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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



Ostatnie       mieszkania
dostępne w  sprzedaży

4

www.augustianska.pl

Na sprzedaż
lokal użytkowy

w centrum
Kazimierza

www.apartamentymiodowa.plT.  
730 448 408
530 298 730

530 390 197
+48 12 422 14 41

Szanowny Czytelniku

Inwestycje mieszkaniowe w Krakowie, 

w ostatnich latach pojawiają się jak grzyby po 

deszczu, co świadczy o świetnej koniunkturze 

i przekłada się na tysiące miejsc pracy. 

Wydaje się, że wysokie tempo rozwoju miasta 

nie powinno budzić zastrzeżeń, jednak 

w przypadku konkretnych inwestycji część 

radnych i mieszkańców ma za złe Ratuszowi, 

że ten wydaje decyzje bez opamiętania. Ma 

to skutkować nieodpowiedzialną zabudową 

prowadzącą do chaosu urbanizacyjnego. 

Prezydent zasłania się ustawą. Twierdzi, 

skądinąd słusznie, że decyzje WZiZT oraz 

pozwolenia na budowę nie są decyzjami 

uznaniowymi, lecz wynikają z litery prawa. 

Głosom w dyskusji, która 7 marca odbyła się 

w ramach nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 

Krakowa, przysłuchiwała się Anna Kapłańska, 

a stanowisko każdej ze stron zaprezentowała 

w artykule „Rozwój miasta czy agresywna 

zabudowa?”.

W najnowszym dwutygodniku przeczytasz, 

czym w świetle prawa jest wywłaszczenie, jak 

zarobić na house flipping, a także dowiesz się, 

kiedy w Polsce obchodzimy dzień Pośrednika 

w Obrocie Nieruchomościami. Znajdziesz także 

inspiracje, które możesz wykorzystać, aby dodać 

wnętrzom swojego mieszkania wiosennego 

i świątecznego charakteru.

Spokoju, radości, czasu spędzonego z bliskimi, 

a także wytchnienia i nadziei na pomyślną 

przyszłość

z okazji Świąt Wielkanocnych
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Znajdziesz nas także na

2018

Plebiscyt 2018

EDYCJA V

WYBIERZ ZWYCIĘZCĘ V EDYCJI

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI

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

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPON

(patrz str. 8–9)

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

EDYCJA I
Inwestycja:  
Fajny Dom

Deweloper: 
Mota Engil Real Estate  
i Estia

EDYCJA III
Inwestycja:  
Bunscha Park

Deweloper: 
Bunscha Park

EDYCJA IV
Inwestycja:  
Wielicka Garden

Deweloper: 
Atal

EDYCJA II
Inwestycja:  
Osiedle Lawendowa 3

Deweloper: 
Osiedle Lawendowa 3



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

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

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

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

2018

ORGANIZATOR PARTNER

Oddaj głos w plebiscycie

...i wyjedź  
na wczasy

na www.plebiscyt.krn.pl
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Myśliwska Park
Lokalizacja: Kraków, ul. Myśliwska
Deweloper: Okland Developer
www.mysliwskapark.pl

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

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

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

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

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

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

Bartla 19
Lokalizacja: Kraków, ul. Bartla
Deweloper: Villa Baltica
www.mdmnaklinach.pl
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Zaczarowany Młyn

Biuro sprzedaży:
tel. 12 294 00 15
e-mail: poczta@dom-bud.pl
www.dom-bud.pl

Zaczarowany Młyn
Adres:  
Kraków, ul. Kaczary 1b, 1a, 5, 5a

Deweloper: 

10 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2018



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

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

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

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

Z
aczarowany Młyn to wyjątkowe miejsce, 
które znajduje się na kameralnym, częściowo 
monitorowanym i ogrodzonym osiedlu w niskiej 

zabudowie. Budynki cechuje wysoki standard wykończenia, 
a części wspólne zostały zaaranżowane z uwzględnieniem 
historyczno-kulturowego dziedzictwa związanego 
z terenem, na którym znajduje się inwestycja. Projektowany 
kompleks będzie składać się z 8 wielorodzinnych budynków.
Dbając o najwyższy komfort przyszłych mieszkańców 
osiedla, zaprojektowaliśmy je w sposób możliwie 
najlepiej odgradzający budynki od zgiełku sąsiednich 
ulic. W tym celu powstał m.in., wzdłuż południowej 
granicy kompleksu, garaż wraz z ekranem, pełniący rolę 
przegrody akustycznej. Atutem lokalizacji inwestycji przy 

1. pokój dzienny z aneksem kuchennym . . 24,59 m2

2. pokój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,29 m2

3. łazienka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,09 m2

4. garderoba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,73 m2

5. hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,47 m2

6. balkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,33 m2

1. pokój dzienny . . . . 22,58 m2

2. aneks kuchenny  . . .6,00 m2

3. pokój . . . . . . . . . . 11,20 m2

4. pokój . . . . . . . . . . . 8,44 m2

5. pokój . . . . . . . . . . . 8,93 m2

6. schowek   .  .  .  .  .  .  .  . 1,13 m2

Przykładowe mieszkanie w budynku 6  79,20 m2 Przykładowe mieszkanie w budynku 6  49,17 m2

ul. Jana Kaczary jest prywatność, a jednocześnie niedaleka 
odległość od głównych arterii miasta. Sprawną komunikację 
zapewnia tutaj ul. Lublańska, którą szybko można się dostać 
do innych części Krakowa. Bliskość infrastruktury zapewni 
z pewnością wygodę przyszłym użytkownikom mieszkań. 
W niedalekiej okolicy znajdują się m.in. szkoła, przedszkole, 
Multikono, Aquapark, CH Krokus, a także kompleksy biurowe, 
takie jak: Alma Tower, CapGemini, Opolska Business Park 
czy Buma Quatro Business Park. Kolejnym atutem inwestycji 
jest bezpośrednie sąsiedztwo parku Zaczarowanej Dorożki 
wyposażonego w plac zabaw, boiska do gry oraz staw.
Budynki 2a, 2b i 5 są zrealizowane a budynek nr 6 
jest aktualnie w trakcie budowy. W ofercie znajdują 
się mieszkania o powierzchni od 44 do 79 mkw.

2

10

67
8

9

53 4
111

2

5

3 4

1
6

7. WC  . . . . . . . . . . . . 2,39 m2

8. łazienka . . . . . . . . . 5,12 m2

9. hol . . . . . . . . . . . . 13,41 m2

10. balkon . . . . . . . . . 9,18 m2

11. balkon . . . . . . . . . 7,15 m2
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Villa La Scala

Biuro sprzedaży:
tel. 12 631 11 55, 668 269 625
e-mail: biuro@metropolis.org.pl
www.metropolis.org.pl

Villa La Scala
Adres: Kraków, ul. Krowoderska

Deweloper: 

12 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2018



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

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

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

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

V
illa La Scala ul. Krowoderska, Kraków: 
nowe apartamenty na Starym Mieście. 
Najnowsza inwestycja Villa La Scala to nowoczesny 

czteropiętrowy budynek z garażem podziemnym. Znajdzie 
się tam 40 apartamentów od 26 do 55 mkw. Powstanie on 
w otoczeniu zieleni, istniejącej zabudowy pomiędzy ulicami 
Krowoderską i Łobzowską.
Prace budowlane rozpoczną się w III kwartale 2018 r. i za-
kończą na przełomie 2019/2020 r.
Projekt gwarantuje funkcjonalne lokale z balkonami lub 
ogródkami na parterach, ciekawą architekturę i wysoki 

1. przedpokój   .  .  .  .  .  . 8,48 m2

2. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 4,52 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,74 m2

4. pokój z aneksem   .20,08 m2

5. balkon  . . . . . . . . . 14,44 m2

1. przedpokój   .  .  .  .  .  . 6,75 m2

2. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  . 4,94 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,37 m2

4. pokój z aneksem   .30,40 m2

5. balkon  . . . . . . . . . . 5,96 m2

standard wykończenia oraz duże okna, które doskonale do-
świetlą wnętrza. Na komfort użytkowania wpłynie winda oso-
bowa oraz miejsca postojowe i komórki lokatorskie w garażu 
podziemnym. 
Niepowtarzalna lokalizacja inwestycji pozwoli mieszkać w ści-
słym centrum Krakowa, a jednocześnie w ciszy i oddaleniu 
od głównych ulic, nieopodal Rynku Głównego, Plant, Stare-
go Miasta. Każdego dnia można korzystać z atrakcji Krakowa. 
Okolica ulicy Krowoderskiej jest świetnie skomunikowana ze 
wszystkimi dzielnicami Krakowa dzięki licznym połączeniom 
tramwajowym i autobusowym.  

2

2

4

4

5

5
3 3

przykładowe  
mieszkanie 

47,82 m2

przykładowe  
mieszkanie 

55,46 m2

1

1
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S
ama konstytucja wskazuje, że własność podlega szczególnej 
ochronie, a wywłaszczenie dopuszczalne jest jedynie wów-
czas, gdy dokonuje się go na cele publiczne i  za słusznym 

odszkodowaniem. W  związku z  tym, przepisy regulujące insty-
tucję wywłaszczenia bardzo jasno określają, kto, w  jakich oko-
licznościach i za ile może pozbawić właściciela prawa własności 
nieruchomości. Zasady wywłaszczeniowe są zawarte w ustawie 
o  gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa) i  nie mogą być 
stosowane rozszerzająco.

Czym jest wywłaszczenie
Zgodnie z definicją legalną, wywłaszczenie nieruchomości polega 
na pozbawieniu albo ograniczeniu, w  drodze decyzji, prawa wła-
sności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczo-
wego na nieruchomości.

Kiedy jest stosowane
Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele pu-
bliczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozba-
wienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a  prawa te nie 
mogą być nabyte w drodze umowy.

Jako cele publiczne ustawa wymienia obszerny katalog (art. 6 
ustawy) takich inwestycji jak m.in.: 
• wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe 

i drogi wodne, linie kolejowe, lotniska;
• budowa i  utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów 

i  urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, 
pary, gazów i  energii elektrycznej, a  także innych obiektów 
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów;

• budowa oraz utrzymywanie obiektów i  urządzeń służących 
ochronie środowiska, zbiorników, urządzeń melioracji wodnych; 

• budowa urzędów organów władzy, administracji, sądów i pro-
kuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, 
obiektów sportowych, cmentarzy itd. 
Ustawy szczególne mogą te cele rozszerzać. Wykazanie, że re-

alizacja danego celu publicznego nie jest możliwa bez wywłasz-
czenia, spoczywa na organie administracyjnym.

Kto przeprowadza i na czyją rzecz
Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Pań-
stwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Organem 
właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący 
zadanie z zakresu administracji rządowej. Organ wyższego stopnia 
stanowi w tym przypadku właściwy miejscowo wojewoda.

Procedura
Proces wywłaszczenia jest sformalizowanym postępowaniem 
administracyjnym składającym się z  kilku etapów. Jeśli zajdzie 
potrzeba spełnienia określonego celu publicznego, a zdaniem in-
westora nie można go osiągnąć bez pozbawienia prawa własno-
ści nieruchomości, to starosta wszczyna postępowanie. Może 

Wywłaszczenie, czyli czego obawiają się 
właściciele nieruchomości

PRAWO

ono toczyć się z urzędu (gdy inwestorem jest taka jednostka, któ-
ra nie ma własnych uprawnień do wnioskowania o wydanie decy-
zji) lub na wniosek (organu jednostki samorządu terytorialnego, 
innej osoby lub jednostki organizacyjnej).

Rokowania
Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z  zastrzeżeniem 
należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy pra-
wa własności (lub prawa użytkowania wieczystego czy inne-
go prawa rzeczowego na nieruchomości), przeprowadzonymi 
między starostą, wykonującym zadanie z  zakresu administracji 
rządowej, a  właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieru-
chomości, a  także osobą, której przysługuje do nieruchomości 
ograniczone prawo rzeczowe. W  trakcie prowadzenia rokowań 
może być zaoferowana nieruchomość zamienna. W  przypadku 
wywłaszczania nieruchomości na wniosek jednostki samorządu 
terytorialnego, to ona przeprowadza rokowania.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw-
nym ustawa nakazuje staroście podać do publicznej wiadomości 
informację o zamiarze wywłaszczenia w sposób zwyczajowo przy-
jęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych staro-
stwa powiatowego, a  także przez ogłoszenie w  prasie o  zasięgu 
ogólnopolskim. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie 
zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczo-
we do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie po-
działu i postępowanie wywłaszczeniowe.

Ustawa nie określa, co należy rozumieć przez rokowania, ale 
przyjmuje się, że chodzi o wszelkie dopuszczalne prawem czyn-
ności i  działania zmierzające do zawarcia umowy. W  praktyce 
w grę wchodzą negocjacje nad składanymi przez organ ofertami 
kupna lub zamiany.

W  przypadku nieruchomości przysługującej kilku osobom, 
można stosować różne konfiguracje w ramach postępowania. Je-
śli bowiem niektórzy współwłaściciele nie wyrażają zgody na zby-
cie ich udziału, organ może negocjować zawarcie umowy kupna 
udziałów od zainteresowanych innych współwłaścicieli, a  tych 
pierwszych wywłaszczyć.

Same rokowania nie przewidują składania oświadczeń woli 
co do zawarcia umowy, ale mają charakter przygotowawczy, 
negocjacyjny.

Rokowania są obowiązkowe, co oznacza, że chcąc odebrać pra-
wo własności w  ten czy inny sposób, należy je przeprowadzić. 
W orzecznictwie podnosi się również, że rokowania nie mogą mieć 
pozornego charakteru, organ zobowiązany jest do złożenia kon-
kretnej i uzasadnionej rynkowo oferty. Jeśli bowiem dojdzie do wy-
dania decyzji z pominięciem lub niewłaściwym przeprowadzeniem 
negocjacji, to decyzja taka będzie obarczona poważną wadą praw-
ną i całe postępowanie może być uznane za nieważne.

Rokowania kończą się albo zawarciem umowy (sprzeda-
ży lub zamiany — w  grę wchodzi również zamiana za dopłatą), 
albo jej brakiem. W tym drugim przypadku organ musi odczekać 

Wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z najbardziej ingerujących 
w sferę prywatnoprawną działań państwa.
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2 miesiące, na wypadek gdyby uprawniony chciał jednak zakoń-
czyć sprawę na etapie cywilnoprawnym.

Postępowanie wywłaszczeniowe
Postępowanie wywłaszczeniowe można wszcząć po bezskutecz-
nym upływie 2-miesięcznego terminu do zawarcia umowy zakupu 
lub zamiany nieruchomości. Termin ten musi być wyznaczony na 
piśmie. Samo postępowanie w tej fazie opiera się głównie o prze-
pisy kodeksu postępowania administracyjnego, w  niewielkim 
stopniu modyfikowane przez ustawę. Jedną z  takich modyfika-
cji jest w postępowaniu wywłaszczeniowym obowiązek przepro-
wadzenia przez starostę rozprawy administracyjnej. Stanowi to 
formę postępowania dowodowego i ma zapewnić wszechstron-
ne wyjaśnienie sprawy. W rozprawie tej oprócz właściciela, mogą 
uczestniczyć różnego typu organizacje społeczne, których udział 
jest uzasadniony.

W  postępowaniu wywłaszczeniowym starosta obowiązany 
jest uzyskać opinię o  wartości nieruchomości. Podstawą takiej 
opinii jest operat szacunkowy sporządzony przez wezwanego do 
udziału w sprawie biegłego rzeczoznawcę. Operat należy sporzą-
dzić zgodnie z metodami i standardami przewidzianymi prawem. 
W  przypadku jeśli właściciel wywłaszczanej nieruchomości ma 
wątpliwości co do prawidłowości sporządzonego operatu, powi-
nien je wskazać i uzasadnić. Jeśli starosta podzieli te wątpliwości, 
operat zostanie albo poprawiony, albo stworzony na nowo przez 
innego rzeczoznawcę, a jeśli się do nich nie przychyli — jego decy-
zja może stanowić podstawę odwoławczą.

Decyzja wywłaszczeniowa i wypłata 
odszkodowania
Decyzja o  wywłaszczeniu nieruchomości, poza standardowymi 
elementami dla takiego aktu, powinna m.in. zawierać:
• ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;
• określenie przedmiotu wywłaszczenia;
• określenie praw podlegających wywłaszczeniu;

• wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości;

• ustalenie wysokości odszkodowania.
Wysokość odszkodowania powinna wynosić tyle, ile wartość 

rynkowa zabranych praw. Co do zasady zapłata odszkodowania 
następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym de-
cyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Ustawa przewiduje dwie możliwości zwrotu wywłaszczonej nie-
ruchomości: przedmiotowa nieruchomość ma być użyta do inne-
go celu niż wskazany w  decyzji wywłaszczeniowej, a  poprzedni 
właściciel lub jego spadkobierca złożą wniosek o zwrot, lub kie-
dy nieruchomość stała się zbędna dla celu określonego w  tejże 
decyzji.

W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomo-
ści lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszcze-
niu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego 
spadkobiercę o  tym zamiarze, informując równocześnie o  możli-
wości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwro-
tu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona 
zbędna do realizacji celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu. 
Nieruchomość uznaje się za zbędną do realizacji celu określonego 
w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:
 • pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłasz-

czeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych 
z realizacją tego celu;

 • pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłasz-
czeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.
Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzed-

niego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieru-
chomości zamiennej.

Krzysztof Janowski
radca prawny

fot. biuro SBDiM
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ORZECZNICTWO

Zmiana sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego

S
prawa rozpoczęła się od tego, że do Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego (PINB) wpłynął wniosek 
o wszczęcie postępowania w sprawie samowoli budowla-

nej dotyczącej częściowej zmiany sposobu użytkowania wspól-
nego budynku mieszkalnego bez zgody współwłaścicielki tego 
budynku. W jednym z lokali został bowiem otwarty gabinet le-
karza dermatologa, z  którego korzysta współwłaściciel nieru-
chomości. Inwestor uzyskał zgodę na prowadzenie prywatnej 
praktyki lekarskiej i  wskazał, że przeznaczenie na gabinet le-
karski jednego pokoju nie wymagało wykonania robót budow-
lanych podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na 
budowę albo zgłoszenia. Zdaniem inwestora było ono dopusz-
czalne bez zmiany charakteru lokalu mieszkalnego i konieczno-
ści wydzielenia gabinetu jako oddzielnego lokalu.

PINB. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) 
nie uwzględnił jednak odwołania. Zdaniem WINB brakowało 
podstaw do nakładania jakichkolwiek obowiązków, celem do-
prowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Postępowanie było 
zatem bezprzedmiotowe i należało je umorzyć. 

Decyzja WINB została zaskarżona do WSA, który co cieka-
we, skargę uwzględnił i uchylił obie decyzje administracyjne. 

Uzasadnienie wyroku
WSA przypomniał w  uzasadnieniu wyroku, że zmiana sposo-
bu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga 
zgłoszenia właściwemu organowi. Sąd poddał analizie zarów-
no art. 71 Prawa budowlanego, jak i  jego odpowiednik w daw-
nej ustawie (art. 45 dawnej ustawy Prawo budowlane). Wskazał, 
że oba te przepisy nie wprowadzają zamkniętego katalogu prze-
słanek świadczących o zmianie sposobu użytkowania, ponieważ 
zawierają sformułowanie „w  szczególności”, które przesądza 
o tym, że katalog ma charakter otwarty. 

