzchni 96 m2 
w dzielnicy Kazimierz.
Mieszkanie sprzedawane 
w stanie deweloperskim.

Na sprzedaż 3-pokojowy 
apartament z balkonem 
w luksusowej inwestycji, 
500 m od Rynku 
Głównego, Stare Miasto.
3 pokoje + 2 łazienki + 
balkon, 69 m2, V p.

Karolina Dutka   +48 795 184 427     karolina@aphouse.pl Izabela Myśliwiec   +48 799 936 689    izabela@aphouse.pl

    Cena: 999.000 zł 
           do negocjacji 

ul. Komuny Paryskiej  - sprzedaż Krowoderska- sprzedaż

Na sprzedaż dom o 
powierzchni 200 m2 z 
przestronnym salonem z 
kominkiem, 4 sypialniami 
oraz ogródkiem i 
garażem zlokalizowany 
przy ul. Komuny 
Paryskiej..

Nowoczesne, 
dwupokojowe mieszkanie 
o powierzchni 52 m2 
w dzielnicy Stare Miasto.

Barbara Kulon  +48 795 700 975   barbara@aphouse.pl Karolina Dutka   +48 795 184 427     karolina@aphouse.pl

Cena: 895.000 zł Cena: 728.000 zł

Cena: 1.640.000 zł 

Karolina Dutka   +48 795 184 427     karolina@aphouse.pl
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DO SPRZEDANIA 
BUDYNEK UŻYTKOWY / 1187 m2
(HANDEL / USŁUGI / PRODUKCJA)

 tel: 604-291-635       e-mail: slawek@kont.pl         kont.pl

LIPNICA
MUROWANA

Centrum Nieruchomości KONT s.c.
Paweł Nowak Sławomir Kawalec 

ul. Długa 74/5a 31-146 Kraków

tel. 12-432-67-50

· przy trasie 966
· Bochnia: 12 km
· Limanowa: 23 km
· Autostrada A4 : 25 km
· Kraków: 43 km

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

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

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

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

Tel. 609 686 342         e-mail:oswiecenia@int.pl
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mieszkania – sprzedaż

 kraków, ul. balicka
61 m2, 3-pokojowe, iii piętro. mieszkanie dwupozio-
mowe 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 pomieszczeniem 
gospodarczym (pod schodami). poziom ii składa 
się z holu, 2 oddzielnych pokoi z balkonami oraz 
łazienki (kabina prysznicowa, wanna, wc i umy-
walka). ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. 
mieszkanie wymaga odświeżenia. w cenie lokalu 
wyposażenie wraz z meblami. istnieje możliwość 
zakupu samodzielnego 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 
gruntownie odrestaurowany zgodnie z  wytycz-
nymi konserwatora zabytków. utrzymane zostały 
wszelkie sztukaterie elewacyjne jak i  podziały 
okien, balkonów czy układ klatki schodowej. 
jednocześnie dla zwiększenia komfortu i ekolo-
gicznego 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 przypo-
dłogowe 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 znaj-
duje się w 3-piętrowym budynku z 2000 r. lokal 
składa się z otwartej kuchni, 2 nieprzechodnich 
pokoi, łazienki z wc, garderoby i  2 balkonów. 
w  przedpokoju jest pojemna szafa wnękowa 
z  drzwiami przesuwnymi. przed blokiem do-
stępne bezpłatne miejsce postojowe. możliwość 
wynajęcia miejsca postojowego w  parkingu 
podziemnym. do dyspozycji wózkownia. cena: 
odstępne  – 144.000 zł  plus koszt kaucji dla tBs.

cena 144.000 zł
tel. 606-387-541

kraków, ul. józefińska
54 m2, 2-pokojowe, i piętro. mieszkanie w 3-pię-
trowym budynku willa awangarda, oddanym 
do użytku w 2009 r. znajduje się w plombie do 

zabytkowej kamienicy. lokal składa się z dużego 
salonu z  aneksem kuchennym, sypialni, przed-
pokoju i  łazienki. z obu pokoi wyjście na taras. 
kuchnia w zabudowie meblowej z nowoczesnym 
sprzętem agd. czynsz ok. 500 zł, ogrzewanie 
miejskie. parkowanie na drodze dojazdowej.