Zdaniem sądu: analiza stanu faktycznego, jedynie pod kątem 
przesłanek wprost wymienionych we wskazanych przepisach, nie 
jest zatem wystarczająca, bowiem także i  inne przesłanki mogą 
świadczyć o  zmianach relewantnych z  punktu widzenia przywoła-
nych wyżej przepisów.

Ustalenie okoliczności zmiany użytkowania 
obiektu
Powołując się na inne wyroki, WSA wskazał, że do zmiany 
użytkowania obiektu może dojść np. przez zintensyfikowanie 
dotychczasowego sposobu użytkowania budynku, jeśli inten-
syfikacja powoduje skutki określone w art. 71 Prawa budowla-
nego. Kwestia ta z kolei nie została przez organy odpowiednio 
zbadana, co doprowadziło sąd do wniosku, że organy przepro-
wadziły analizę przepisów w sposób wybiórczy. Nie rozpozna-
ły bowiem kwestii wpływu intensyfikacji użytkowania obiektu 
na konieczność uzyskania zezwolenia ze strony właściwego or-
ganu. Co więcej, w  decyzji dotyczącej pozwolenia na użytko-
wanie przedmiotowego obiektu budowlanego wskazano, że 
jest to budynek mieszkalny, a nie usługowy. Dodatkowo organy 
powinny ustalić, czy prowadzona działalność gospodarcza nie 
narusza np. przepisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wobec takich uchybień WSA zdecydował się na uchylenie 
obu decyzji. Zmusi to organy do ponownego ustalenia stanu 
faktycznego. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  
z 11 grudnia 2017 r. II SA/Gl 427/17

Krzysztof Janowski
radca prawny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozstrzygnął ciekawą 
sprawę, w której wypowiedział się na temat przepisów Prawa budowlanego 
dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części. Problemem okazało się otwarcie gabinetu lekarskiego w budynku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, 
którą umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie 
zbadania przestrzegania przepisów prawa budowlanego przy użyt-
kowaniu budynku mieszkalnego. 

Naruszenie przepisów prawa budowlanego?
Wnioskodawca kwestionował takie działanie lekarza i wskazy-
wał, że naruszony został art. 71 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. 
Nie została bowiem zgłoszona zmiana sposobu użytkowania, 
mimo że w  części obiektu budowlanego rozpoczęto działal-
ność zmieniającą warunki zdrowotne i  higieniczno-sanitarne 
pomieszczenia. W  związku z  tym wniósł odwołanie od decyzji 
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Z KRAKOWA

Rozwój miasta czy agresywna zabudowa?

W
  nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa wzię-
li udział nie tylko radni, ale i  mieszkańcy miasta oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Poruszy-

li oni problem agresywnej zabudowy w Krakowie, a także chaosu 
urbanistycznego i jego konsekwencji, takich jak korki, betonowa-
nie dawnych terenów zielonych czy przepełnienie szkół i ośrod-
ków zdrowia. Zarzucono prezydentowi, że część z  wydanych 
w ubiegłym roku pozwoleń na budowę dotyczyła inwestycji, któ-
re nie spełniły wymaganych warunków. Przykładowo nie miały 
zapewnionego należytego dostępu do drogi publicznej albo do-
prowadzały do zacienienia sąsiednich działek lub uniemożliwiały 
czy ograniczały ich zabudowę. Przeciwnicy chaotycznej zabudo-
wy zaznaczyli, że ich celem nie jest zahamowanie rozwoju Krako-
wa, ale uporządkowanie pewnych kwestii. Podsumował to radny 
Michał Drewnicki: Jesteśmy za rozwojem Krakowa, ale jesteśmy 
za rozwojem Krakowa odpowiedzialnym, jesteśmy za odpowiedzial-
ną zabudową. Zobowiązano prezydenta do uzasadnienia decyzji 
dotyczących konkretnych inwestycji, w tym m.in. w krakowskich 
Czyżynach i w okolicy ul. Wrocławskiej.

Winne prawo
Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski powiedział: Decyzje wy-
dawane w  sprawie „wuzetek” i  pozwoleń na budowę nie są decyzja-
mi uznaniowymi. Nie można odmówić inwestorowi wydania decyzji 
WZiZT czy decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli spełni wszystkie wa-
runki stawiane ustawą. Zwrócił uwagę na to, że miasto próbowało 
zatrzymać budowę osiedli w miejscach, gdzie brakowało koniecz-
nej infrastruktury, ale w takich przypadkach inwestorzy mogą się 
odwołać i często sądy przyznają im rację. Z drugiej strony nowe 
mieszkania w Krakowie są potrzebne. Świadczy o tym choćby po-
pyt na inwestycje deweloperskie. Zastępca prezydenta Krako-
wa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba zwróciła uwagę na to, 
że decyzje o warunkach zabudowy są wydawane bezterminowo. 
W chwili, gdy powstaje plan miejscowy, decyzję można zawiesić, 
ale tylko na 9 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jak zauważyła, 
w tak krótkim czasie niemożliwe jest stworzenie planu miejsco-
wego. Prace nad nim zwykle trwają ok. 1,5–2 lat. Barierę unie-
możliwiającą zmniejszenie chaosu budowlanego często stanowi 
zatem prawo. Przebieg procedur na konkretnych przykładach zo-
brazowała również zastępca dyrektora Wydziału Architektury 
i Urbanistyki, Dorota Zaucha-Rybka.

„Tak” dla zieleni, ale na obrzeżach
Władzom miasta zarzuca się również, że zabetonowanie cen-
trum rekompensuje się zbyt intensywnym tworzeniem miejsc 
zielonych na obrzeżach. To również godzi w  interes mieszkań-
ców. Zwrócił na to uwagę m.in. Piotr Kubiczek, który zauważył: 
nie może być tak, że kosztem terenów zielonych z centrum mieszkań-
cy z obrzeży miasta Krakowa są wywłaszczani i dzięki nim miasto po-
prawia swoje statystyki terenów zielonych. Kolejny problem stanowi 
przerzucanie odpowiedzialności za ochronę przyrody na prywat-
nych właścicieli. Aleksandra Kraskowska-Nitek zwróciła uwa-
gę na plan obowiązujący na terenie Bieżanowa, gdzie wskaźnik 

powierzchni biologicznie czynnej na posesjach prywatnych wy-
nosi 60 proc. W  praktyce realizacja tego założenia jest trudna, 
zwłaszcza w  przypadku działek, których powierzchnia wynosi 
6–8 arów. Płacąc podatki od nieruchomości, chciałabym mieć swo-
bodę w planowaniu i zagospodarowaniu własnej działki. Rozumiem, 
że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej można ustalić na pozio-
mie 40 proc., ale nie 60 proc., nie na takich małych działkach — po-
wiedziała Kraskowska-Nitek.

Betonowanie miasta, brak planów miejscowych i chaos budowlany to tematy, jakie zostały 
poruszone w czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 7 marca.

Głos mieszkańców czy polityka?
Organizowanie nadzwyczajnych sesji RMK pozwala na stwo-
rzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji między prezyden-
tem, radnymi a  mieszkańcami miasta. Ostatnia sesja tego typu 
była jednak upolityczniona, a  mieszkańców późno dopuszczo-
no do głosu. Prezydentowi Krakowa zarzucono, że niewłaściwie 
wykorzystał 16 lat, w czasie których sprawował swój urząd. Klub 
radnych PiS wystąpił z  projektem uchwały kierunkowej, zobo-
wiązującej prezydenta do przedstawienia informacji i wyjaśnień 
na temat decyzji administracyjnych, jakie podejmował w  związ-
ku z zabudową miasta. Przed sesją radny Drewnicki rozesłał sms 
do uczestników sesji z prośbą, by odpowiednio się do niej przygo-
towali, podając przewidywane argumenty prezydenta. Z drugiej 
strony radny Łukasz Wantuch wypomniał członkom tego klubu, 
że w czasie głosowania nad miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego wstrzymywali się od głosu, a jak zauważył: 
nawet niedoskonały miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego jest sto razy lepszy niż brak planu. Dyskusji poddano również 
projekt budowy ogromnego osiedla na Klinach, który prawdopo-
dobnie zostanie zrealizowany w ramach „Mieszkania Plus”. Osie-
dle miałoby liczyć ok. 35 tys. mieszkańców, czyli prawie tyle, ile 
Olkusz. Ja się obawiam jednej rzeczy, proszę Państwa, to betonowa-
nie dopiero się zacznie — skomentował prezydent Majchrowski. 
Przeciwko rozpatrywaniu problemu w kontekście polityki zapro-
testował Janusz Banaś z  Forum Ochrony Przestrzeni. Podkre-
ślił on, że projekt uchwały w  rzeczywistości przygotowali sami 
mieszkańcy, a nie przedstawiciele konkretnego ugrupowania.

Anna Kapłańska
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ROZMOWY

Im bliżej biura, tym lepiej czy drożej?

Na naszych oczach powstaje coraz więcej biurowców, 
a niektóre rejony Krakowa, Wrocławia czy Warszawy 
przypominają wielki plac budowy. Skąd te zmiany?

Polska staje się coraz atrakcyjniejsza pod kątem rozwoju rynku ko-
mercyjnego. Kolejne firmy otwierają tu swoje siedziby, ponieważ pol-
ski rynek wciąż nie jest przesycony, w przeciwieństwie na przykład do 
naszych sąsiadów na Zachodzie. Tam już zaczyna robić się ciasno. Ko-
lejny argument, który przemawia za rozwojem korporacji w polskich 
miastach, to fakt, że stopa życiowa jest tu wyższa za te same pienią-
dze, aniżeli w innych krajach wysoko rozwiniętych, np. w Niemczech. 
Polska stała się zatem atrakcyjna dla potencjalnych pracowników.

Jesteśmy świadkami rozwoju rynku komercyjnego. 
Więcej miejsc pracy oznacza większe zapotrzebowanie 
na mieszkania. Czy istnieje zależność między rynkiem 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: tam gdzie powstają 
duże biurowce, wkrótce, jeżeli tylko znajdzie się na to miejsce, po-
wstaną nowe osiedla. 

Jak to wygląda w kontekście Krakowa?

Przyjrzyjmy się chociażby dzielnicy Ruczaj. Powstały tam nowe 
osiedla: Bunscha Park i Osiedle Zielona Polana. Na Dębnikach po-
jawia się inwestycja Siesta. Większość tych osiedli powstała z dala 
od centrum. Gdyby nie obecność korporacji, takich jak Shell, Moto-
rola czy HSBC, prawdopodobnie inwestycja tego typu okazałaby 
się zupełnie nietrafiona. Bez rynku komercyjnego ceny dla dewelo-
pera nie byłyby wystarczająco atrakcyjne — odległość od centrum 
stałaby się poważnym utrudnieniem dla potencjalnego najemcy. 
Jesteśmy teraz bardzo wygodni — jeśli podróżujemy komunikacją 
miejską, chcemy mieć blisko przystanek tramwajowy czy autobu-
sowy. A najlepiej, by drogę do pracy pokonać pieszo.

Z tego wysuwa się wniosek — warto mieszkać w pobliżu 
swojego biura. Czy istotnie jest to dobre rozwiązanie?

Zarówno najem, jak i kupno takiego mieszkania, to dobre rozwiąza-
nie i  świetna inwestycja. Głównym atutem mieszkania blisko miej-
sca pracy jest komfort życia — przeważnie takie osiedla znajdują się 
z dala od miejskiego zgiełku. Po powrocie z pracy mamy gwarancję ci-
szy i spokoju, które sprzyjają regeneracji. Ponadto mieszkańcy ścisłe-
go centrum borykają się z problemem najmów krótkoterminowych 
— z takich ofert często korzystają hałaśliwi turyści, którzy urządzają 
huczne imprezy. Tego typu sąsiedzi potrafią być niezwykle uciążliwi.

A co, jeśli zechcemy skorzystać z uroków miasta?

Nie powinno to stanowić problemu. Przyjmując perspektywę klien-
ta/najemcy korporacyjnego, warto oszacować, ile razy w ciągu tygo-
dnia taka sytuacja będzie miała miejsce. Załóżmy, że chcemy spędzić 

miły, piątkowy wieczór z przyjaciółmi. Przejazd taksówką z Ruczaju 
do centrum wyniesie ok. 20 zł. A teraz pomyślmy, jak często musimy 
przemierzać swoją drogę do pracy. Rachunek jest prosty: szacunko-
wo dwa wyjazdy do centrum vs pięć dni, od poniedziałku do piątku, 
na dotarcie z miejsca pracy do domu.

Załóżmy, że decydujemy się na kupno mieszkania blisko 
korporacji, w której pracujemy. Po 2 latach kończy nam się 
kontrakt i chcemy zmienić miejsce zamieszkania. Co wtedy?

Ludzie, którzy zainwestowali w  nieruchomości blisko korpora-
cji, nie mają problemów z tym, żeby takie mieszkanie wynająć. Ży-
jemy szybko i wygodnie, więc chcemy poświęcać minimum czasu 
na transport. Głównym argumentem osób świeżo zatrudnionych 
w  korporacji jest chęć mieszkania blisko pracy. Czas jest dla nich 
najważniejszy — jeżeli stoją przed wyborem między koniecznością 
godzinnego dojazdu do pracy a możliwością dopłacenia do najmu/
kupna mieszkania kilkuset złotych, zwykle wybiorą tę drugą opcję.

Jakie mieszkania są atrakcyjne dla potencjalnego najemcy 
pracującego w korporacji?

W zależności od potrzeb klienta, popularne są dwa rodzaje miesz-
kań: kawalerki i tzw. one-bedy, czyli salon z  aneksem kuchennym 
plus mała sypialnia. Klienci, szczególnie pary, szukając mieszka-
nia pod wynajem, często decydują się na mieszkanie typu one-bed. 
Często różnica cenowa między tymi rodzajami mieszkań jest nie-
wielka, czasami to zaledwie 200–300 zł. By mieszkanie było atrak-
cyjne, należy je odpowiednio wyposażyć. Najemcy oczekują dziś 
takich sprzętów, jak piekarnik, zmywarka, duża lodówka, pralka. 
Czasem mile widziane są również garnki, sztućce — szczególnie 
przez osoby, które dużo podróżują, często zmieniają miejsce za-
mieszkania i nie przywiązują się do lokalizacji.

Mówimy o nowych mieszkaniach na świeżo wybudowanych 
osiedlach. Czy bliskość obiektów biurowych wpływa na ich cenę?

Oczywiście. Na cenę wpływa lokalizacja i w tym kontekście nie cho-
dzi o  centrum miasta. Kupując mieszkanie pod inwestycję, naja-
trakcyjniejszym rozwiązaniem będzie zakup mieszkania w  pobliżu 
wieżowców. Mamy wówczas gwarancję, że mieszkanie wynajmiemy 
w atrakcyjniej cenie. Na cenę wpływa również to, który deweloper 
buduje. Współcześnie mamy większą świadomość inwestycji, które 
wokół nas powstają, nie boimy się ryzyka, dzięki zmianom w prawie. 
Nabywcy sprawdzają, jakie budynki zostały już przez danego dewe-
lopera wybudowane i jaki jest ich standard. Pracownicy korporacji to 
najlepsi najemcy: cechuje ich niskie zużycie wynajmowanego miesz-
kania, brak problemów z płatnościami oraz długi okres najmu.

O potencjale inwestycji zlokalizowanych w pobliżu 
krakowskich korporacji i wpływie rynku biurowego na ceny 
mieszkań, z Łukaszem Zborowskim, Starszym Specjalistą 
ds. sprzedaży i wynajmu nieruchomości w Nowodworski 
Estates, rozmawia Katarzyna Wojaczek.
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D
o walorów podkrakowskiej Rącznej należy dostęp do 
miejsc zielonych, takich jak pobliski Bielańsko-Tyniecki 
Park Krajobrazowy czy leżące na terenie gminy Liszki re-

zerwaty przyrody: Dolina Mnikowska i Zimny Dół. Spokojna oko-
lica pozwala na odpoczynek po pracy w domowym zaciszu oraz 
aktywne spędzanie wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Sprzy-
jają temu piesze i  rowerowe szlaki turystyczne. Jednocześnie 
niewielka odległość od stolicy województwa umożliwia korzysta-
nie z zalet dużego miasta, takich jak dostępne miejsca pracy, bli-
skość renomowanych szkół i uczelni wyższych, a także placówek 
służby zdrowia i centrów handlowych. Inwestorów zaś przyciąga 
możliwość stosunkowo szybkiego załatwienia formalności zwią-
zanych z planowaną budową. Do Krakowa z Rącznej można do-
jechać dzięki liniom autobusowym komunikacji miejskiej, a także 
pojazdom prywatnych przewoźników.

W  ostatnim czasie zainteresowanie gruntami w  gminie Liszki 
wzrasta dzięki planowanej budowie centrum treningowo-badaw-

czego Polski Południowej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz 
Cracovii w Rącznej. Na terenie obiektu zaplanowano przygotowa-
nie 6 pełnowymiarowych boisk, a także 1 mniejszego oraz 3 boisk 
do siatkonogi. W ośrodku będzie również miejsce m.in. na szatnie, 
pokoje sędziowskie, pomieszczenia techniczne i przeznaczone do 
magazynowania sprzętu czy zaplecze konferencyjne i  biura. Za-
wodnikom zostaną zapewnione udogodnienia, takie jak siłownie, 
sauny, baseny czy gabinety, np. fizjoterapeutyczne i terapii manu-
alnej. W ramach inwestycji przewidziano także utworzenie pokoi 
hotelowych oraz zaplecza gastronomicznego. Część pomieszczeń 
zostanie przeznaczona na centrum badawcze. W zakresie fizjologii 
sportu Cracovia nawiąże współpracę z Akademią Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie.

Można spodziewać się, że gdy inwestycja zostanie ukończo-
na, w  okolicy rozwinie się infrastruktura transportowa, powsta-
ną nowe punkty handlowo-usługowe, a co za tym idzie, miejsce to 
stanie się bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i in-
westorów, planujących zakup lub budowę nieruchomości prze-
znaczonych na wynajem i sprzedaż. Grupę docelową w przypadku 
najmu będą stanowiły osoby korzystające z centrum treningowe-
go, których nie stać na pokój hotelowy albo z różnych względów 
wolą wynająć mieszkanie w  prywatnej inwestycji. W  tym przy-
padku najbardziej atrakcyjne będą grunty w  okolicy Subiennej 
Góry i  góry Powieszy, w  bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego 
centrum treningowo-badawczego. Plan miejscowy terenu w po-
bliżu planowanego ośrodka dopuszcza bowiem tworzenie do-
mów jednorodzinnych wolnostojących i  obiektów w  zabudowie 
bliźniaczej. To wszystko sprawia, że ceny działek stopniowo idą 
w  górę. Obecnie w  przypadku sprzedaży niektórzy właściciele 
mogą liczyć na uzyskanie ok. 20–25 tys. zł za ar i spodziewają się, 
że w miarę upływu czasu wartość gruntów będzie rosnąć.

Anna Kapłańska

Wzrasta zainteresowanie gruntami w Rącznej
ZAPROSZONO NAS

Ze względu na to, że w samym Krakowie ceny gruntów są relatywnie wysokie, wiele osób 
poszukuje atrakcyjnych działek w okolicznych gminach, z dobrym dojazdem do centrum 
miasta. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskują miejscowości w gminie Liszki, zwłaszcza 
Rączna, gdzie planowana jest budowa centrum treningowego.

wiz. Cracovia.pl

wiz. Cracovia.pl
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FINANSE

Fundusze Inwestycyjne w Najem 
Nieruchomości

B
iorąc pod uwagę możliwości rozwoju rynku nieruchomości 
w  Polsce, jednym z  największych rozczarowań minionego 
roku była decyzja Ministerstwa Finansów, które ogłosi-

ło, że z projektu ustawy o REIT-ach wykreśli sektor komercyjny. 
Taka zmiana oznacza, że rząd wyraźnie zaznaczył, iż priorytetem 
na najbliższe lata jest wspieranie sektora mieszkaniowego (z naci-
skiem na inwestowanie w najem).

W ocenie deweloperów zaproponowane rozwiązanie jedynie 
ograniczy wdrożenie instrumentu REIT na szeroką skalę, a  tym 
samym zamknie części potencjalnych udziałowców drogę do bez-
piecznej dywersyfikacji portfela. Sam rynek mieszkaniowy nie 
dostarczy bowiem wystarczającej liczby inwestycji w  stosunku 
do potrzeb rozwijającego się sektora inwestycyjnego. Z  drugiej 
strony trudno przyjąć argument o  wspieraniu polskiego rynku 
kapitałowego, wiedząc, że ok. 90 proc. nieruchomości komercyj-
nych w Polsce należy do zagranicznych podmiotów, a co za tym 
idzie, do budżetu państwa nie wpływają środki z  podatków — 
płaconych poza granicami naszego kraju. Wykluczenie sektora 
komercyjnego z projektu przedmiotowej ustawy nie uzdrowi tej 
sytuacji. Mniejsza oferta dla potencjalnych udziałowców to rów-
nież mniej wpływów do Skarbu Państwa z ewentualnego opodat-
kowania ich dywidend. 

Wycofanie rynku komercyjnego z  projektu nie znajduje 
również uzasadnienia, jeśli wziąć pod uwagę ewentualne zy-
ski udziałowców. Inwestycje z  tego sektora charakteryzują się 
bardzo wysoką stopą zwrotu. Bez REIT-ów na rynku komer-
cyjnym, Polacy stracą zatem kolejną możliwość długotermino-
wego oszczędzania środków, np. na emerytury. Należałoby się 
także zastanowić nad rolą funduszy emerytalnych we wdra-
żaniu nowego instrumentu. Blisko 80 proc. tego rodzaju insty-
tucji w  Europie korzysta z  możliwości inwestowania na rynku 
nieruchomości. 

Działanie REIT-ów
Wprowadzenie formuły REIT w  przypadku spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie, docelowo 
zwiększy dostępność inwestycji, także dla osób, które nie posia-
dają dużego kapitału.

Wzorując się na państwach Europy Zachodniej, takich jak 
m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Belgia czy Francja, ustawo-
dawca powinien opracować system inwestowania według 
schematu, w którym do zadań funduszy należy: budowanie, na-
bywanie i zarządzanie nieruchomościami. Udziałowcy mają czer-
pać zyski z  wynajmu i  dzierżawy całych budynków, jak również 

pojedynczych lokali (w  zależności od ostatecznych ustaleń). 
Aby instrument był korzystny dla każdej ze stron, Ministerstwo 
Finansów musi zgodzić się na ustępstwa podatkowe. Zwykle 
w przypadku REIT-ów ustala się ulgi podatkowe (od podatku do-
chodowego) dla osób prawnych należących do danej spółki akcyj-
nej. Zachętą do inwestowania są dywidendy dla udziałowców (na 
stałym poziomie). 

Według pierwszej koncepcji polskich REIT-ów, którą zapropo-
nował premier Mateusz Morawiecki (ówczesny wicepremier i mi-
nister rozwoju), miałyby one funkcjonować pod nazwą Publiczne 
Fundusze Nieruchomości (PFN). Pierwotnie ustalono, że nowy 
instrument będzie częścią Programu Budowy Kapitału. 

Nowa propozycja rządu 
Powołana w ostatnim czasie Rada Mieszkalnictwa ma zająć się 
założeniami ustawy w  sprawie polskich REIT-ów. Na razie mi-
nister inwestycji i  rozwoju Jerzy Kwieciński podtrzymał ubie-
głoroczną decyzję Ministerstwa Finansów o  skoncentrowaniu 
projektu na przedsięwzięciach mieszkaniowych. Nazwę Pu-
bliczne Fundusze Nieruchomości zastąpiono Funduszami Inwe-
stycyjnymi w  Najem Nieruchomości (FINN). Jak przekonywał 
na jednej z konferencji prasowych, FINN-y mają stanowić atrak-
cyjną formę oszczędzania, obarczoną mniejszym ryzykiem niż 
inne instrumenty inwestycyjne, a  także bardziej dostępną dla 
inwestorów indywidualnych. Aby czerpać zyski z wynajmu, nie 
będzie konieczne samodzielne nabywanie nieruchomości. In-
westorami mogą stać się osoby dysponujące skromniejszym 
budżetem.

Wiadomo także, na czym szczególnie zależy ustawodawcy. 
Chodzi o skłonienie Polaków do wycofania pieniędzy z lokat i ob-
ligacji. Autorzy projektu obiecują wyższe dochody niż w przypad-
ku tradycyjnych instrumentów bankowych. Już teraz inwestycja 
w nieruchomości pod wynajem postrzegana jest jako rozwiązanie 
z wyższą stopą zwrotu.

Do sięgnięcia po środki zamrożone na lokatach, według auto-
rów projektu, powinien przekonać Polaków większy wybór opcji 
lokowania kapitału. Wracamy jednak do pytania: Dlaczego w  ta-
kim razie inwestorzy indywidualni stracili możliwość inwestowania na 
rynku komercyjnym?

Prace nad projektem trwają. Kolejne szczegóły działania 
FINN-ów będą odsłaniane w najbliższych miesiącach. Ostatecz-
na wersja ustawy prawdopodobnie zostanie przygotowana nie 
wcześniej niż w 2019 r.

Michał Mazur

Zwolennicy wprowadzenia formuły REIT w Polsce wciąż czekają na ostateczne 
ustalenia rządu.  Wiadomo natomiast, że korzystając z polskich REIT-ów, 
zainwestujemy tylko na rynku mieszkaniowym. Nieruchomości komercyjne 
są już poza zasięgiem mniejszych inwestorów. Czy droga obrana przez 
ustawodawcę jest słuszna?
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Z KRAKOWA

Korzyści dla krakowskich podatników

O
ficjalnie Kraków liczy ok. 770 tys. mieszkańców. W prakty-
ce w mieście na co dzień przebywa znacznie więcej osób — 
według różnych szacunków mówi się o liczbach rzędu 1-1,3 

mln. Przyczyn takich rozbieżności może być kilka. Po pierwsze, 
Kraków to miasto akademickie. Studenci, którzy planują przeby-
wać tu tylko w czasie edukacji i mieszkają w akademikach lub wy-
najmowanych mieszkaniach, raczej nie wymeldowują się z domów 
rodzinnych. Co więcej, wielu absolwentów zostaje w  mieście na 
dłużej — znajdują tu pracę i zakładają rodziny. Nie wszyscy pamię-
tają o  obowiązku meldunkowym, zwłaszcza że jeszcze niedawno 
mówiło się o tym, że wkrótce zostanie on zniesiony, do czego final-
nie nie doszło. Inną grupę stanowią osoby pochodzące z pobliskich 
miejscowości, które codziennie dojeżdżają do pracy w Krakowie. Ich 
dzieci często uczęszczają do szkół i przedszkoli w mieście. Choć ta-
kie osoby są zameldowane w okolicznych gminach, praktycznie każ-
dego dnia korzystają z miejskiej infrastruktury, wiele z nich posiada 
okresowe bilety na komunikację miejską. Podatki płacą jednak gdzie 
indziej. Karta Krakowska ma być impulsem do zmiany.

Co zyskają krakowscy podatnicy?
Osoby posiadające Kartę Krakowską otrzymają szereg zniżek. 
Do najkorzystniejszych z  nich zalicza się 20-procentowy rabat 
na okresowe bilety komunikacji miejskiej. Mieszkańcy, którzy do 
tej pory płacili 89 zł miesięcznie za korzystanie z  wszystkich li-
nii tramwajowych i autobusowych na terenie Krakowa, odtąd za-
płacą tylko nieco ponad 70 zł. Tańszy będzie również wstęp do 
instytucji kultury, takich jak galerie czy muzea. Aby móc ubiegać 
się o kartę, należy zameldować się w Krakowie na pobyt stały lub 
wskazać stolicę Małopolski jako miejsce zamieszkania w rocznym 
rozliczeniu PIT. Do grona beneficjentów będą należały również 
dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Korzyści dla miasta
Wdrożenie programu i wydawanie kart będzie kosztować mia-
sto ok. 3,3 mln zł, ale wygląda na to, że inwestycja się opłaci. 

Celem wprowadzenia systemu ulg, z  którego będą mogły ko-
rzystać osoby zameldowane w Krakowie lub płacące tutaj po-
datki, jest zwiększenie dochodów miasta. Według szacunków, 
każdy podatnik oznacza dla budżetu dodatkowe 2 tys. zł. Dodat-
kowo, tańsze bilety okresowe komunikacji miejskiej mają skłonić 
krakowian do korzystania z tramwajów i autobusów oraz ogra-
niczenia ruchu samochodowego. Takie rozwiązanie może przy-
czynić się do rozwiązania problemów, takich jak smog, korki czy 
niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, zwłaszcza w cen-
trum miasta.

Kto na tym straci?
Uchwała ustanawiająca Kartę Krakowską z  pewnością ucieszy 
osoby, którym przyznane ulgi pozwolą na spore oszczędności 
w  domowym budżecie. Z  drugiej strony z  powodu atrakcyjnej 
oferty Krakowa, okoliczne gminy mogą stracić swoich podatni-
ków, co przełoży się na spadek ich dochodów. Wójt Gminy Lisz-
ki, Paweł Miś przekonuje jednak, że nie ma powodu do obaw: 
Uważam, że mimo ciekawej oferty dla mieszkańców zameldowanych 
w Krakowie gmina Liszki nadal pozostanie atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania, podobnie zresztą jak inne gminy podkrakowskie. We-
dług niego, nawet jeśli część mieszkańców zdecyduje się płacić 
podatki w stolicy Małopolski, ich liczba nie będzie duża. Myślę, że 
nie musimy się obawiać nagłej i wielkiej migracji podatników pocho-
dzących z  Krakowa. Trzeba powiedzieć jasno i  wyraźnie — znaczna 
część krakowian sprowadzających się do naszej gminy nie melduje się 
w gminie Liszki i nadal pozostaje podatnikami w Krakowie. Natomiast 
rodowici mieszkańcy gminy utożsamiają się z nią i tu płacą swoje po-
datki. Samorząd gminy Liszki prowadzi kampanię informacyjną „Tutaj 
mieszkam, tutaj płacę podatki”, w której przedstawiamy korzyści dla 
gminy i samych mieszkańców z wpływów podatkowych płynących do 
budżetu gminy — tłumaczy Paweł Miś. Zgodnie z  planem, Karta 
Krakowska ma ruszyć w lipcu tego roku. Szacuje się, że skorzysta 
z niej ok. 300 tys. osób.

Anna Kapłańska

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę ustanawiającą Kartę Krakowską. Mieszkańcy 
stolicy Małopolski będą mogli korzystać z atrakcyjnego systemu zniżek.
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Plac zabaw to 
nie tylko huśtawka

Dlaczego nie lubi Pani określenia „plac zabaw”?

Ktoś mnie kiedyś zapytał, co to jest plac zabaw. Odpowiedziałam, 
że to jest miejsce, które niekoniecznie jest placem i niekoniecznie 
służy do zabawy. Gdy mówimy „plac zabaw”, mamy bardzo ste-
reotypowe wyobrażenie na temat tego, jak on wygląda. Każdy na 
hasło „plac zabaw” od razu widzi standard: huśtawka, zjeżdżalnia, 
karuzela, płaski placyk. Walczę z  przekonaniem, że tak to musi 
wyglądać. Przede wszystkim uważam, że place zabaw powinny 
być ogrodami. Powinno być tam dużo roślinności, ale też miejsca 
na różne aktywności, nie tylko ruchowe, i  nie tylko na zabawę. 
Uważam, że jest to miejsce dające możliwość spotkania, nawią-
zania relacji i  zorganizowania różnych wydarzeń. Przykładowo 
kiedyś byłam na urodzinach organizowanych na placu zabaw. To 
miejsce ma potencjał, by stać się centrum społeczności lokalnej. 
Właśnie dlatego nazwa „plac zabaw” jest fatalna. Wolę używać 
nazwy „ogród zabaw” czy przekornie „nieplac zabaw”.

Na swoim blogu Nieplaczabaw.pl pisze Pani o elementach, 
które powinny znaleźć się w każdym ogrodzie zabaw. Są 
to m.in. miska, patyki, żołędzie, kamyki albo inne drobne 
elementy. Dlaczego im prostsza zabawka, tym lepsza?

Wszystkie przedmioty, które Pani wymieniła, mają charaktery-
styczną cechę — dziecko może z nimi coś zrobić. Problem placu 
zabaw polega na tym, że on został zaprojektowany za dzieci od 
A  do Z. Dziecko może tam przyjść i  używać wszystkiego zgod-
nie z tym, jak to przewidział projektant lub producent. Zjeżdżal-
nia służy do zjeżdżania, huśtawka do huśtania i  nic poza tym. 
Dziecko nie ma prawa ani możliwości, żeby cokolwiek tam zmie-
nić. A dzieci po pierwsze chcą zmieniać przestrzeń wokół siebie, 
po drugie są zdolne i kompetentne do tego, żeby decydować, jak 
się bawią. Zjeżdżalnia służy do zjeżdżania, a patyk jest raz węd-
ką, raz konikiem, raz jeszcze czymś innym. Dzięki takim zabaw-
kom rozwijamy wyobraźnię, kreatywność. Im są prostsze, tym 

bardziej wielofunkcyjne. Mogą na 
różne sposoby służyć dzieciom w róż-
nym wieku. Potwierdzają to badania 
naukowe. Teoria luźnych elementów 
mówi o  tym, że im więcej zmiennych 
w  przestrzeni wokół nas, tym wię-
cej różnych możliwości, połączeń, 
a dzięki temu tym lepiej się rozwijamy, 
kształtujemy wyobraźnię, kreatyw-
ność. To są kluczowe kompetencje, do 
których powinniśmy przygotowywać 
dzieci w XXI w.

Jak powinien wyglądać idealny 
ogród zabaw?

Idealny ogród zabaw to miejsce prze-
znaczone dla całej społeczności. Na-
wet jeśli korzystają z  niego głównie 
dzieci, rodzice też dobrze się tam 
czują, więc nie traktują przebywania 
w  tym miejscu jako przykrego obo-
wiązku. Mogą sobie poczytać, popra-
cować, spotkać się z  innymi, czegoś 

O tym, jak powinien wyglądać idealny 
plac zabaw, w jaki sposób to miejsce 
może stać się wizytówką osiedla 
i dlaczego zabawa jest tak ważna dla 
rozwoju dziecka, z Anną Komorowską, 
współwłaścicielką pracowni k., 
specjalizującej się w projektowaniu 
naturalnych placów zabaw, rozmawia 
Anna Kapłańska.

ROZMOWY

Archeologiczny ogród zabaw w Krakowie, fot. Michał Rokita

Anna Komorowska, fot. Nina Bojda
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się dowiedzieć. Być może jest tam biblioteczka, stolik z  Wi-Fi, 
z kontaktem, ale jest też możliwość, by pobawić się z dzieckiem 
— wielu rodziców naprawdę tego chce. Z  drugiej strony prze-
widziano tam miejsce zarówno dla najmłodszych dzieci, jak i dla 
młodzieży. Często porusza się problem, co zrobić, żeby młodzież 
nie dewastowała placów zabaw. Młodym ludziom po prostu się 
nudzi, dlatego siedzą na placach zabaw i  odstraszają młodsze 
dzieci, a czasem nawet coś zniszczą. W przestrzeni miasta powin-
no być dużo atrakcji dla młodzieży.

Jakiego miejsca oczekuje młodzież?

To mogą być miejsca umożliwiające podejmowanie wszelkiego ro-
dzaju aktywności fizycznych, typu skateparki, pumptracki, worko-
uty czy przestrzenie do uprawiania różnych sportów miejskich. 
Ważne jest też miejsce do siedzenia, bo bardzo często oni po pro-
stu chcą się spotkać i pogadać, pobyć ze sobą.

A jakie atrakcje powinniśmy zapewnić dzieciom?

Idealny plac zabaw to miejsce, gdzie dzieci rozwijają się na róż-
nych płaszczyznach. Większość placów zabaw 
rozwija fizycznie. Dzieci potrzebują ruchu, ale też 
zabaw innego typu — zabaw tematycznych, kon-
strukcyjnych, a  także przestrzeni, o  której same 
mogą decydować. Kolejna sprawa to przestrzeń 
zielona — wszelkiego rodzaju roślinność, ale też na 
wpół dzikie tereny, gdzie dziecko może wejść na 
drzewo, schować się między krzakami, poprzesy-
pywać piasek, pobrudzić się błotem czy zbudować 
bazę z patyków. Dzieciom bardzo brakuje kontak-
tu z  naturą, o  czym pisze Richard Louv w  książce 
„Ostatnie dziecko lasu” i  z  czym związany jest te-
mat zespołu deficytu natury. W  ogrodzie zabaw 
powinno być też więcej możliwości współpracy. 
Często dzieci przepychają się na zjeżdżalni, kłócą, 
kto jest pierwszy w kolejce do huśtawki. Jest mało 
okazji do tego, żeby współpracowały, a to jest też 
kolejna ważna kompetencja, której dzieci nie mają, 
a niestety szkoła ich tego nie uczy.

Jeżeli plac zabaw ma być przestrzenią, gdzie można 
nawiązywać relacje i uczyć się życia w społeczeństwie, 
to powinny z niego korzystać wszystkie dzieci. W jaki 
sposób dostosować plac zabaw do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową?