cena 499.000 zł
tel. 505-176-163

kraków, ul. kalwaryjska
16 m2–50 m2, mieszkania w  rozbudowywanej 
kamienicy w samym centrum starego podgórza. 
apartamenty zostały zaprojektowane w sposób 
umożliwiający ich wykorzystanie jako mikro-
mieszkania lub pod najem krótkoterminowy. 
niewielka powierzchnia mieszkań oraz dosko-
nale zaprojektowane wnętrza z  dużą dbałością 
o  szczegóły powodują, że ich zakup staje się 
niezwykle opłacalny. duży nacisk został położony 
na wysokiej jakości materiały wykończeniowe 
oraz wysoki poziom wykończenia części wspól-
nych i  korytarzy. lokale oddawane są w  stanie 
deweloperskim.

ceny od 9900 zł/m2 
tel. 534-113-223 

kraków, ul. królewska 
94 m2, V p. z windą, bardzo ciche, widok na park 
miejski i  stare kamienice. 3 pokoje: 16,19  m2, 
20,96  m2, 23,72 m2; kuchnia 14,99 m2; hall 
10,36  m2; łazienka 5,26 m2; toaleta 1,06 m2; 
spiżarnia 1,07 m2; balkon. układ pomieszczeń 
daje dużą możliwość adaptacji; wysokość 2,90 
m; parkiet dębowy. przynależne 2 piwnice. 
ekspozycja okien: północ, południe, wschód. 
apartament po remoncie w 2000 rok. okolica: 
pełna infrastruktura handlowo – usługowa, 
pełna komunikacja.

cena 820.000 zł
tel. 507-112-699

kraków, ul. królowej jadwigi
4-pokojowe mieszkanie o pow. 128 m2 położone 
na i  piętrze nowego, kameralnego apartamen-
towca przy ul. królowej jadwigi (blisko pętli tram-
wajowej salwator). składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, 3 sypialni, 2 łazienek, garderoby, 
balkonów. mieszkanie jest całkowicie wykoń-
czone (piękne drewniane podłogi, drewniane 
drzwi i okna) i wyposażone. z balkonów i okien 
widok na zaaranżowany ogród przeznaczony 
do użytkowania przez mieszkańców. Bardzo 
atrakcyjna lokalizacja ze względu na bliskość 
Bulwarów wiślanych, kopca kościuszki i ścisłego 
centrum krakowa.

cena 1.400.000 zł 
tel. 884-879-003 

OgłOszEnia drObnE
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kraków, ul. kuźnicy kołłątajowskiej 
37 m2, iii p., pokój dzienny 22,79 m2; kuchnia 
6,23 m2; łazienka 3,65 m2; komunikacja 4,26 m2. 
stan mieszkania bardzo dobry : drzwi antywła-
maniowe firmy dierre, parkiet jesion, w  przed-
pokoju szafa w  zabudowie z  lustrem, system 
alarmowy, centralne ogrzewanie i  ciepła woda 
z  mpec. mieszkanie do sprzedania z  pełnym 
wyposażeniem w cenie. w pobliżu sklepy, mała 
i duża gastronomia, przedszkola, przystanki mpk. 
w sąsiedztwie powstają nowe osiedla. 

cena 229.000 zł
tel. 888-136-555 

kraków, ul. kuźnicy kołłątajowskiej
39 m2, 2-pokojowe, i piętro. mieszkanie w 2-pię-
trowym budynku z cegły z 2001 r. lokal składa 
się 2 pokoi: 17 m2 i 14 m2, aneksu kuchennego 
z  meblami w  zabudowie, łazienki (wanna, wc) 
i przedpokoju. okna pcV wychodzą na południe. 
ogrzewanie i ciepła woda z piecyka dwufunkcyj-
nego. czynsz ok. 200 zł/msc. możliwość doku-
pienia garażu lub piwnicy. kontakt po godz. 16.

cena 243.000 zł
tel. 663-313-411

kraków, ul. łużycka
48 m2, 2-pokojowe, iii piętro. mieszkanie w 3-pię-
trowym budynku z  2006 r. lokal składa się 
z  2  pokoi, przedpokoju, jasnej kuchni, łazienki 
z wanną i prysznicem, osobna zamykana garde-
roba, 2 tarasy (13 m2 i 14 m2). teren ogrodzony, 
monitorowany, zagospodarowany (zieleń, mała 
architektura). ogrzewanie miejskie. parking na 
terenie posesji.