Przede wszystkim takie miejsce nie powinno różnić się wyglą-
dem od innych placów zabaw. Odwiedzający nie powinni myśleć: 
Aha, tutaj jest dla dzieci niepełnosprawnych. Dostępny plac za-
baw powinien być przede wszystkim integracyjny. Ważna jest 
możliwość wspólnej zabawy. I  tu dochodzimy do trudnego te-
matu, bo bardzo wiele osób uważa, że jak chcemy przygotować 
plac zabaw dla dzieci z  niepełnosprawnościami, to powinniśmy 
postawić tam huśtawkę dla dzieci huśtających się na wózku. I to 
jest fatalny błąd. Taka zabawka ma uzasadnienie, jeżeli jest przy 
ośrodku, który służy do rehabilitacji dzieci z tego typu niepełno-
sprawnością, gdzie są tylko takie osoby, mają stałą opiekę, bawią 
się z  opiekunami i  korzystanie z  tej zabawki służy rehabilitacji. 
Ale taka huśtawka nie ma prawa pojawić się na placu zabaw, po 
pierwsze dlatego, że jest niebezpieczna. W Polsce nie ma nawet 
normy, która by regulowała takie huśtawki i zdarzyło się już kil-
ka poważnych wypadków, nawet śmiertelnych. To jest kawał 

metalu, który z  dużą siłą może uderzyć w  dziecko i  zrobić mu 
krzywdę. Po drugie zgodnie z amerykańską normą, takie zabawki 
powinny być lokowane na skraju placu zabaw i dodatkowo ogro-
dzone, więc trudno tu mówić o integracji. Na polskich placach za-
baw na takich huśtawkach pojawia się karteczka z napisem „tylko 
dla dzieci na wózkach”, co jest formą dyskryminacji.

W ten sposób szeregujemy dzieci, dzielimy je na grupy.

Tak. W  ten sposób mówimy: Wy się bawcie tam, za ogrodzeniem, 
a my puścimy nasze sprawne dzieci gdzieś indziej. To nieporozumie-
nie. Lepszym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju huśtawki i ha-
maki dostępne dla dzieci z  niepełnosprawnością ruchową, ale 
takie, które mogą być wykorzystywane również przez sprawne 
dzieci. Najprostszym przykładem są orle gniazda. Poza tym dzie-
ci jeżdżące na wózkach naprawdę nie marzą o tym, żeby spędzić 
na nich cały dzień. Bardzo chętnie z nich schodzą, często świet-
nie potrafią pełzać, przemieszczać się w inny sposób. W Amery-
ce stosuje się platformy i  schody transferowe, które pozwalają 
wejść na górę np. dzięki podciąganiu, a  potem zjechać na zjeż-

dżalni. Ktoś niewprawiony może się w ogóle nie zorientować, że 
to zostało przygotowane z myślą o dzieciach z niepełnosprawno-
ścią. I tu dochodzimy do kolejnej cechy idealnego placu zabaw. Je-
żeli tam jest dużo różnych aktywności, to każde dziecko znajdzie 
coś, w czym jest dobre. Być może dziecko z niepełnosprawnością 
ruchową nie da rady skorzystać ze wszystkich urządzeń. Nie o to 
chodzi, żeby każde urządzenie było dostosowane. Dziecko może 
się świetnie bawić innymi zabawkami, np. muzycznymi. Jeśli oka-
że się, że jest dobre w graniu na czymś, zyska w oczach kolegów, 
a  także zbuduje swoje poczucie wartości. Plac zabaw powinien 
być dostosowany również do potrzeb dzieci z  innymi niepełno-
sprawnościami, nie tylko ruchowymi.

Co ma Pani na myśli?

Takie miejsca powinny być dostępne również dla dzieci z niepeł-
nosprawnością wzroku, ale też, o  czym się najmniej mówi, dla 
dzieci autystycznych czy mających trudność z koncentracją. Bar-
dzo często jeżeli mamy duży budżet i jest dużo miejsca, to chce-
my zbudować duży plac zabaw, na którym będzie bawić się dużo 
dzieci. Niestety później część z nich nie jest w stanie tam funkcjo-
nować, bo ma zbyt wiele bodźców i traci równowagę psychiczną. 
Lepsze jest tworzenie większej liczby mniejszych placów zabaw, 

Archeologiczny ogród zabaw w Krakowie, fot. Michał Rokita



 n24 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2018

które będą bliżej domów dzieci. To, że plac jest dostępny to jed-
no, ale jeszcze trzeba do niego dojechać. Można też większą prze-
strzeń dzielić na mniejsze fragmenty, tworzyć pokoiki z różnymi 
aktywnościami. Ważne jest również wyciszanie hałasów, nie tyl-
ko z myślą o dzieciach, ale i o rodzicach.

było go przesypywać. Na naturalnych placach zabaw dzieci tapla-
ją się w błocie i cały czas ćwiczą palce. Dotykają różnych faktur, 
podnoszą materiały, które mają różny ciężar, co przekłada się na 
umiejętność pisania i na koordynację ręka-oko, czyli na umiejęt-
ności, które przydatne im będą potem w  szkole czy w  życiu, jak 
choćby wiązanie sznurowadeł. Poza tym dzieci potrzebują i  są 
kompetentne do tego, żeby decydować o tym, jak się bawią. My 
byśmy tak chcieli je ustawić, powiedzieć im, co mają robić, a cze-
go nie, bo ich pomysły nas trochę przerażają, bo są szalone, ale to 
jest w nich piękne. Powinniśmy się z tego cieszyć.

Coraz więcej osób, kupując mieszkanie, zwraca uwagę na 
zagospodarowanie przestrzeni wspólnych. Deweloperzy 
tworzą place zabaw jako element, który przyciąga 
przyszłych mieszkańców. Na co powinni zwrócić uwagę?

Przede wszystkim na to, że place zabaw się projektuje. Często za-
trudnia się architekta do zaprojektowania budynku, architekt kra-
jobrazu wykonuje projekt terenu wokół, a  przygotowanie placu 
zabaw ogranicza się do wybrania kilku zabawek z katalogu. Warto-
ściowe place zabaw się projektuje — po pierwsze po to, żeby były 
zgodne z normą bezpieczeństwa. Po drugie dobrze zaprojektowa-
ny plac zabaw to nie tylko przypadkowe, stereotypowe urządzenia, 
ale też innego typu zabawy, inne funkcje, przestrzeń też dla ro-
dziców itd. Poza tym zaprojektowany plac zabaw może mieć cha-
rakter autorski, a  dzięki temu wyróżniać się spośród wszystkich 
innych, czyli stać się czymś, co przyciągnie klientów do konkretne-
go osiedla.

Często jeżeli robimy coś byle jak, tłumaczymy się tym, że 
nie mamy pieniędzy. Czy autorskie place zabaw wymagają 
większych funduszy?

Realizacja takiego placu zabaw może być nawet tańsza, bo za-
bawki katalogowe są bardzo drogie. Jeśli chodzi o  późniejsze 
utrzymanie, naturalne place zabaw wymagają więcej uwagi, ale 
z  drugiej strony bardzo wielu inwestorów i  tak zatrudnia firmę, 
która zajmuje się utrzymaniem zieleni na danym terenie. Takie 
czynności, jak uzupełnienie sypkiej nawierzchni amortyzującej 
czy zgarnięcie piasku albo zrębków drewna, taka firma może wy-
konać w ramach swoich obowiązków, więc nie należy się bać, że 
będzie to wymagało ogromnych funduszy. Poza tym można to 
potraktować faktycznie jako inwestycję, jako coś, co przyciągnie 
klientów, więc koszty zwrócą się w inny sposób.

Na terenie niektórych osiedli place zabaw pozostawiają wiele 
do życzenia. W jaki sposób mieszkańcy mogą to zmienić?

Wiele placów zabaw można naprawić. Plac zabaw z wiklinowym 
ogrodzeniem, o  którym opowiadałam, znajduje się w  czeskim 
Cieszynie. Był zupełnie zwyczajny, poza tym, że dodane zosta-
ło kilka elementów, przez środek poprowadzono ścieżkę. Często 
problemem jest to, że na naszych placach zabaw nie ma komuni-
kacji, jest po prostu pusty plac, na którym ustawia się różne rze-
czy. Brakuje podziału na strefy. Plac zabaw można rozbudować, 
np. dodać naturalne elementy, takie jak labirynt z wikliny, szała-
sy. Warto wykorzystać skrawki zieleni. Tak stało się w Krakowie, 
niedaleko ul.  Wietora, gdzie był stary plac zabaw. Pracownicy 
świetlicy środowiskowej, wspólnie z  Muzeum Etnograficznym 
zaczęli dodawać tam różne elementy obok już istniejących. Od-
nowili ogrodzenie wokół piaskownicy, dodali skrzynie na zabaw-
ki — takie drobne elementy. A jeśli przyjdzie moment, że łatanie 
dziur już nie wystarczy, plac zabaw zawsze można przebudować.

Mówiła Pani o tym, że ważny jest kontakt z przyrodą. 
Günter Beltzig, do którego często Pani nawiązuje, pisze 
„Idealny plac zabaw to dżungla”. Niestety w centrum 
miasta jest mało miejsc, które mogłyby przypominać 
dżunglę. Jak rozwiązać ten problem?
Dżungla w skali dziecka to tak naprawdę kilka krzaków. Żeby ją 
zrobić, nie potrzebujemy hektara lasu. Wystarczy posadzenie ro-
ślinności. Kiedyś widziałam zupełnie zwyczajny plac zabaw, któ-
ry wyróżniał się dzięki ogrodzeniu z rosnącej wikliny. Z zewnątrz 
wyglądał jak tajemniczy ogród. Przypominał zielone pudełko. 
Z wikliny zrobiono też tunele i zacieniacze do ławek. Dzięki tym 
drobnym elementom to miejsce wyglądało zupełnie inaczej, już 
nie mówiąc o cieniu i tlenie, które dawały rośliny. Poza tym to nie-
prawda, że miasta są zupełnie zabetonowane. Jest dużo prze-
strzeni zielonych, nawet trochę dzikich. Trzeba z nich korzystać.

Na projektowanych przez siebie placach zabaw daje 
Pani dzieciom możliwość, żeby się wybrudziły, żeby 
popróbowały swoich sił fizycznych, ale może to budzić 
niepokój niektórych rodziców. Dlaczego tak ważne jest, 
żeby czasami pozwolić dziecku trochę zaryzykować? 
Przecież na każdym placu zabaw są zabezpieczenia, które 
sprawiają, że to ryzyko jest minimalizowane.

Nie pozwalając dzieciom się pobrudzić, hamujemy ich rozwój. 
Najprostszy przykład. Wielu rodziców twierdzi, że najlepsza jest 
gumowa, syntetyczna nawierzchnia amortyzująca. Niestety na 
takich placach zabaw dzieci nie pracują rękami, nie ćwiczą ruchów 
narzędziowych. Gdyby tam był piasek albo żwirek, to można by 

Ogród zabaw w Prawdzie koło Raciborowic, fot. Nina Bojda
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Perły z sieci

Marina Bay Sands 

Luksusowy kompleks Marina Bay Sands składa się z 3 
wieżowców połączonych jednym dachem, na którym 
umieszczono najdłuższy na świecie podwyższony basen. 
Znajdujący się tam 5-gwiazdkowy hotel należy do 
amerykańskiej sieci Las Vegas Sands i jest największym 
hotelem w Singapurze. Hotel oferuje 2561 pokoi, które 
mieszczą się w 3 szklanych, 55-piętrowych wieżowcach 
połączonych platformą ciągnącą się ponad ich dachami. Na 
platformie wyglądem przypominającej okręt znajdują się: taras 
widokowy, ogród, restauracje i bary oraz basen o długości 
150 m. Hotel jest częścią ogromnego kompleksu, na który 
składają się: kasyno, centrum handlowe, centrum kongresowe, 
muzeum nauki i sztuki oraz hala widowiskowa. Twórca obiektu, 
znany architekt Moshe Safdie, podczas projektowania bryły 
hotelu inspirował się wyglądem starożytnych miast. Budowa 
obiektu pochłonęła około 5,6 mld zł. Najtańszy nocleg w hotelu 
w pokoju o powierzchni 39 mkw. kosztuje ok. 900 zł. Kompleks 
został otwarty w 2011 r.

Siedziba Departamentu Zdrowia Basków

Baskijski Departament Zdrowia w Bilbao jest przykładem 
tego, jak nowoczesna konstrukcja może ożywić historyczny 
krajobraz miejski. Władze miasta, zachęcone spektakularnym 
sukcesem dzieł Franka Gehry’ego, postanowiły ożywić centrum, 
realizując w nim nowoczesny budynek. W efekcie, w 2008 r. 
na skrzyżowaniu 2 najważniejszych ulic dzielnicy Ensanche 
w otoczeniu XIX-wiecznej zabudowy powstał obiekt będący 
jedną z największych atrakcji turystycznych nie tylko w kraju 
Basków, ale i w całej Hiszpanii. Zaprojektowali ją hiszpańscy 
architekci z pracowni Coll-Barreu Arquitectos — Juan Coll-
Barreu i Daniel Gutiérrez Zarza. Kanciaste, szklane elewacje 
budynku sprawiają, że na pierwszy rzut oka wyglądem 
przypomina on zgniecioną puszkę. Obiekt liczy 13 pięter 
i 8 tys. mkw. powierzchni użytkowej. 7 kondygnacji przeznaczono 
na biura, a pozostałe pełnią funkcje instytucjonalne 
i reprezentacyjne. Sale konferencyjne ulokowano w wieży. 
Realizacja obiektu kosztowała 12 mln euro.

Warsaw Spire 

Wieżowiec Warsaw Spire jest najwyższym obiektem biurowym 
w Warszawie i jednym z najwyższych biurowców w Europie. 
Kompleks budynków biurowych zlokalizowany jest w dzielnicy 
Wola przy placu Europejskim 1, 2 i 6. W skład kompleksu wchodzą 
180-metrowy wieżowiec (wysokość z iglicami wynosi 220 m) oraz 
2 mniejsze budynki o wysokości 55 m. Ich całkowita powierzchnia 
wynosi 100 tys. mkw. Projekt wieżowca oraz przyległych 
budynków został opracowany przez belgijską pracownię 
architektoniczną M. & J-M. Jaspers we współpracy z Polsko-
-Belgijską Pracownią Architektury — Projekt. Deweloperem 
jest belgijska firma Ghelamco. Wewnątrz kompleksu powstał 
przestronny, otwarty dla mieszkańców miasta plac z elementami 
małej architektury i terenami zielonymi, gdzie posadzono 140 
drzew i blisko 14 tys. roślin. Pod obiektem znajduje się parking 
podziemny na 1200 miejsc. W 2017 r. Warsaw Spire otrzymał 
nagrodę dla najlepszej inwestycji biurowej (Best Office & Business 
Development) na targach MIPIM w Cannes.fot. AGC Glass Europe, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Naotake Murayama, flickr.com



Z kraju

Kamień węgielny pod „Mieszkania Plus”
W  województwie pomorskim rozpoczęto budowę kompleksu mieszkaniowego, 
w  którym udostępnione zostaną lokale w  ramach „Mieszkania Plus”. Zabudowa 
obejmie 3 budynki wielorodzinne, które mają mieścić 42 mieszkania, a także lokale 
handlowo-usługowe. 

15 marca br. spółka podpisała akt erekcyjny, a także wmurowano kamień węgiel-
ny pod inwestycję. Jak podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Roz-
woju Artur Soboń, dzięki temu, że program „Mieszkanie Plus” dociera nie tylko do 
dużych miast, ale również mniejszych miejscowości, otwiera nowe możliwości dla lo-
kalnych społeczności, które będą mogły współpracować z wiarygodnym partnerem 
finansowym. 

Realizowane w  inwestycji w  Kępicach mieszkania znajdują się w  pobliżu sta-
cji kolejowej, a ich powierzchnia ma wynosić ok. 50 mkw. Aby budynki pozostawa-
ły w spójności z charakterem architektonicznym okolicy, w której powstają, będą li-
czyć 2 kondygnacje. Burmistrz miasta Magdalena Majewska zaznaczyła, że przed-
sięwzięcie jest jednym z największych projektów, jakie podjęło miasto w ostatnich 
latach. Jak dodała Majewska, budowa mieszkań będzie przełomem dla Kępic, a po-
nadto przyczyni się do zrewitalizowania tego rejonu, wprowadzając nowy ład.

Pożyczamy od banków coraz więcej 
Dynamika wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych na-
dal utrzymuje się w  fazie wzrostu. Jak pokazują dane BIK, zainteresowa-
nie tego typu usługami bankowymi z  roku na rok jest coraz większe. Po-
mimo spadku liczby wniosków o środki na zakup mieszkania obserwowa-
nego na podstawie danych z  lutego br. (+13,4 proc.) oraz grudnia 2017 r. 
(+33,7 proc.), wyniki z minionego miesiąca okazały się lepsze niż rok temu. 
W stosunku do lutego 2017 r. wnioskujący o przyznanie kredytu mieszka-
niowego złożyli zapytania o kwotę wyższą o 13,4 proc. niż w analogicznym 
okresie 2017 r. 

Wyższe sumy kredytów to nie jedyny wskaźnik, który wzrósł w ostatnim 
czasie. Wskutek podwyżek cen mieszkań oraz zakupu lokali o  większych 
metrażach potencjalni kredytobiorcy wnioskowali o środki o 8,4 proc. wyż-
sze, co dało średnią kwotę 243,29 tys. zł. Oprócz tego przybyło osób, które 
były zainteresowane przyznaniem kredytu mieszkaniowego — z 32,84 tys. 
(luty 2017 r.) do 34,36 (luty 2018 r.). Jak podkreśla główny analityk BIK 
prof. Waldemar Rogowski, trzeba mieć na uwadze to, że aktywność kredy-
towa w okresie zimowym jest najsłabsza w skali całego roku.  

Deweloperzy biją rekordy 
Choć wygaszono program, który był uważany za jeden z największych 
czynników napędzających rynek nieruchomości, deweloperzy nie zwol-
nili tempa. Wyniki, jakie udało się uzyskać w pierwszych miesiącach br., 
przewyższyły zeszłoroczne statystyki. W  okresie styczeń–luty 2018 
oddano do użytkowania 10 proc. więcej lokali mieszkalnych niż rok te-
mu, realizując 29 576 mieszkań. Jednocześnie realizacje deweloperskie 
i indywidualne stanowiły 97,8 proc. wszystkich przedsięwzięć. 

Nie tylko liczby odnoszące się do udostępnionych mieszkań robią 
wrażenie. Równie dobre wyniki osiągnięto w zakresie rozpoczętych bu-
dów, których zainicjowano o 20,3 proc. więcej, dzięki czemu w najbliż-
szym czasie rynek zwiększy zasób mieszkaniowy o 27 800 lokali. 

Dobre rokowania na przyszłość to także liczba wydanych pozwoleń 
na budowę oraz zgłoszonych projektów. W  tym zakresie odnotowano 
ponad 11 proc. wzrost, choć rok temu, w  stosunku do roku 2016 war-
tość ta wyniosła aż 44,2 proc. Co ważne, najwięcej pozwoleń udało się 
otrzymać inwestorom planującym budowę mieszkań przeznaczonych 
na sprzedaż bądź wynajem. 
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Z Krakowa

Miasto ogłasza przetarg na wykonawcę budynku 
Urzędu Marszałkowskiego 
Spółka Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” ogłosi-
ła przetarg na generalnego wykonawcę zespołu budynków Urzę-
du Marszałkowskiego. Obiekt zostanie zrealizowany przy rondzie 
Grzegórzeckim i ma być pierwszym w Polsce w pełni ekologicznym 
kompleksem obiektów urzędowych. Za projekt budynku odpowia-
da krakowsko-katowickie konsorcjum biur: Horizone Studio i Ma-
łeccy Biuro Projektowe. Kompleks będzie składał się z 3 części — 
budynki A  oraz B mają służyć administracji publicznej, natomiast 
w  budynku C powstanie siedziba Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego. Łącznie, na powierzchni 50 tys. mkw. ma pracować 
1700 osób. Wykonawca, która wygra przetarg, będzie miał 2 la-
ta na realizację inwestycji. Budowa Urzędu Marszałkowskiego ma 
kosztować 240 mln zł. Część kwoty będzie pochodziła ze środków 
spółek wojewódzkich, a pozostała suma — z zaciągniętego kredy-
tu. Ostateczny koszt inwestycji zostanie podany po rozstrzygnięciu 
przetargu, który odbędzie się w drugiej połowie maja.