cena 340.000 zł
tel. 600-542-609

kraków, ul. miłkowskiego
penthouse o pow. 145 m2 z którego rozpościera 
się jedyny w swoim rodzaju widok na cały kraków. 
z okien możemy podziwiać całą panoramę miasta 
od zakonu kamedułów na Bielanach, poprzez 
wawel, aż do wzgórza na krzemionkach. pentho-
use składa się z obszernego salonu połączonego 
z jadalnią i kuchnią oraz przeszklonym tarasem, 
którego sufit został specjalnie przeszklony, aby 
zapewnić najlepsze wrażenia widokowe i  za-
pewnić 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 spokojnie zaaranżować na idealne, zielone 
miejsce wypoczynku. dodatkowo w apartamen-
cie znajduje się osobne wc oraz korytarz i pralnia. 
ogromnym atutem jest miejsce w parkingu pod-
ziemnym (dodatkowa opłata w wysokości 30 tys. 
złotych), z  którego winda prowadzi prosto na 
piętro, na którym znajduje się penthouse. 

cena 1.190.000 zł 
tel. 536 505 303  

kraków, ul. odrowąża 
40 m2 z  ogródkiem, wysoki parter. w  skład 
mieszkania wchodzi przestronna kuchnia (meble 
w zabudowie z agd) połączona z salonem (rozkła-
dana, wygodna sofa, ława oraz stół z krzesłami). 
sypialnia z dużym łóżkiem, podwójną szafą oraz 
stolikiem nocnym. łazienka z  wanną (również 
funkcja prysznica), umywalka z  szafką oraz to-
aleta. duży przedpokój umożliwiający osobne 
wejścia do każdego z pomieszczeń. do mieszkania 
przynależy również piwnica. 

cena 345.000 zł
tel. 693-847-747 

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

cena 700.000 zł
tel. 786-986-580 

kraków, ul. rakowicka
96 m2, parter, apartament zlokalizowany w cen-
trum miasta, w inwestycji apartamenty noVum. 
składa się z przestronnego salonu oraz otwartej 
na salon kuchni, dwóch sypialni, gabinetu, 2 ła-
zienek (prysznic i wanna) i balkonu. mieszkanie 
jest urządzone w klasycznym stylu, jasne i prze-
stronne, w pełni umeblowane. istnieje możliwość 
zakupienia miejsca postojowego w  garażu 
podziemnym i  komórki lokatorskiej. inwestycja 
apartamenty novum cieszy się ogromnym po-
wodzeniem ze względu na nowoczesną bryłę, 
estetykę projektu oraz wysoką jakość wykończe-
nia. infrastruktura handlowo-usługowa wokół 
inwestycji doskonale rozwinięta. w sąsiedztwie 
znajdziemy sklepy, piekarnie, pocztę. Bliskość 
komunikacji miejskiej zapewnia łatwy dostęp do 
każdego miejsca w krakowie.

cena 1.225.000 zł
tel. 516-028-307 

kraków, ul. rydlówka
34 m2, 1-pokojowe, i  piętro. mieszkanie typu 
studio z balkonem w 5-piętrowym bloku. w pełni 
wyposażone. ogrzewanie miejskie.

cena 269.000 zł
tel.: 668-287-485

kraków, ul. sołtysowska 
27 m2, 1-pokojowe, ii p./ iV p. w inwestycji faj-
ny dom. ekspozycja: południowo-zachodnia, 
balkon (6 m2), stan deweloperski, idealne pod 
wynajem. mieszkanie bardzo ustawne, dobrze 
zagospodarowany teren osiedla (przedszkole, 
sklepy, plac zabaw itp). w niedalekiej przyszłości 
ta część miasta będzie intensywnie rozbudowy-
wana, budowa urzędu miasta i biurowców przy 
ul. centralnej, zmiana infrastruktury drogowej. 
zabudowa terenu po byłym polmozbycie przy 
al. pokoju.

cena 169.100 zł
tel. 668-670-843 

kraków, stare miasto
19 m2, garsoniera, i piętro. mieszkanie po gene-
ralnym remoncie, wysoki standard wykończenia, 
nowoczesne centralne ogrzewanie, przestronny 
i jasny salon. Bezpłatny parking przed budynkiem, 
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 mate-
riałów. 