30 mln na renowację zabytków 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przekaże ponad 30 mln zł 
na tegoroczne prace remontowe i  konserwatorskie krakowskich zabyt-
ków. Ponad połowa tej kwoty będzie przeznaczona na ratowanie zabytków 
o randze narodowej, do których należą m.in. ołtarz Wita Stwosza oraz sar-
kofagi królów polskich na Wawelu. W ubiegłym roku SKOZK dofinansował 
183 prace konserwatorskie w 120 obiektach. W tym roku komitet przygo-
tował projekt podziału środków, którego opracowanie poprzedziło 5 mie-
sięcy wizji lokalnych, obrad komisji, weryfikacji tytułów prawnych do nie-
ruchomości i przyznawania punktów. Ostatecznie rozpatrzono 172 wnio-
ski, a projekt planu odnowy krakowskich zabytków z dotacjami przewiduje 
wsparcie dla ponad 120 zadań. Ponadto komitet sporządził listę 11 zadań 
w najcenniejszych obiektach, których gospodarze mają zapewnione wspar-
cie finansowe w ciągu najbliższych 3 lat. W planie renowacji do 2020 r. prio-
rytetem będzie m.in. konserwacja królewskich sarkofagów i ołtarza Wita 
Stwosza, remont klasztoru Zakonu Pijarów, budynku Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” i wnętrza kościoła Bożego Ciała oraz utworzenie Mu-
zeum Polskiej Prowincji Dominikanów.

Wnioski o warunki zabudowy będą dostępne 
w sieci
Radni przegłosowali projekt ustawy, zgodnie z którym wszystkie 
wnioski o warunki zabudowy, o pozwolenia na budowę i o inwe-
stycje drogowe będą dostępne publicznie w internecie w terminie 
do 2 tygodni od ich złożenia. Pozwoli to zapobiec dalszemu „beto-
nowaniu” miasta oraz dać mieszkańcom wgląd we wszystkie pla-
nowane w mieście inwestycje. Projekt w tej sprawie złożyli rad-
ni PiS, z  których inicjatywy odbyła się nadzwyczajna sesja rady 
miasta o zabudowie Krakowa. Mieszkańcy, którzy na niej się po-
jawili, skarżyli się na zbytnie dogęszczanie miasta oraz zarzuca-
li prezydentowi nadmierną przychylność dla deweloperów. Tylko 
w zeszłym roku krakowscy urzędnicy wydali 157 pozwoleń na bu-
dowę bloków i osiedli. Liczba wydanych pozwoleń wzrosła dwu-
krotnie w ciągu ostatnich 4 lat. Publikacja wniosków o pozwolenia 
budowlane w Biuletynie Informacji Publicznej ma zapobiec cha-
otycznej zabudowie miasta i  przywrócić mieszkańcom poczucie 
kontroli nad przestrzenią miejską.
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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 4,2416

CHF 3,6205

PLN 3,58%

IV kw. 2017 6734 zł

III kw. 2017 15 151

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLN 1,4% (luty 2018)

EUR 1,2% (luty 2018)

WIBOR * 1,7000

EURIBOR ** –0,3290

LIBOR CHF –0,7420

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)                          146,74

tabela nr 057/A/NBP/2018 z dnia 21.03.2018

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

(dane na dzień 20.03.2018 [Euribor],  
14.03.2018 [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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Zieleń w mieszkaniu, nie tylko na ścianie

B
ez nich trudno wyobrazić sobie współczesne wnętrze. Ko-
jąca zieleń sprawia, że staje się ono przytulne, a  zarazem 
zbliża do natury. Dzięki zgrabnie zestawionym roślinom do-

niczkowym umiejscowionym w przestrzeni mieszkania, zaprasza-
my świat zewnętrzny do środka. Odpowiednio dobrana zieleń, 
umiejętnie wkomponowana w architekturę danego pomieszcze-
nia, nie tylko upiększa wnętrze, ale także optymalizuje poziom 
wilgoci i  korzystnie jonizuje powietrze. W  budynkach użytecz-
ności publicznej strefy zieleni są znakomitym filtrem powietrza, 
usuwają wiele szkodliwych substancji emitowanych przez sprzęt 
elektryczny i  informatyczny. Rośliny ocieplają ascetyczne, suro-
we biura, a odpowiednio dobrane nadają elegancję luksusowym 
wnętrzom.

Skoro mówimy o roślinach we wnętrzach, nie musimy koniecz-
nie zamykać się na rośliny doniczkowe. Obecnie coraz bardziej 
popularne są estetyczne „zielone ściany”. Jest to nowoczesna 
opcja, wręcz minimalistyczna, która wprowadza rośliny do wnę-
trza bez zbędnych dekoracji, jakimi są donice, podstawki, półki 
itp. W tym rozwiązaniu to roślina lub grupa roślin staje się jedy-
ną dekoracją pomieszczenia, często wręcz dominuje we wnętrzu, 
podporządkowując sobie całą aranżację. Ostatnio bardzo cieka-
wym trendem są wiszące ogrody, czyli rośliny w workowych do-
nicach zawieszonych do sufitu.

W kwestii miejsc, w jakich można aranżować rośliny, każda po-
wierzchnia wydaje się dobra. Należy również pamiętać o  tym, 

że żadna roślina nie lubi być trącana, a umieszczenie jej w pobli-
żu ciągów komunikacyjnych nie jest najlepszym pomysłem. Co 
więcej, przy tworzeniu kompozycji kwiatowych warto dać im tro-
chę przestrzeni, aby w  pełni wyeksponowały swoje walory es-
tetyczne. Musimy pamiętać o  tym, że niektóre rośliny nie lubią 
wzajemnego towarzystwa. Jedynym miejscem, które wydaje się 
kontrowersyjne, jest sypialnia. Często można usłyszeć opinię, że 
w sypialni musi się znaleźć roślina zielona, a najlepiej taka, która 
dodatkowo oczyszcza powietrze z toksyn. Wydaje się to logiczne. 
Natomiast z drugiej strony spotykamy się z opinią, że w sypialni 
nie powinno być żadnej rośliny zielonej, ponieważ w nocy rośliny 
pobierają tlen z otoczenia. 

Oprócz funkcji czysto estetycznej, która jest istotna, dużo 
roślin doniczkowych posiada właściwości sprzyjające zdrowiu, 
z których często nie zdajemy sobie sprawy. Istnieje wiele badań 
naukowych, które potwierdzą, iż rośliny poza wytwarzaniem tle-
nu i  nawilżaniem powietrza pochłaniają szkodliwe substancje 
z otoczenia. Ma to ogromny wpływ na kondycję ludzkiego organi-
zmu, gdyż dopiero przy odpowiedniej jakości powietrza możemy 
zagwarantować sobie dobre samopoczucie oraz kreatywność.

Do roślin doniczkowych, które w najwyższym stopniu nawil-
żają powietrze, możemy zaliczyć szeflerę oraz paproć, które war-
to umieścić w  pobliżu kaloryferów. Badania prowadzone przez 
naukowców NASA, z wykorzystaniem roślin doniczkowych wy-
kazały, iż charakteryzują się one bardzo wysoką skutecznością 

Trudno sobie wyobrazić wnętrze bez roślin. Nie ma znaczenia, czy mówimy 
o mieszkaniu, biurze, hotelu czy restauracji. Rośliny dodają charakteru, 
sprawiają, że przestrzeń staje się przyjazna i naturalna. Ale czy rośliny 
zawsze muszą stać w donicy na podłodze lub parapecie?

proj.: SUMA Architektow
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w  rozkładaniu m.in. formaldehydu, którego niestety zbyt duże 
ilości występują w naszych domach i mieszkaniach. Jego źródłem 
są worki na śmieci, żywice, sklejki, płyty wiórowe, podłogi lami-
nowane oraz wiele materiałów wykończeniowych, wykonanych 
z tworzyw sztucznych. Do roślin najskuteczniej pochłaniających 
i rozkładających ten związek zaklasyfikowano nefrolepis wysoki 
(Nephrolepis exaltata), chryzantemę wielkokwiatową (Dendranthe-
ma grandiflora) oraz daktylowiec niski (Phoenix roebelinii). Wyni-
ki tych eksperymentów mają także zastosowanie w  praktyce. 

Dlatego właśnie w biurach, w których występuje wiele sprzętów 
wydzielających niekorzystne związki, wybiera się fikusy oraz di-
fenbachie. Takie gatunki roślin ułatwiają koncentrację, a  zara-
zem pobudzają. Być może warto zadbać o to, by były ustawione 
w mieszkaniach, na przykład w pokoju uczącego się dziecka, czy 
też w gabinecie. Warto pamiętać, że rośliny mają ogromny wpływ 
na koncentrację i wydajność pracy.

Skoro mowa o roślinach we wnętrzu, nie sposób pominąć tak 
ważnej strefy, jaką jest balkon. To miejsce należące jednocześnie 
do dwóch światów: wnętrza mieszkania i  otaczającej nas prze-
strzeni. Warto przyjąć założenie, że balkon powinien charaktery-
zować się tym samym lub podobnym stylem, co pozostała część 
mieszkania, z  naciskiem na jedną jedyną funkcję — relaks. Przy 
doborze roślin, najpierw powinniśmy się zastanowić, gdzie będą 
umieszczone. Na balustradzie, na podłodze, na ścianach bocz-
nych czy może wiszące? Kolejnym krokiem jest zwrócenie uwagi 
na fakt, jak dane rośliny reagują na zmiany pór roku. Nie chcemy 
sytuacji, w której przez 2 miesiące w roku mamy feerie barw i za-
pachów, a przez pozostały czas balkon wygląda jak magazyn do-
niczek. Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, jest 
zapach. Nie ma nic przyjemniejszego, niż wyjść na balkon, na któ-
rym pachnie lawendą, kwiatami i ziołami.

Jakub Jan Surówka

proj.: SUMA Architektow

proj.: SUMA Architektow
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Płyty dekoracyjne z betonu

Inni architekci, którzy przyczynili się do szerokiego stosowa-
nia betonu, to np.:

Louis Kahn (1902–1974) amerykański architekt moderni-
styczny, którego projekty oparte na surowych betonowych for-
mach można spotkać w  wielu miastach Stanów Zjednoczonych, 
a także w innych częściach świata.

Tadao Ando (ur. w 1941 r. w Osace) — japoński architekt, był 
nauczycielem na wielu uczelniach amerykańskich. Jest znany 
z zamiłowania do betonu. Zazwyczaj stosuje proste bryły z prze-
nikającymi formami. Wnętrza zawsze są minimalistyczne.

Zaha Hadid (1950–2016) — angielska architekt pochodzą-
ca z  Iraku. Została uhonorowana wieloma nagrodami. Szerokim 
echem odbiły się m.in. jej projekty nadesłane na międzynarodo-
we konkursy. Zaha Hadid projektowała bryły wpisane w  krajo-
braz i otocznie.

Na rynku występuje wiele rodzajów betonów. Niektóre moż-
na zrobić we własnym zakresie, inne wytwarzane są w fabrykach, 
ale także jest wiele rodzajów imitacji betonów, takich jak farba 
betonowa czy tynki betonowe lub tapety. 

Płyty z betonu 
Płyty betonowe są gotowymi elementami wykonanymi z  be-
tonu prefabrykowanego. Stosuje się go na istniejącej podłodze 
czy murze. W  gotowym domu można wprowadzić na przy-
kład słup z  betonu prefabrykowanego. Jest wiele możliwości 
stosowania betonu jako materiału dekoracyjnego. Może on 
występować pod postacią farby, tapety, tynku czy różnego roz-
miaru płyt betonowych. Najczęściej stosowane wielkości płyt 
to: 120 × 60 cm oraz 60 × 60 cm. Grubość płyt dostępnych na 
rynku waha się od 10 do 30 mm. Płyty betonowe mocuje się za 
pomocą klejów lub systemu kotwowania (kotwienia ukrytego). 
Dzięki nowoczesnej technologii można je również stosować 
w łazience czy kuchni. Naturalny beton ma fakturę odbarwień 
oraz porów lub przeciwnie, występuje bez takich elementów, 
w  zależności od potrzeb architektonicznych, surowości wnę-
trza. Struktura betonu może być gładka lub z  fakturą zrobio-
ną szpachlą, drewnem, ręką, pędzlem, tworząc niepowtarzalny, 
wyjątkowy design. Obecnie beton jest stosowany prawie wszę-
dzie. Można go znaleźć na elewacjach domów, ogrodzeń, ścia-
nach wewnętrznych, kominkach, filarach, blatach, podłogach, 
naczyniach, wannach, donicach, w  ogrodach na ławkach, ma-
łej architekturze w postaci rzeźb, fontann. Zazwyczaj łączony 
jest ze szkłem, stalą, drewnem, jak i wszystkimi kolorami. Płyty 
możemy barwić dowolnym pigmentem, uzyskując odpowiedni-
ki w palecie RAL. 

Beton jest znany od czasów starożytnych. Obecnie stanowi jeden z najczęściej 
wykorzystywanych materiałów w budownictwie, ze względów ekonomicznych oraz 
dekoracyjnych — wynikających z możliwości łatwego łączenia z różnymi fabrykatami. 
Jest on wytrzymały i plastyczny w trakcie formowania elementów. Wizualnie daje 
wrażenie minimalizmu. Stosuje się go współcześnie przy tworzeniu budynków 
użyteczności publicznej czy mieszkaniowej, w muzeach, instytucjach kultury oraz 
obiektach sakralnych.

B
eton przez wiele lat był niedoceniany. Nie cieszył się dużym 
uznaniem. W XX w. zaczął być często stosowany dzięki kil-
ku architektom, którzy zauważyli jego niezwykłe możliwo-

ści w nowoczesnym budownictwie.
Jednym z pierwszych był Le Corbusier — francuski architekt 

pochodzenia szwajcarskiego, żyjący w  latach 1887–1965. Jako 
jeden z  pierwszych architektów docenił surowość betonu oraz 
jego wygląd. Budynek nazwany „Jednostką Marsylską”, zreali-
zowany w  latach 1946–1952 według projektu Le Corbusiera, 
uznaje się za rozpoczynający nowy styl w architekturze. Ten pro-
jektant uznał, że beton jest wart eksponowania w stanie natural-
nym, nieprzetworzonym.

beton architektoniczny
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Wyróżniamy dwa rodzaje wykonania płyt. Pierwszy z  nich to 
wykonanie ze zwykłego betonu, przez co płyty są bardziej kruche, 
pajączkują, są mniej efektowne. Drugim rodzajem są płyty z  be-
tonu GRC, który różni się od poprzedniego domieszką włókien 
szklanych oraz odpowiednio dobranych środków chemicznych. 
Niektórzy twierdzą, że włókna szklane w betonie są szkodliwe dla 
zdrowia. Niezaprzeczalnym faktem są choroby płuc spowodowane 
włóknami azbestu, wiele badań naukowych podkreśla i  udowad-
nia ich szkodliwy charakter. Różnica między włóknami szklanymi 
a  azbestowymi jest taka, że włókna azbestu podczas rozpadania 
zmieniają się w fibryle o mikroskopijnej wielkości, rzędu nanome-
trów. Fibryle te, wnikając wraz z  powietrzem do organizmu, po-
wodują włóknienie płuc. Wokół nas mamy wiele przedmiotów 
codziennego użytku wykonanych ze szkła, które jest najbardziej 
obojętne dla naszego organizmu — nie zmienia smaku, zapachu 
oraz nie wpływa na nasze zdrowie. Również jako składnik betonu, 
szkło w postaci włókien szklanych, nie wykazuje szkodliwości. 

Zatem w  przypadku betonu GRFC możemy kierować się 
przede wszystkim wyglądem. Płyty posiadają wszystkie potrzeb-
ne certyfikaty oraz spełniają Polskie Normy.

Płyty z betonu architektonicznego są niepowtarzalne. Każda 
płyta jest inna, wyjątkowa, ponadczasowa, oryginalna. Wykony-
wane ręcznie są bardziej wartościowe pod względem wizualnym. 
Każdy ruch ręki osoby nakładającej beton do formy jest wyczu-
walny. Nierównomierne przebarwienia oraz ilość porów i wżery 
są naturalnym odzwierciedleniem betonu. Ważnym elementem 
w wyglądzie dekoracyjnych płyt betonowych jest faktura, która 
może być gładka, porowata, mocno porowata. 

Subtelność tych zimnych płyt w  połączeniu z  drewnem oraz 
szkłem tworzy niezapomniany klimat. Betonowe pomieszczenia 
również mogą być przytulnymi, rodzinnymi wnętrzami. Decydu-
jąc się na ten rodzaj materiału, należy pamiętać o odpowiednim 
doborze pozostałych elementów. Chcąc uzyskać ciepły wygląd 
w  połączeniu z  betonem, wystarczy położyć puszysty dywan, 
postawić drewniany stół w  orzechowym czy miodowym kolo-
rze. Na ścianie zamiast jednej z płyt betonowych, wstawić płytę 
z mchu. Zielony kolor ożywi szare wnętrze.

Bartłomiej Kuras
fb: architekt Bartłomiej Kuras

betonowa.pl

beton architektoniczny, showroom w Krakowie

beton architektoniczny beton architektoniczny: płytki 3D na ścianie
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Wiosenne inspiracje

P
o długiej zimie potrzebujemy przede wszystkim przestrze-
ni, światła i świeżości. Nie bez powodu właśnie o tej porze 
roku decydujemy się na generalne porządki. Dzięki umyciu 

okien wpuszczamy do wnętrza promienie słoneczne, a wyrzuce-
nie niepotrzebnych przedmiotów sprawia, że wnętrze staje się 
lżejsze wizualnie. Interesujący efekt można uzyskać, wprowadza-
jąc do mieszkania kilka elementów, charakterystycznych dla wio-
sennych aranżacji.

Inspiracje z natury
Wiosną w mieszkaniu nie może zabraknąć kwiatów. Najbardziej 
pożądane są żywe rośliny — cięte albo rosnące w  doniczkach. 
Z wiosną kojarzą się przede wszystkim takie gatunki, które o tej 
porze roku pojawiają się w naturze. Należą do nich m.in. krokusy, 
narcyzy, żonkile czy tulipany. Oprócz kwiatów, dobrze wygląda-
ją także rzeżucha i owies. Posiane w starannie dobranych naczy-
niach utworzą oryginalną, żywą dekorację.

W  kuchni w  dekoracyjnej roli świetnie sprawdzą się także 
świeże, młode warzywa, takie jak rzodkiewki, pomidory, sałata 
czy szczypiorek. Nowalijki, ułożone w  fantazyjne kompozycje, 
udekorują kuchenny stół, a jednocześnie będą stanowić inspira-
cję podczas przygotowywania wiosennych posiłków.

Świeże, wiosenne barwy
Wybierając kolory, warto postawić na pastelowe odcienie barw, 
które kojarzą się ze świeżością. Dobrym wyborem będzie jasna 
zieleń trawy, róż i  biel kwitnących drzew czy kolor żółty, przy-
wodzący na myśl gałązki forsycji. Wiosenne barwy najłatwiej 
wprowadzić, wybierając odpowiednie dodatki, takie jak kolorowe 
poduszki, narzuty, zasłony czy delikatny obraz lub fotografia. Cie-
kawym rozwiązaniem jest również wprowadzenie pojedynczych, 
mocniejszych akcentów w  wyrazistych barwach. Kontrastując 

z  otoczeniem w  delikatnych odcieniach, przyciągną one wzrok, 
stając się centralnym punktem wystroju.

Wielkanocne pisanki
Niezwykły, świąteczny klimat wprowadzą do wnętrza wielkanoc-
ne ozdoby. Ich wykonanie wcale nie musi być drogie ani bardzo 
czasochłonne. Chyba najbardziej rozpoznawalny element deko-
racyjny stanowią pisanki. Do dziś wprawiają w zachwyt te wyko-
nane tradycyjnymi metodami. Drapanie misternych wzorów lub 
wykonywanie ich za pomocą wosku lub cienkiego pędzelka i farby 
wymaga nie lada talentu i wprawy, a przy tym zajmuje dużo cza-
su, za to daje niepowtarzalny efekt. Można również skorzystać 
z prostszych metod zdobienia, takich jak malowanie skorupek pi-
sakami, wyklejanie bibułą lub sznurkiem. Oryginalnie prezentują 
się także jajka ze styropianu, do których krótkimi szpilkami można 
przypiąć wstążkę lub cekiny, układające się w fantazyjne wzory.

Gdy przyroda budzi się do życia, warto wprowadzić wiosenne 
elementy również do mieszkania, zwłaszcza przed zbliżającymi się 
Świętami Wielkanocnymi.
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Wystrój świątecznego stołu
Wielkanocne motywy można wykorzystać także na tkaninach. 
Szczególnie dobrze będą prezentować się na obrusie lub bież-
niku, który przyozdobi stół w czasie wielkanocnego śniadania 
czy obiadu spożywanego w gronie rodziny. Stół można dodat-
kowo udekorować za pomocą stroika albo świeżych kwiatów. 
Pamiętajmy jednak, że wprowadzenie zbyt wielu elementów 
dekoracyjnych spowoduje chaos i negatywnie wpłynie na wy-
godę gości. Dlatego najlepiej sprawdzą się takie przedmioty, 
które oprócz posiadania walorów estetycznych, będą speł-
niały określone funkcje. Warto zatem postawić na eleganc-
ką zastawę stołową czy ładnie złożone serwetki. Dodatkowo 
sztućce można przewiązać tasiemką z  dodatkiem bukszpanu 
lub niewielkich kwiatów. Odpowiednio udekorowane potra-
wy same w sobie będą odgrywać rolę dekoracji. Przykład sta-
nowią choćby barwne mazurki, świąteczna babka czy baranek 
upieczony z ciasta.

Harmonia przede wszystkim
Zarówno wiosenne, jak i  typowo świąteczne ozdoby powinny 
pasować do siebie nawzajem, a  także do stylu, w  jakim zostało 
urządzone wnętrze. Miłośnicy wnętrz skandynawskich i minima-
listycznych mogą postawić na proste dekoracje w  pastelowych 
barwach. Do stylu glamour będą pasowały misternie wykonane 
dekoracje ze złotymi elementami. Wnętrza rustykalne ożywią 
ludowe wzory na tekstyliach oraz rękodzieło, np. serwety, kwia-
ty z papieru czy haftowane obrazy z wiosennymi motywami. We 
wnętrzu w stylu eko nie może natomiast zabraknąć naturalnych 
odcieni i żywych roślin.

Wiosenne i  świąteczne ozdoby z  pewnością wprowadzą do 
wnętrza niepowtarzalny klimat i wizualnie ożywią całe mieszka-
nie. Warto jednak pamiętać o tym, by elementy dekoracyjne wy-
bierać rozważnie, tak by tworzyły harmonię i  nie wywoływały 
efektu przytłoczenia, spowodowanego nadmiarem.

Anna Kapłańska

Rękodzieło zawsze w modzie
Jeśli użyjemy wydmuszek albo sztucznych jaj, dekoracja będzie 
dobrze wyglądać jeszcze długo po Wielkanocy, a może nawet uda 
się wykorzystać ją w  kolejnym roku. Pisanki można tradycyjnie 
umieścić w koszyku lub wykorzystać jako ozdobę świątecznego 
stroika. Niektórzy układają z nich interesujące kompozycje, czę-
sto z wykorzystaniem naturalnych kwiatów i gałązek. Atrakcyjnie 
wyglądają także pisanki umieszczone na długich wykałaczkach, 
które można np. wbić w ziemię w doniczce z kwiatami lub owsem. 
Inną opcję stanowi umocowanie na szczycie pisanki wstążki, za 
pomocą której ozdobę będzie można powiesić w oknie lub na ga-
łązkach, które stworzą dekoracyjne, wielkanocne drzewko.

Jajka nie muszą jednak służyć wyłącznie do wykonania trady-
cyjnych pisanek. Wystarczą skrawki miękkiego filcu lub koloro-
wego papieru i odrobina farby, żeby przemienić je w sympatyczne 
zajączki lub kurczaczki, również kojarzące się z Wielkanocą.





PARTNER

ry
n

ek
 

p
ie

rw
o

tn
y



40 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2018

I Stare MiastoV Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony

Więckowice

Zabierzów

Modlniczka

Zielonki

Bibice

XIII Podgórze

II Grzegórzki

VII Zwierzyniec

VIII Dębniki

IX Łagiewniki- 
Borek Fałęcki

X Swoszowice

XI Podgórze 
Duchackie

VI Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

16

15

46

38

45

43 2

49

1

5

46 52

39

8

4

51

44

Jasnogórska

Opolska

Focha

Monte Cassino

Grota-Roweckiego

Bu
ns

ch
a

Sko
tnick

a

Ko
bi

er
zy

ńs
ka

Za
ko

pi
ań

sk
a IV obwodnica

W
ad

ow
ick

a
Ka

lw
ar

yj
sk

a

Al. P
owst. 

Śląskich

Mirowska

Balicka

Bronowicka Królewska

Armii Krajowej

Królowej Jadwigi

Kapelanka

W
ielicka

Wielicka

Ar
m

ii 
Kr

aj
ow

ej

Al
. 2

9 L
ist

op
ad

a

Bora-Komorowskiego

Jana Pawła II

Al. PokojuMogilska

Di
et

la

No
w

oh
uc

ka

Nowohucka

Starowiślna

Kamieńskiego

Lipska

13 29

14

35
34

23

40

35
33

47

9

17

67

10

11

26

28

31

27

25

3

36

48

50

42

18

19
20

30

32

22

21

24

12

I Stare MiastoV Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony

Więckowice

Zabierzów

Modlniczka

Zielonki

Bibice

XIII Podgórze

II Grzegórzki

VII Zwierzyniec

VIII Dębniki

IX Łagiewniki- 
Borek Fałęcki

X Swoszowice

XI Podgórze 
Duchackie

VI Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

16

15

47

40

46

2 1

51

5

53

41

8

4

48

45

Jasnogórska

Opolska

Focha

Monte Cassino

Grota-Roweckiego

Bu
ns

ch
a

Sko
tnick

a

Ko
bi

er
zy

ńs
ka

Za
ko

pi
ań

sk
a IV obwodnica

W
ad

ow
ick

a
Ka

lw
ar

yj
sk

a

Al. P
owst. 

Śląskich

Mirowska

Balicka

Bronowicka Królewska

Armii Krajowej

Królowej Jadwigi

Kapelanka

W
ielicka

Wielicka

Ar
m

ii 
Kr

aj
ow

ej

Al
. 2

9 L
ist

op
ad

a

Bora-Komorowskiego

Jana Pawła II

Al. PokojuMogilska

Di
et

la

No
w

oh
uc

ka

Nowohucka

Starowiślna

Kamieńskiego

Lipska

13 29

14

23

42

35

49

10

17

67

11

12

27

28

31
26

3

37

50

52

44

18

19
20

32

22

21

25

63

43

54

34
33

36

24

14



41Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2018

rynek pierwotny | mapa inwestycji

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 49
2 Skawińska 18 (ul  Skawińska) zrealizowana 86–110 13 500–14 600 Krak-System 65
3 Villa La Scala (ul  Krowoderska) 2019/2020 26–65 od 11 300 Metropolis 9, 12–13

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 54

6 Art City (Al  Pokoju/ul  Fabryczna)    I etap – zrealizowany,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 49

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

76–95  
29–134

7700–8200 
6700–10 000 Inter-Bud 46

8 Wiślane Tarasy 2 0 (ul  Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw  2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 47

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
13 ul  Banacha II kw  2018 30–65 od 4900 Activ Investment 64
14 Imperial Stawowa Residence (ul  Stawowa) II/ III kw  2018 36–77 6599–7449 Imperial Capital Residence Stawowa 63
15 M House (ul  Meiera) I/II kw  2018 42–56 5700–6300 Inter-Bud 46
16 Modern House (ul  Radzikowskiego) IV kw  2017 34–79 6200–7300 Start 56
17 Osiedle 7 Życzeń (ul  Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 49
18 Osiedle Łokietka 228 (ul  Łokietka) I kw  2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9
19 Osiedle Pasteura (ul  Pasteura 1) IV kw  2019 32–78 5950–7400 Tętnowski Development 9, 58
20 Panorama Prądnik (ul  Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw  2020 34–70 4949–7100 Nokturn Developer 8
21 Prądnik Nowy (ul  Pachońskiego 5d) IV kw  2018 35–83 od 5845 CP RE 9, 69
22 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
23 Willa Słowicza (ul  Radzikowskiego 108) I kw  2019 37–71 6668–7508 WAKO 51
24 Wzgórza Witkowickie (ul  Witkowicka) III kw  2019 53–93 6100–7400 AWIM 55

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 Apartamenty Waleczna (ul  Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 48
10 Chopina 9 (ul  Chopina) zrealizowana 43–95 9900–13 900 Tętnowski Development 58
11 Głowackiego (ul  Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M  Szaflarski 52
12 Prądnicka 65 (ul  Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 58

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32
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Zwierzyniec   Średnia cena: 9125 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
36 Apartamenty Rzepichy (ul  Rzepichy) czerwiec 2019 64–170 od 7500 KKD Wola 59
37 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 

25 Dobrego Pasterza  
(ul  Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 63–97 5900–6500 Dom-Bud M  Szaflarski 52

26 ul  Dobrego Pasterza 39 I kw  2020 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 50
27 ul  Dominikanów III kw  2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje 50

28 Reduta (ul  Reduta) bud  C – czerwiec 2018,  
bud  D – luty 2019 32–76 5500–7000 Dom-Bud M  Szaflarski 52

29 ul  Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 62
30 Słowiańskie Wzgórze (ul  Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 8, 51
31 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul  Marchołta 3) I kw  2019 33–97 6900–7800 WAKO 51

32 Zaczarowany Młyn (ul  Kaczary/Lublańska) bud  2 a, 2 b, 3, 5 – zrealizowany, 
bud  6 – listopad 2018 48–79 6600–7900 Dom-Bud M  Szaflarski 8, 10–11, 

52

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 
38 Mała Góra (ul  Mała Góra) II kw  2018 42–70 5400–6000 Proins 61
39 Osiedle Złocień (ul  Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 63
40 ul  Wielicka/Rydygiera etap I – II kw  2018, etap II – IV kw  2019 28–74 od 5000 HSD Arrow 50

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

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

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

35 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 

53 Hoffmanowej III kw  2019 21–81 6500–7000 Budopol 64

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 

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

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

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

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

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 50

46 Enklawa Rodzinna (ul  Kordiana) IV kw  2018 29–60 5344–6950 Start 56

47 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul  Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 56

48 ul  Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 5900–6400 Krakoin 62

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

41 ul  Małysiaka/ul  Komuny Paryskiej I kw  2019 33–90 5100–5700 Proins 61

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

43 Riva Verona (ul  Madalińskiego 11a) III kw  2019 46–93 10 000–15 000 Riva Verona IV okładka

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

Czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
55 Hynka 64 b (ul  Hynka) zrealizowana 30–59 b d S M  Czyżyny 66

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

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 66

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 50

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

Okolice Krakowa  

Swoszowice   Średnia cena: 5352 zł/mkw  

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

54 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul  Ciołkosza) I kw  2018 57–94 od 5800 Awim 55

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 Linie autobusowe: 19

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

59 Gemini Park (Piekary) zrealizowana 41–120 od 4299 Quercus 62
60 Karniowice-Słoneczna (gm  Zabierzów, Karniowice) b d 123–156 od 4280 BEVENDI 59
61 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul  Zbożowa) II kw  2018 64–67 od 3898 Savan Investments 53
62 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul  Bogucika – Kraków) II kw  2019 55 4173–4885 Savan Investments 53

63 Osiedle Lawendowa 3  
(Zielonki, ul  Na Piaski/ul  Lawendowa) IV kw  2018 64–79 5700–6000 Maxus 57

64 Południowe Ogrody (gm  Wieliczka, Zagawa) I etap – grudzień 2018,  
II etap – kwiecień 2019 56–128 od 4196 Quercus 62

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

Inwestycyjne 60
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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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Grupa KRAKOIN 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 9 |

tel. 12 421 37 37, 12 423 03 29, 12-423-00-10   |   biuro@krakoin.com.pl |

mieszkania o pow. 32-83 m2

ceny od 5900 zł/m2 

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Reduta

PODGÓRZE DUCHACKIE
ul. Turniejowa

www.krakoin.com.pl

mieszkania o pow. 32-50 m2

ceny od 5900 zł/m2 
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Nowa inwestycja rozpoczęta!

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

ostatnie mieszkania 2-pok. 
ul. Agatowa 23 –  

gotowE Do oDBIoRU !

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



64 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2018

rynek pierwotny

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
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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

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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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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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 6100–6900 zł

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna
rynek pierwotny | Podgórze

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena
 1  0  29,09 186 176

 2  1  38,70 247 680

 3  1  47,21 306 865

 3  1  51,18 327 552

 3  0  54,97 335 317

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

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

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

Mieszkania znajdują się w trzypiętrowych budynkach. Skomuni-
kowane cichobieżnymi windami oraz częściami wspólnymi o  pod-
wyższonym standardzie. Duże balkony, nowoczesna bryła budynku 
mocno wyróżni inwestycję na Krakowskim rynku nieruchomości. 
W  hali garażowej znajduje się 41 miejsc postojowych oraz 52 ko-
mórki lokatorskie. Dodatkowo na zamkniętym terenie osiedla po-
wstanie 8 miejsc naziemnych.
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Osiedle Południowe Ogrody
rynek pierwotny | Okolice Krakowa — Zagawa, gm. Wieliczka

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

 3 pietro 61 256 000

 5 parter/piętro 87 389 000

 5 parter/piętro 128 489 000

nazwa inwestycji Południowe Ogrody

adres ul. Niepołomska

miasto Zagawa, gm. Wieliczka

cena za mkw. mieszk. od 4196 zł, domy od 4471 zł

termin oddania I etap: XII 2018, II etap: IV 2019

liczba kondygnacji parter i piętro

balkon tak – na pietrze

taras tak – na parterze

miejsce parkingowe tak: dla domów w cenie, 
 dla mieskań 9000 zł

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

„POŁUDNIOWE OGRODY” to unikatowy projekt!

Osiedle zapewni przyszłym mieszkańcom wszystko co potrzebu-
ją do komfortowego i przyjemnego życia!

Południowe Ogrody to wyjątkowe osiedle z  pięknymi widoka-
mi i  ogrodami w  otoczeniu terenów zielonych zlokalizowane na 
wzniesieniu.

Południowe salony i  ogródki, zielone osiedle, wysoki standard 
wykonania, doskonała komunikacja, tereny wspólne z sadem, si-
łownią i  placem zabaw; dużo miejsc parkingowych, światlowód 
w  każdym domu, na miejscu sklep, przystanek MPK i  wiele in-
nych... ZAPRASZAMY!
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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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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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P
roces inwestycyjno-budowlany w  przypadku nierucho-
mości biurowych obejmuje wiele faz, z których każda po-
wiązana jest z  szeregiem zagadnień prawnych. Niniejszy 

artykuł prezentuje najważniejsze  etapy tego procesu, w  każ-
dym z nich identyfikując najistotniejsze zagadnienia prawne. Ze 
względu na swoją objętość artykuł ten nie stanowi wyczerpują-
cego i kompleksowego omówienia wszystkich faz tego procesu 
i wszystkich zagadnień, które się z nim wiążą, a które mogą wy-
stępować w różnym zakresie i z różnym natężeniem w przypad-
ku poszczególnych inwestycji.

Nabycie nieruchomości
Pierwszą, najistotniejszą kwestią jest prawidłowe ustale-
nie stanu prawnego nieruchomości, która ma być przezna-
czona pod inwestycję biurową. Służy temu badanie stanu 
prawnego nieruchomości (ang. due diligence), które pozwa-
la przede wszystkim zidentyfikować uwarunkowania przy-
szłej inwestycji oraz ewentualne ryzyka z  nią związane. 
Dzięki temu można następnie ograniczyć lub wyeliminować 
potencjalne przeszkody w  późniejszym procesie realizacji 
przedsięwzięcia. 

Dwa najistotniejsze obszary, które winny podlegać badaniu 
w przypadku nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję biu-
rową, to:
• nabywany tytuł prawny do nieruchomości;
• uwarunkowania planistyczne.

Z  pierwszym z  tych zagadnień wiążą się kwestie prawidło-
wości nabycia i braku wad prawnych tytułu do nieruchomości, 
który ma stanowić przedmiot nabycia. W ramach tego zagadnie-
nia badanie powinno także objąć otoczenie nieruchomości po 
to, aby ustalić tytuł prawny zapewniający dostęp do drogi pu-
blicznej oraz infrastruktury, która zapewni przyszłe funkcjono-
wanie planowanej inwestycji.

Drugie z zagadnień — nie mniej istotne — przesądza o moż-
liwości uzyskania pozwolenia na budowę i ewentualnie innych 
aktów administracyjnych, które umożliwiają realizację projek-
tu. Pozwolenie na budowę musi bowiem pozostawać w  zgo-
dzie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
lub z decyzją o warunkach zabudowy. W przypadku, jeśli nie-
ruchomość objęta jest dokumentem planistycznym, niezwykle 
ważna powinna być jego wnikliwa analiza pod kątem wszyst-
kich parametrów zabudowy i zagospodarowania oraz ich zgod-
ności z zamierzoną inwestycją biurową. Jeżeli nie ma planu dla 
danej nieruchomości, nieodzowne staje się uzyskanie decyzji 
o  warunkach zabudowy, umożliwiającej realizację projektu. 
W tym drugim przypadku szczególnie istotna jest analiza urba-
nistyczna sporządzana dla nieruchomości i jej bezpośredniego 
otoczenia. Należy spełnić m.in. wymóg tzw. dobrego sąsiedz-
twa — a zatem istnienia w otoczeniu nieruchomości, dostępnej 
z  tej samej drogi, inwestycji, dla której planowane przedsię-
wzięcie będzie stanowiło kontynuację (zarówno w  zakresie 
funkcji, jak parametrów), czyli de facto innego biurowca. 