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 dro-
dze 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 miesz-
kania zmieniony, otwarta kuchnia z  aneksem 
jadalnianym. 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
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domy – sprzedaz

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

cena 750.000 zł 
tel. 607-594-503 

kocmyrzów
140 m2, nowy dom, wybudowany w 2016 roku, 
położony w  spokojnej okolicy, 6 km od granic 
krakowa. murowany z  cegły ceramicznej, płyta 
żelbetonowa, dachówka ceramiczna. wykonane 
przyłącza: prąd, woda miejska, gaz, kanalizacja 
szambo. wykonane instalacje wewnętrzne: prąd, 
alarm, woda, gaz, kanalizacja. wykonane tynki 
wewnętrzne cementowo-wapienne. okna pcV, 
antywłamaniowe drzwi zewnętrzne firmy gerda. 
garaż w  budynku z  bramą sterowaną pilotem. 
istnieje możliwość dodatkowej adaptacji podda-
sza co powiększy podany metraż o około 70 m2. 
działka 803 m2, dojazd asfaltowy. dogodny i szyb-
ki 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 ga-
zowe): łazienki, salon połączony z kuchnią, pokój 
gościnny. i piętro: 3 pokoje połączone z 2 balko-
nami, łazienka, strych/pomieszczenie techniczne. 
na dachu istnieje także możliwość zamontowania 
paneli i ogrzewania solarnego oraz fotowoltaicz-
nego systemu. dom usytuowany 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 pod-
piwniczony. Ściany zewnętrzne z  pustaka cera-
micznego porotherm, dach dwuspadowy kryty 
dachówką ceramiczną Braas, rynny pcV, okna 
pcV. piwnica (45 m2): pomieszczenie gospodarcze, 
komunikacja. parter (86 m2): wiatrołap, hol, jasna 
kuchnia otwarta na salon z wyjściem do ogrodu, 
gabinet z  wyjściem do ogrodu, garderoba, ko-
tłownia, łazienka. piętro (46 m2): 3 pokoje w tym 
z dwóch pokoi wyjście na balkon, łazienka, hol.

cena 415.000 zł
tel. 501-308-886 

kraków, soboniowice
240 m2,  5 pokoi, w tym salon połączony z kuch-
nią, 2 łazienki, garderoba, duże pomieszczenie 
użytkowane obecnie jako pralnia. 4 pokoje 
mają własne balkony. 2 sypialnie na piętrze 
wyposażone są w klimatyzację. w części pod-
piwniczonej znajdują się 2 obszerne pomiesz-
czenia, w tym jedno ogrzewane, gdzie mieści się 
kotłownia. dwa wyjścia z domu zostały wyposa-
żone w duże ganki, jeden ze szklaną zabudową 
może być użytkowany jako ogród zimowy, dru-
gi, 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, kana-
lizacja. dom położony jest na działce z wjazdem 
z głównej ulicy asfaltowej. teren jest ogrodzony 
– 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 do-
jazdem do centrum miasta. parter: duży salon 
przechodzący do kuchni, sypialni. kuchnia po 
całkowitym remoncie wraz ze sprzętem agd 
i  blatem kwarcowym. sypialnia z  dużą zabu-
dowaną szafą. łazienka z  kabiną prysznicową. 
taras z  widokiem na zaciszną działkę. piętro: 
2 sypialnie (jedna z garderobą), łazienka z kabiną 
prysznicową. komunikacja: znakomity dojazd 
liniami tramwajowymi i autobusowymi do cen-
trum krakowa (pętla podgórze/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 garażem 
i wiatą garażową. dom ma trzy poziomy, na każdej 

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

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

piętro: hall, łazienka, kuchnia z aneksem wypoczynkowym, 3 pokoje, w tym 2 z balkonem, pomieszczenie gospodarcze. dom posiada 2 

osobne wejścia (może być np. dwurodzinny). podłogi; parkiety terakota, schody + balustrada drewniane, kuchnie i łazienki flizy, okna 

pcV, drzwi wewnętrzne drewniane. wszystkie media – gaz, woda miejska, kanalizacja, prąd,telefon, internet. działka 8 a, ogrodzona, 

zagospodarowana zieleń drzewa krzewy altanka studnia do celów gospodarczych kostka brukowa. dojazd drogą gminną asfaltową, wokół 

zabudowa jednorodzinna, okolica cicha i spokojna, sąsiedzi przyjaźni.

cena 595.000  zł tel.12 270 13 65 lub 602 61 85 06
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kondygnacji jest niezależne mieszkanie z kuchnią, 
łazienką i  osobnym wejściem. i kondygnacja 
z drewnianym gankiem – 65,20 m2, ii kondygna-
cja z  tarasem i  kominkiem z  rozprowadzeniem 
ciepłego powietrza – 85,50 m2, iii kondygnacja 
z zabudowanym balkonem – 93,30 m2. powierzch-
nia użytkowa domu 244 m2 (7 pokoi, 3 kuchnie, 
3 łazienki). nieruchomość usytuowana jest na 
terenach zielonych krakowa. w całości ogrodzona. 
dojazd do centrum miasta mpk i bus.