Proces uzyskiwania pozwoleń
Kolejne zagadnienie prawne w  procesie inwestycyjno-budow-
lanym, dotyczącym nieruchomości biurowych, to uzyskanie 
wszelkich wymaganych aktów administracyjnych, które umożli-
wią realizację  inwestycji. W obecnym stanie prawnym kluczowa 
w  tym zakresie jest decyzja zatwierdzająca projekt budowlany 
i  udzielająca pozwolenia na budowę, potocznie określana jako 
„pozwolenie na budowę”. Mogą ją poprzedzać i  zazwyczaj po-
przedzają jednak także inne akty administracyjne. Choćby wspo-
mniana już decyzja o warunkach zabudowy, w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ale tak-
że  — w  zależności od warunków danej inwestycji — np. decyzja 
wydana na skutek oceny oddziaływania inwestycji na środowi-
sko (tzw. decyzja środowiskowa), zezwolenie na lokalizację zjazdu 
publicznego, ewentualnie także pozwolenie wodnoprawne (np. 
w  zależności od warunków gruntowych nieruchomości lub wa-
runków zagospodarowania wód opadowych).  

W procesie realizacji inwestycji biurowej wskazane jest, aby na-
bycie tytułu prawnego do nieruchomości przez inwestora zosta-
ło poprzedzone możliwie najbardziej zaawansowanym procesem 
uzyskiwania wymienionych wyżej aktów prawnych. Jeśli istnie-
je możliwość wypracowania w tym zakresie zgody stron transak-
cji, wskazane jest, aby do nabycia nieruchomości dochodziło już po 
uzyskaniu wymaganych dla realizacji inwestycji aktów prawnych.

Finansowanie
Wyżej wskazane zagadnienia prawne dotyczące badania stanu 
prawnego nieruchomości oraz uzyskania pozwoleń na realizację 
inwestycji, nabiera dodatkowego znaczenia w  przypadku, gdy in-
westycja nie będzie w  całości finansowana kapitałem własnym. 
Pozyskanie przez inwestora finansowania na realizację inwestycji, 
w postaci kredytu inwestycyjnego czy kredytu budowlanego (ale 
także w wielu innych przypadkach) dla uruchomienia tego finanso-
wania wymaga spełnienia wymienionych wyżej warunków, a zatem 
pozytywnego wyniku badania stanu prawnego nieruchomości oraz 
uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. Do tych 
dwóch dojdzie zazwyczaj jeszcze trzecia kwestia w postaci zawar-
cia przedwstępnych lub warunkowych umów najmu (ang. pre lease), 
zapewniających odpowiedni procent wynajęcia powierzchni biuro-
wej w  przyszłym budynku czy kompleksie budynków biurowych. 
W tym miejscu należy wskazać, że finansowanie konkretnej inwe-
stycji biurowej może wymagać spełnienia dalszych, właściwych 
ze względu na tę inwestycję warunków uruchomienia jej finanso-
wania. Kolejną kwestią jest konieczność zapewnienia wkładu wła-
snego (ang. equity) oraz ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń 
spłaty zaciągniętego kredytu.

Komercjalizacja
Ważne zagadnienie prawne stanowi poprawne przeprowa-
dzenie procesu komercjalizacji przyszłej inwestycji biurowej. 
Proces ten przesądza o  sukcesie całego przedsięwzięcia od 
strony ekonomicznej, ale także o  prawnym bezpieczeństwie 

BIUROWCE

Najważniejsze zagadnienia prawne 
w procesie inwestycyjnym
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Sprzedaż/nabycie istniejącej inwestycji biurowej
Powyższe najważniejsze zagadnienia prawne w  procesie re-
alizacji inwestycji biurowej zostały przedstawione w  układzie 
obrazującym kolejne etapy tej inwestycji. Zostały one przed-
stawione w  odniesieniu do inwestycji budowanej jako nowej 
(ang. greenfield). Etapy, wskazane powyżej, stanowią jednocze-
śnie szerszy kontekst dla badania stanu prawnego nieruchomo-
ści w  przypadku nabywania już istniejącej inwestycji biurowej 
jako aktywa do portfolio. Realizacja tej inwestycji w  kontek-
ście przedstawionych powyżej najistotniejszych zagadnień 
prawnych będzie podlegała bowiem ocenie w  sytuacji, jeżeli 
dotychczasowy inwestor postanowi z tej inwestycji wyjść, roz-
porządzając posiadanym aktywem.

Marcin Jakubaszek
radca prawny, wspólnik zarządzający  

JF Legal Jakubaszek & Fogo Sp.k.

generowanych przychodów, które będzie wpływało na możli-
wość obsługi zaciągniętego kredytu. Decyduje również o przy-
chodowości inwestycji, o zwrocie na zainwestowanym kapitale 
własnym, ale także o wartości tego aktywa w postaci inwestycji 
biurowej w przypadku zamiaru wyjścia z tej pozycji inwestycyj-
nej (ang. exit). 

Z prawnym bezpieczeństwem umów wiąże się kilka czynni-
ków, które muszą ograniczać lub eliminować następujące naj-
ważniejsze ryzyka:
• ryzyko odmowy objęcia przedmiotu najmu w  posiadanie 

przez najemcę (eliminowane lub ograniczane poprzez po-
stanowienia dotyczące odbioru, w  tym obmiaru, przyszłe-
go przedmiotu najmu, w szczególności ograniczające zakres 
wad i  usterek, które mogą stanowić przyczynę odmowy 
odbioru);

• ryzyko braku świadczenia przez najemcę (eliminowane lub 
ograniczane poprzez odpowiednie zabezpieczenia świad-
czeń przewidzianych umową najmu);

• ryzyko przedwczesnego zakończenia umowy najmu przez 
najemcę (eliminowane czy ograniczane poprzez zawieranie 
umów najmu na czas oznaczony, które umożliwiają ich znacz-
nie swobodniejsze rozwiązanie), ścisłe oznaczanie przyczyn 
i  podstaw wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od 
umowy najmu przez najemcę i  po wyczerpaniu określonej 
procedury naprawczej (ang. remedy procedure), ograniczanie 
lub eliminowane tzw. klauzul zerwania umowy najmu (ang. 
break option). 

Więcej informacji na temat rynku inwestycyjnego nieruchomości 
biurowych można znaleźć w  raporcie „Polski rynek biurowy. 

Inwestycje, Architektura, Produkty”, przygotowanym przez zespół 
portalu e-biurowce.pl
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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
Sprzedaż lub 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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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

LOKALE USŁUGOWE 

WYNAJEM
Lokale biurowo-usługowe  
na parterze —  
pow. od 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



83Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2018

oferty komercyjne

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

Zalety:

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

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

Organizacja pracy zespołowej

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

Oszczędność czasu i pieniędzy

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

Współpraca z portalem KRN.pl

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

Pełny dostęp on-line

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



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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N
a pojedynczym flippie można zarobić od kilkunastu do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. To, ile uda się zyskać, za-
leży od kilku czynników. Jak zwykle w nieruchomościach 

liczy się lokalizacja. Więcej można zarobić na nieruchomości zlo-
kalizowanej w popularnej dzielnicy, takiej jak Krowodrza, niż na 
osiedlu Złocień. Liczą się także umiejętności inwestora, nego-
cjatora oraz przyjęta strategia sprzedaży. Ostatnią kwestią jest 
to, czy planujemy remontować mieszkanie oraz w  jakim czasie 
przeprowadzimy remont i jakie będą jego koszty. Coraz częściej 
do flippa wybierane są mieszkania w  wielkiej płycie, ponieważ 
ich cena w procesie negocjacji kształtuje się mocno poniżej ceny 
rynkowej.

W latach 70., kiedy nastąpił prawdziwy wielkopłytowy boom, 
nikt nie sprawdzał, jak są budowane bloki. Majstrowie, którzy 
pracowali przy ich konstrukcji, dziś opowiadają, że na cemencie 
zaoszczędzonym na zabezpieczaniu łączy (kotew) postawili dom 
swoim dzieciom. Niedługo te oszczędności mogą się „zemścić” na 
lokatorach. Bo niedostateczna izolacja spoiw powoduje ich koro-
zję. Tym bardziej, że z braku stali nierdzewnej, w PRL budowano 
spoiwa ze zwykłej, wrażliwej np. na naturalną wilgoć. Dziś można 
jeszcze bezpiecznie mieszkać w tych budynkach, jednak za kilka 
lat mogą się zacząć problemy.

Część spółdzielni mieszkaniowych już zajęła się tym tematem. 
Trzeba było to zrobić, żeby mieszkańcy mieli świadomość braków. 
Spółdzielnie wykonały remont jeszcze przed ociepleniem budyn-
ków i dzięki temu mieszkańcy mają zapewniony spokój na kolejne 
lata. Jednak ci, którzy nie wprowadzili poprawek w blokach z lat 
70., mogą mieć kłopot. 

Istota inwestycji w mieszkanie z wielkiej płyty polega na zaku-
pie mieszkania w złym stanie technicznym. Standard wpływa na 
cenę. Następnie niezbędne jest wykonanie remontów, po których 
można odsprzedać ulepszoną nieruchomość po znacznie wyż-
szej cenie. Wydawać by się mogło, że ofert mieszkań do remontu 
nie brakuje. Wśród ogłoszeń zamieszczonych na portalach inter-
netowych, takie lokale stanowią zaledwie 2–4 proc. wszystkich 
ofert. W związku z tym poszukiwanie odpowiedniej nieruchomo-
ści może zająć trochę czasu.

Remont to jedna z  najważniejszych rzeczy, które trzeba do-
brze skalkulować. Już na etapie wybierania nieruchomości należy 
zrobić wstępną kalkulację kosztów remontu, tak aby inwestycja 
wciąż była opłacalna. Przed rozpoczęciem prac remontowych do-
brze jest opracować projekt i założyć, do kogo ma być skierowana 
oferta późniejszej odsprzedaży. Jeśli dysponujemy odpowiednią 
powierzchnią, możemy przerobić naszą nieruchomość na tzw. 
mieszkanie inwestycyjne, które dzielimy z  zamysłem wynajmu 
na pokoje, tak aby przyszły inwestor czerpał zyski na poziomie 9 
proc. w skali roku.

Mieszkanie może być również przygotowane pod klienta indy-
widualnego, który pragnie w nim zamieszkać, a nie na nim zara-
biać. W obu przypadkach zakres prac remontowych będzie różny. 

Najczęściej konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, rzad-
ko gazowej, ponieważ część spółdzielni jest podpięta do MPCU. 
Pozostaje poprawa wyglądu ścian czy sufitów oraz ułożenie no-
wych podłóg. Często należy przeprowadzić remont kuchni i  ła-
zienki, czyli dwóch pomieszczeń, na które nabywcy najczęściej 
zwracają uwagę. 

W  przypadku house flippingu rzadkością jest meblowanie lo-
kali. Mieszkanie zwykle doprowadza się do stanu „pod klucz”, tak 
aby przyszły nabywca mógł wnieść swoje meble i  sprzęty. Jeśli 
jednak ma to być mieszkanie dla inwestora, należy zapewnić wy-
posażenie — nie tylko umeblowanie kuchni i łazienki, ale również 
pokoi przeznaczonych do wynajmu. Tak wyremontowany lokal 
można sprzedać wraz z  zawartymi umowami najmu. Sprzedają-
cy przeprowadza cały proces najmu, zawierając długoterminowe 
umowy, aby pokazać, że osiągniecie 9 proc. zysku jest realne i ma 
pokrycie na papierze. Nieliczna część grupy osób i firm, zajmują-
cych się flipowaniem, proponuje swoim inwestorom zwrot na po-
ziomie 7 proc. W zamian nabywcy wyremontowanych mieszkań 
przekazują im je w podnajem, zazwyczaj na okres 10 lat. Jest to 
o tyle wygodne dla niedoświadczonego inwestora, że nie musi się 
niczym zajmować. Raz w miesiącu otrzymuje przelew bez wzglę-
du na to, czy wszystkie pokoje w jego mieszkaniu są wynajęte.

House flipping wymaga naprawdę sporego zaangażowania sił 
i  pieniędzy ze strony inwestora. Już sam zakup nieruchomości 
jest dużym wyzwaniem. Konieczność przeprowadzania remon-
tu wymaga specjalistycznej technicznej wiedzy oraz sprawdzonej 
ekipy remontowej. Chociaż jest to działalność ryzykowna, to dla 
wytrawnych graczy może okazać się bardzo opłacalna. Już po kil-
ku miesiącach od zakupu można uzyskać całkowity zwrot zainwe-
stowanych środków wraz z zyskiem.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy jest wizjonerem i  po-
trafi dostrzec potencjał nieruchomości oraz później skutecznie 
przeprowadzić cały proces. Tradycyjny zakup mieszkania pod 
wynajem wymaga cierpliwości w  comiesięcznych rozliczeniach, 
a  realny zysk rozkłada się w  dość długim czasie. Jest to jednak 
bezpieczniejsza forma inwestowania w  nieruchomości. Dlatego 
zawsze ta mniejsza grupa inwestorów podejmująca ryzyko, kieru-
jąca się zwrotem z inwestycji w kilka miesięcy, będzie w dalszym 
ciągu wybierać tę drogę. 

Grzegorz Pastuch
Kierownik Oddziału 

Specjalista ds. Nieruchomości

EKSPERT RADZI

Mieszkanie w wielkiej płycie jako inwestycja
W naszym kraju rośnie grupa osób i firm, które kupują stare i zniszczone 
nieruchomości, aby po gruntownym remoncie zyskownie je sprzedać. 
Ten rodzaj inwestycji (ang.  house flipping), jest powszechny szczególnie 
w  tanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
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30 marca — geneza święta
Data 30 marca nie jest przypadkowa, lecz związana z pośrednic-
twem i  upamiętnia najsłynniejszą transakcję kupna-sprzedaży 
nieruchomości w  1867 r. pomiędzy Rosją i  Stanami Zjednoczo-
nymi. Amerykanie zakupili wówczas terytorium Alaski o  pow. 
1,6 mln km kw. za kwotę 7,2 mln dolarów. Nie obyło się bez pol-
skich akcentów. Jednym z  negocjatorów, czyli dzisiejszych po-
średników tej transakcji, po stronie Stanów Zjednoczonych był 
generał Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski, brat ciotecz-
ny Fryderyka Chopina. 

Patronem Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami jest 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Profesjonalne pośred-
nictwo na rynku obrotu nieruchomościami w Polsce ma niezbyt 
długą, bo ok. 25-letnią historię. Pośrednicy zrzeszeni w  PFRN 
starają się, aby zawód ten cieszył się prestiżem i  zaufaniem, na 
wzór brokerów z krajów o długiej historii i ugruntowanej pozycji 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Co klient zyskuje na współpracy z pośrednikiem? 
Decydując się na współpracę z pośrednikiem, klient otrzyma wie-
le korzyści. Zaoszczędzi tak cenny dzisiaj czas, nie tracąc go na 
długie poszukiwania w  gąszczu ofert. Wybierze te najatrakcyj-
niejsze, opierając się na swoim doświadczeniu i wiedzy o obecnej 
sytuacji na rynku. Korzystając z  bazy klientów i  wielu kontak-
tów oraz współpracy z  innymi pośrednikami, szybciej też znaj-
dzie nabywcę na powierzoną mu do sprzedaży czy wynajęcia 
nieruchomość. Pośrednik wykorzystuje swoją wiedzę marketin-
gową, posiada umiejętność właściwego wypromowania oferty, 
zamieści w ogłoszeniu profesjonalnie wykonane zdjęcia, ciekawy, 
wzbudzający zainteresowanie opis i w profesjonalny sposób za-
prezentuje nieruchomość, z którą nie jest związany emocjonalnie 
jak jej właściciel, co czyni go bardziej wiarygodnym i  obiektyw-
nym w oczach nabywcy. 

Dla klienta biura pośrednictwa najważniejszym aspek-
tem transakcji jest z  pewnością jej bezpieczeństwo. Pośrednik 
sprawdzi stan prawny nieruchomości, w  razie potrzeby pomo-
że rozwiązać problemy z nim związane, a nabywcy udzieli porad 
dotyczących korzystnego kredytu na zakup nieruchomości czy 
atrakcyjnego jej ubezpieczenia. Zajmie się również sporządze-
niem umowy przedwstępnej, gdy zaistnieje taka konieczność.

Jaki powinien być dobry pośrednik?
Pośrednicy w  obrocie nieruchomościami posiadający licencję, 
zrzeszeni w  Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, a  także 
w Małopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieru-
chomościami, nieustannie pogłębiają swoją wiedzę, korzystając 
z literatury branżowej, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsz-
tatach, a także śledząc na bieżąco zmieniające się przepisy. Wie-
dza, jaką się posługują, jest interdyscyplinarna, dotyczy zagadnień 
z  zakresu prawa, jak kodeks cywilny, ustawa o  gospodarce 

nieruchomościami, ustawa o  planowaniu przestrzennym, Pra-
wo budowlane, z  zakresu ekonomii, podatków, finansów i  wielu 
innych składających się na rzetelny warsztat pracy pośrednika. 
Profesjonalny pośrednik posiada nie tylko dogłębną wiedzę, ale 
musi mieć interesującą osobowość, wykazać się kulturą osobi-
stą i  taktem. Często staje się powiernikiem bardzo osobistych 
kwestii związanych z życiem klienta, który w związku z zakupem, 
sprzedażą, najmem czy wynajmem nieruchomości powierza mu 
nie tylko swoje dane osobowe, ale przekazuje informacje o sytu-
acji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej, licząc na dyskrecję i obda-
rzając zaufaniem.

WARTO WIEDZIEĆ

Dzień Pośrednika w Obrocie 
Nieruchomościami

30 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Pośrednika w Obrocie 
Nieruchomościami. Święto zostało ustanowione w naszym kraju w 2010 r.

Akcja „Drzwi otwarte” — bezpłatne konsultacje 
dla klientów
Ze świętem Dnia Pośrednika od kilku już lat związana jest ak-
cja „Drzwi Otwarte” pod patronatem Polskiej Federacji Ryn-
ku Nieruchomości, mająca na celu bezpłatne konsultacje 
dotyczące obrotu nieruchomościami. W  tym roku akcja odbyła 
się wyjątkowo 28 marca, w  związku ze zbliżającymi się Święta-
mi, i  jak zawsze cieszyła się zainteresowaniem wśród klientów.  
Z Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieru-
chomościami niemalże 30 biur wzięło udział w tym wydarzeniu, 
zarówno przyjmując klientów w swoich biurach, jak i odbywając 
dyżury telefoniczne. Wszystkim osobom zaangażowanym w or-
ganizację wydarzenia serdecznie dziękujemy. 

Z  okazji Dnia Pośrednika w  Obrocie Nieruchomościami, 
wszystkim wykonującym ten niełatwy zawód życzymy sukcesów, 
wytrwałości w osiąganiu zamierzeń, intratnych i  licznych trans-
akcji, przychylnych klientów oraz wiele radości i satysfakcji w co-
dziennej pracy.