cena 690.000 zł
tel. 501-856-818 

wieliczka, ul. modrzewiowa
245 m2, działka 7,6 a. na parterze znajduje się 
przestronny salon z nowoczesnym kominkiem 
połączony z  jadalnią, otwarta, nowoczesna 
i  w  pełni umeblowana meblami na wymiar 
kuchnia. dodatkowo na parterze znajduje się 
toaleta, przedpokój oraz garaż w obrysie domu. 
wyjście z  salonu prowadzi na taras z  którego 
przechodzimy bezpośrednio do ogrodu. wokół 
domu ułożona jest granitowa kostka brukowa, 
a  brama garażowa oraz ogrodzeniowa napę-
dzana jest systemami marki wiśniewski. z par-
teru, drewniane schody prowadzą na pierwsze 
piętro na którym znajdują się trzy sypialnie, 
przestronna i  jasna łazienka, garderoba oraz 
pokaźna antresola górująca nad salonem. dom 
jest w pełni umeblowany i wyposażony materia-
łami najwyższej jakości. najbliższy przystanek 
komunikacji zbiorowej, obsługiwany przez mpk 
kraków –  „koszykowice modrzewiowa” – znaj-
duje się w odległości 400 m. 

cena 1.249.000 zł 
tel. 536-505-303  

działki – sprzedaż

bodzanów 
2 5  a ,  w   c a ł o ś c i  b u d o w l a n a ,  w y m i a r y 
ok. 100 × 25 m. dłuższym bokiem przylega do 
drogi gminnej asfaltowej do słomigrodu. aktu-
alny plan zagospodarowania 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 południowym. wodociąg 
i prąd na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501-320-350

Grabie
15 a,  woda i gaz na działce a prąd w drodze gmin-
nej przy wjeździe na działkę. cicha i spokojna oko-
lica. Bliski dojazd do krakowa oraz do niepołomic 
i wieliczki. ogrodzona siatką z 3 stron,wjazd drogą 
asfaltową gminną. w  najbliższej 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. po-
łożona w malowniczej, spokojnej okolicy, wśród 
lasów i pól. wokół niska zabudowa jednorodzinna. 
w pobliżu przystanek autobusowy, 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 budo-
wę dwóch budynków jednorodzinnych w zabudo-
wie bliźniaczej. media w granicy i drodze (woda, 
prąd, gaz, kanalizacja,telefon). cicha spokojna 
okolica, dojazd drogą asfaltową. w pobliżu sklepy 
ogólno-spożywcze, szkoła, przedszkole, przysta-
nek autobusowy, las wolski, tor kajakowy. działka 
kształtem zbliżona do trapezu.

cena 370.000 zł
tel.  784-434-430

kraków, ul. wiosenna
20 a, budowlana (nr 71/1, krowodrza) z  po-
zwoleniem 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

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, 

Czarnochowice, granica bieżanowa
sprzedam dom mieszkalny, wolnostojący 238 m2, na działce 14 ar, z własną drogą 2 ar. Budynek 
oddany w 2009 r.  wszystkie media: prąd, woda, gaz, kanalizacja gminna. parking przed domem 
na 4 samochody. na parterze: hol przejściowy parking-ogród, kuchnia z zabudową adg, salon 
z kominkiem, wc, łazienka, sypialnia, klatka schodowa drewniana, garaż z bramą podnoszoną.  
na piętrze: hol, 3 pokoje mieszkalne, łazienka z wc, pracownia, 2 balkony. ogrzewanie gazowe 
z kotła dwufunkcyjnego. wokół wspaniały ogród z uroczyskiem dla dzieci. w ogrodzie altana, domek 
ogrodniczy z drewutnią, osadnik wody opadowej, instalacje wody i oświetlenia. wokół zabudowa 

jednorodzinna, w pobliżu kościół, delikatesy, dom kultury, boisko. dojazd drogą powiatową.

     cena 1.300.000 zł            601 427 769           e-mail: mniedzielin@wp.pl
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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. zadaszony 
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-piętro-
wym budynku z 2004 r. lokal składa się z salonu, 
kuchni (umeblowana i wyposażona w sprzęt agd), 
sypialni i łazienki (wanna, umywalka, pralka, wc, 
piecyk gazowy). wyjście z pokoju dziennego na 
balkon. mieszkanie kompletnie umeblowane, 
blisko pętli tramwajowej. kaucja zwrotna – 1300 zł.

cena 1300 zł + opłaty
tel. 509-822-766

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. 607-762-578

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
30 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 

16–29.03.2018  nr 05/2018

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