Renata Piechutko
Ewelina Wacławik 

MSPON

 n	 87Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 06/2018



88 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

CENTRUM,
UL. KROWODERSKA
Apartament 3-pokojowy, 85 m2, 
dwupoziomowy, po generalnym 
remoncie w 2015 r.
Cena: 960.000 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

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

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Atrakcyjne 2-pokojowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 53 m2, 2012 r.
Cena: 449.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 37 m2, 
klimatyzacja, 2016 r.
Cena: 385.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA
Domy wolnostojące, pow. 132 m2, 
stan surowy zamknięty
Cena: 410.000 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: 835.000 zł
 
KONTAKT:  Katarzyna Kurleto    

 572-985-869

WIELICZKA                                  
Mieszkania 3, 4-pokojowe, 
pow. 61-83 m2

Ceny: od 311.151 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

CZERNICHóW
Domy wolnostojące, pow. 120 m2, 
działka 500 m2

Cena:  415.740 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184



89Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRóLOWEJ JADWIGI
Rezydencja, 8 pokoi, 500 m2

Cena: 2.300.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka   
 501-227-010

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

MISTRZEJOWICE,
OS. PIASTóW
Komfortowe 3-pokojowe mieszkanie, 
65 m2, 2017 r.
Cena: 409.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. SIEWNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
wysoki standard
Cena: 475.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

OLSZA,
UL. JAWROSKIEGO
5-pokojowy apartament o pow.  99 m2, 
wysoki standard
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga    
 505-236-943

WIELICZKA
Mieszkania 3-pokojowe z garażami, 
pow.  70 m2

Ceny: od 320.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

BIEŻANóW,
ZŁOCIEŃ
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 32-60  m2

Ceny: od 166.660 zł

KAZIMIERZ,
UL. PAULIŃSKA
Gustowne 3-pokojowe mieszkanie, 
66 m2, po gen. remoncie
Cena: 565.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer
                            505-236-943

WZGóRZA KRZESŁAWICKIE,
UL. MORCINKA
Dom bliźniak, 5 pokoi, 100 m2, 
wysoki standard
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

BRONOWICE,
UL. SOSNOWIECKA
3-pokojowe mieszkanie urządzone 
w wysokim standardzie, 47 m2, 2013 r.
Cena: 375.000 zł

KONTAKT:  Pamela Pallasch 
 511-272-088

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
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STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
gustowne
Cena: 1.200.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

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. KOBIERZYŃSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 132 m2, 
przestronne
Cena: 695.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna         
                   503-031-022

RUCZAJ,
UL. PYCHOWICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 80 m2, I p., 
dwupoziomowe, 2008 r.
Cena: 574.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran 
 503-780-786

OS. PODWAWELSKIE,
UL. KAPELANKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, I p., 
wysoki standard
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran 
 503-780-786

DĘBNIKI,
UL. ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 104 m2, 
wysoki standard
Cena: 695.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Słaby       
                    500-715-217

WIELICZKA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-59 m2

Ceny: od 185.240 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

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

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

WOLA JUSTOWSKA,
UL. WIOSENNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 134 m2, 
przestronne
Cena: 1.399.500 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

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

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583
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DĘBNIKI,
UL. STAROWOLSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 138 m2, 
2003 r., apartamentowiec
Cena: 1.090.000  zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-105-083

BIEŻANóW,
UL. MAŁA GóRA
Mieszkanie 2-pokojowe, 46,66 m2, 
2012 r., taras
Cena: 324.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz- Sambor   
 500-131-177

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

WIELICZKA,
UL. ZBOŻOWA
Dom w zab. szeregowej 136 m2, 
2014 r., nowoczesny
Cena: 499.000 zł 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

WIELICZKA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow.  41-73 m2

Ceny: od 186.390 zł  

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195 

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE
Mieszkania 3 i 6-pokojowe, 
pow. 65-120 m2

Ceny: od 468.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik                      
 688-880-152

 
 

RUCZAJ,
UL. MIŁKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 138 m2, 
apartamentowiec, 2003 r.
Cena: 1.090.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska             
                    505-105-083

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHóW
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
po remoncie
Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz- Sambor 
 500-131-177

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MEIERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 74,5 m2, 
I p., 2008 r.
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek    
 505-110-150
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4-pokojowe – 80 m² 
ul. Królewska
Mieszkanie 4-pokojowe z osobną kuchnią, 
łazienką, WC, spiżarnią i piwnicą. Położone 
na pierwszym piętrze w kamienicy. Blisko 
komunikacji miejskiej.

 

Cena 570.000 zł  
tel. 512 110 802

3-pokojowe – 56,4 m2     
Ruczaj, ul. Pszczelna
2-poziomowe, klimatyzowane mieszkanie składające 
się z: I poziom, salon z aneksem kuchennym, 
przedpokój, duży balkon. II poziom: 2 sypialnie i 
łazienka. W cenie mieszkania strych nie wliczony do 
metrażu. do mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Możliwość dokupienia oddzielnego garażu w bryle 
budynku. Bliskość Kampusu UJ.                                                                            

Cena 359.000 zł 
tel. 782 941 234

2-pokojowe - 43 m2                     
Stare Podgórze,          
Rynek Podgórski
Mieszkanie składające się z dwóch osobnych 
pokoi, oddzielnej jasnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Z jednego pokoju wyjście na 
balkon. Nieruchomość położona na czwartym 
piętrze w czteropiętrowym bloku. Możliwość 
parkowania na tyłach budynku. Bardzo funkcjo-
nalny układ, piękny widok na Rynek Podgórski.

Cena 420.000 zł
tel. 513 084 377

1-pokojowe - 33 m2      
Bronowice, ul.Piastowska
Mieszkanie na sprzedaż składające się z: 
przedpokoju, pokoju z wyjściem na balkon, 
jasnej kuchni oraz łazienki z WC. Dodatkowo 
do mieszkania przynależy piwnica. 10 piętrowy 
budynek z lat 80-tych. Mieszkanie po remoncie 
w stanie do wejścia. Nieruchomość znajduje 
się w bliskim sąsiedztwie Krakowskich uczelni

Cena 280.000 zł
tel. 12 307 21 24

2-pokojowe – 64 m2               
Salwator  
Mieszkanie w trzypiętrowej kamienicy z lat 
trzydziestych, o pow. użytk. 64 m2 na sprzedaż, 
składające się z: przedpokoju, 2 osobnych 
pokoi, jasnej osobnej kuchni, łazienki z WC, 
garderoby oraz balkonu. Do nieruchomości 
przynależy komórka lokatorska znajdująca się 
przy mieszkaniu. Ogrzewanie oraz ciepła woda 
z sieci miejskiej. Ekspozycja: wschód-zachód.

 Cena 335.000 zł
tel. 664 273 993

3-pokoje - 68 m2                 
ul. Wrocławska
Mieszkanie składa się z dwóch sypialni, salonu 
z otwartą kuchnią, łazienki, WC, przedpokoju 
oraz pomieszczenia gospodarczego. Moż-
liwość dokupienia garażu pod budynkiem. 

Cena 540.000 zł
tel. 512 110 802 

3-pokojowe –  70 m2            
Krowodrza, os. „Ukryte 
Pragnienia” (ul. Kluczborska)
Przedpokój, osobna, jasna kuchnia, salon, 
2 sypialnie, łazienka, wc, 2 balkony, piwnica. 
Możliwość dokupienia garażu. Zamknięte, 
chronione monitorowane osiedle. Doskonale 
rozwinięta infrastruktura i komunikacja.

Cena 599.000 zł
tel. 793 717 771

Lokal-64 m2                           
Ugorek

Lokal handlowo-usługowy na parterze w bloku 
mieszkalnym, wejście z ulicy. 3 pomieszczenia, 
zaplecze, toaleta, spore natężenie ruchu piesze-
go, ogrzewanie z MPEC, budynek z 2001 roku. 
Idealne pod gabinet lub kancelarię.

Cena 460.000 zł 
tel. 12 412 00 72

2-pokojowe - 41 m2 
Dąbie, ul. Na szaniec
Przedpokój, dwa oddziele pokoje, osobna, 
jasna kuchnia, łazienka, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w bloku czteropiętrowym z cegły. 
Blisko przystanek MPK.

Cena 268.000 zł do negocjacji                                                  
tel. 531 992 777

2-pokojowe - 45 m2                        
Kozłówek, ul. Prof. Tadeusza 
Seweryna
Przedpokój, jasna kuchnia, dwa niezależne po-
koje, łazienka z WC, loggia, piwnica. Podwójna 
ekspozyja. Mieszkanie w stanie dobrym. Blisko 
komunikacji miejskiej. 

Cena 245.000 zł
tel. 534 533 332
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe – 130 m2      
Krowodrza, Leopolda Staffa
Przedpokój, 3 pokoje, salon z aneksem kuchen-
nym, łazienka z oknem, garderoba. Klimatyczny 
apartament blisko centrum miasta w cichej i 
zielonej okolicy. Możliwość dokupienia garażu 
(28 m2) za dopłatą.

Cena 760.000 zł
tel. 666 600 732

3-pokojowe – 78 m2                                
Bronowice, ul. Władysława 
Podkowińskiego
Przestronne, dwupoziomowe. Duży salon z 
kominkiem połączony z jasną kuchnią, łazienka 
oraz sypialnia.Wys. standard wykończ. Możliwość 
powrotu do pierwotnego układu ( 3 pokoje,jasna 
kuchnia,toaleta,łazienka)oraz dokupienia garażu i 
komórki lokatorskiej. Taras o powierzchni 15 m2.             

Cena 445.000 zł 
tel. 12 265 12 73 

3-pokojowe – 61,90 m2       
Nowy Prokocim
Przestronny przedpokój, widna kwadratowa 
kuchnia, 3 oddzielne pokoje, łazienka, WC, 
loggia, piwnica. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym, na piątym piętrze w bloku z windą, 
przy którym znajdują się liczne miejsca po-
stojowe. W okolicy Park Jerzmanowskich oraz 
przystanki komunikacji miejskiej.

Cena 390.000 zł                                                           
tel. 600 176 207

3-pokojowe 
Wzgórza Krzesławickie,   
os. Na Stoku

Przedpokój, trzy pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, loggia, piwnica. Ogrzewanie 
centralne, miejskie. Dwustronna ekspozycja. 
Blok w otoczeniu zieleni. 

Cena 289.000 zł do negocjacji
tel. 792 707 776

2-pokojowe - 35,94 m2 
Złocień, ul. Malachitowa
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, taras o powierzchni 
około 30 m2. Dwustronna ekspozycja 
mieszkania. Stan idealny. Kameralne oraz 
monitorowane osiedle z 2014 roku.                     

Cena 229.000 zł 
tel. 537 680 002

3-pokojowe – 53,08 m2           
Wola Duchacka Wschód
Mieszkanie składa się z 3 nieprzechodnich pokoi, 
oddzielnej jasnej kuchni, łazienki z osobnym WC 
oraz przedpokoju. Z salonu jest wyjście na balkon. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 

Cena 309.000 zł
tel. 730 669 777

3-pokojowe - 63 m2           
Czyżyny, os. Dywizjonu 303
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna osobna 
kuchnia, łazienka, toaleta,  2x loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie dobrym - do zamieszkania. 
Idealne dla rodziny lub pod inwestycje.

Cena 325.000 zł  
tel. 535 221 232

Lokal usługowo-handlowy – 
100 m2, działka – 200 m2 
Śródmieście, ul. Brodowicza

Parter, trzy wejścia. Możliwość aranżacji 
na dwa mniejsze lokale - mniejszy z 
przeznaczeniem mieszkalnym (dostępne 
zgody wspólnoty). Własna, ogrodzona działka. 
Wjazd i wejście z witryną bezpośrednio z ulicy.

Cena 620.000 zł
tel. 604 683 680 , (12)311 99 46

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

Lokale użytkowe na wynajem 
Nowa Huta
Dwa niezależne lokale handlowe mieszczące 
się na parterze przy Alei Solidarności na terenie 
Nowej Huty. Lokale w stanie bdb. Duże witryny. 
Bardzo duże natężenier ruchu pieszych. Do-
skonałe pod działalość handlową lub usługową.  

Cena najmu:

139 m2  - 9000 zł/mc netto miesięcznie  
111 m2 -  8000 zł/mc netto miesięcznie 
tel. 512 110 804



94 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 06/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

3-pokojowe - 66,54 m2   Bieżanów - ul. Podłęska 

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 niezależne pokoje, łazienka z WC, garderoba, taras o powierzchni około 40 m2. 

Pierwsze piętro.Dwustronna ekspozycja mieszkania. Stan idealny. Kameralne oraz strzeżone osiedle z 2001 roku.

 
Cena 419.000 zł  tel. 537 680 002 

3-pokojowe - 71,09 m2  
Płaszów, ul. Wincentego Turka

Przedpokój, oddzielna kuchnia, 3 pokoje, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. Mieszkanie 
na pierwszym piętrze. Przestronne i ustawne 
pomieszczenia. Słoneczna ekspozycja. Blok 
położony w cichej i kameralnej okolicy.  

Cena 461.500 zł 
tel. 504 143 011

5-pokojowe – 108 m2  
Kazimierz, ul. Piekarska
Widokowe mieszkanie zlokalizowane w 
czteropiętrowym budynku z ogrzewaniem 
miejskim. Składa się z 5 osobnych pokoi, 
oddzielnej kuchni i 3 łazienek. Do mieszkania 
przynależy balkon, piwnica i miejsce postojowe 
w garażu podziemnym w cenie 40.000 zł . 
Powierzchnia całkowita to 126 m2.

Cena 840.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe – 44,50 m2         
Żabiniec, ul. Solskiego
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC. Do mieszkania 
przynależą piwnica i balkon o południowej eks-
pozycji. Istnieje możliwość przearanżowania 
mieszkania na dwupokojowe z jasną kuchnią.  
Wysoki standard. Blok położony w centrum 
osiedla. Dużo zieleni wokół budynku.

Cena 359.000 zł  
tel. 696 496 500

2-pokojowe – 53 m2          
Wola Justowska
Dwa osobne pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka z WC, balkon, ogródek 
prywatny oraz miejsce postojowe. Miesz-
kanie w bliskiej odległości krakowskich błoń. 

Cena 385.000 zł
tel. 534 534 605
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ul. Chmieleniec

606 716 557

Zagórze

506 770 003

ul. Chlebiczna

606 719 557

ul. Wysłouchów

606 716 557

Więckowice

506 770 003

Śledziejowice

Cena: 309 000 zł
2Metraż: 72 m

4 pokoje

506 770 003

Oddział Kraków ul. św. Gertrudy 24 

PONAD 90 NOWYCH INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

Cena: 300 000 zł
2Metraż: 50 m

2 pokoje

Cena: 469 000 zł
2Metraż: 125 m

4 pokoje

Cena: 380 000 zł
2Metraż: 51 m

2 pokoje

Cena: 575 000 zł
2Metraż: 157 m

4 pokoje

Cena: 610 000 zł
2Metraż: 118 m

4 pokoje
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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

Willa/teren inwestycyjny Penthouse

Penthouse Kamienica po remoncie

Willa do modernizacji

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

WARSZAWA, tylko ok. 12 min. od Centrum, 
1116 m2, działka 9500 m2

WarszaWa MokotóW ul. Żaryna,
137 m2, 5 pok.

WARSZAWA CentRUm, 
56 m2, 2 pok.

WarszaWa mOKOtÓW, ul. Bruna,
115 m2, 4 pok.

POdKOWA LeśnA
318 m2, działka 3500 m2

Właściciele biura

18.000.000 PLn

2.100.000 PLn

2.800.000 PLn

960.000 PLn

1.350.000 PLn

tel. + 48 601 131 690 tel. +48 797 171 103

tel. + 48 601 131 690

tel. + 48 694 750 266

tel. + 48 609 777 677
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KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Do sprzedania dom 
o pow. 250 m2 usytuowany na 
działce o pow. 23 ar, wybudowany 
w 2002 r., w cenie większość 
wyposażenia.

799 000 zł do negocjacji

 Lucyna Pacułt 668-177-549

SKAWINA

Do sprzedania dom 
o pow. 124 m2  położony na działce 
o pow. 6,5 ar, wybudowany według 
projektu  “DOM PRZY CYPRYSOWEJ 
12 N”,  w trakcie realizacji (czerwiec 
2018 r.)

399 000 zł do negocjacji

KRAKÓW, PODGÓRZE

Do sprzedania dom bliźniak o 
pow. 119 m2 położony 
na 4 arowej działce, po kapitalnym 
remoncie, super lokalizacja, łatwy i 
szybki dojazd do centrum.

650 000 zł do negocjacji

 Elżbieta Saracen 606-963-601

KRAKÓW, UL. CECHOWA

Do sprzedania dom bliźniak 
o pow. 198 m2 położony 
na działce o pow. 8 ar,  wybudowa-
ny w stanie surowym w latach 
90-tych i całkowicie wykończony 
w 2010 r., pomimo zabudowy 
bliźniaczej mamy wrażenie budynku 
wolnostojacego.

870.000 zł do negocjacji

 Elżbieta Saracen 606-963-601

RZESZOTARY

Do sprzedania dom o pow. 185 m2 
usytuowany na działce o pow. 14 
ar, wybudowany w 2015 r. według 
projektu DOM W WICIOKRZEWIE 
(Archon), wykończony w wysokim 
standardzie.

810 000 zł do negocjacji
LIBERTÓW

Do sprzedania dom o pow. 250 m2 
zlokalizowany na działce o pow. 8 ar, 
wybudowany w 2009 r., wykończony 
w wysokim standardzie.

895 000 zł

KRAKÓW, UL. TYNIEC

Do sprzedania dom o pow. 185 m2  

usytuowany na działce o pow. 6,5 
ar, wybudowany w 2013 r., wysoki 
standard wykończenia, położony w 
pobliżu Lasów Tynieckich.

999 000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Do sprzedania dom o pow. 270 m2 
położony na działce o pow. 10 ar, 
wybudowany w 2011 r., posesja 
zlokalizowana jest w spokojnej okolicy 
w otoczeniu domów jednorodzin-
nych.

895 000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

WIELICZKA

Do sprzedania dom o pow. 245 m2 
usytuowany na działce o pow. 758 
m2, wybudowany w 2016 r., wysoki 
standard.

1 150 000 zł SKAWINA

Do sprzedania dom o pow. 166 m2 
zlokalizowany na działce o pow. 4,5 
ar, nieruchomość w stanie dewelop-
erskim, bardzo dobra lokalizacja i 
połączenie komunikacyjne z Krakowem.

550 000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

 Lucyna Pacułt 668-177-549  Lucyna Pacułt 668-177-549

 Lucyna Pacułt 668-177-549  Lucyna Pacułt 668-177-549
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Mieszkanie zlokalizowane jest tuż przy ulicy Bieńczyckiej, która 
zapewnia bezproblemowy dojazd w każdą część Krakowa. 

Mieszkanie znajduje się w pięknej, nowoczesnej, oddanej do 
użytku w 2014 roku inwestycji Apartamenty Novum.

Kameralna kamienica, w której mieści się 5 mieszkań.  
Całkowicie odrestaurowana w 2011 r.

Kamienica znajduje się zaledwie 900 m. od Rynku Głównego. 
Doskonała lokalizacja zarówno pod inwestycję jak i do użytku 
własnego.

Dom zlokalizowany jest na prestiżowym osiedlu „Saritol Park”, 
zamkniętym z wjazdem tylko dla mieszkańców. 

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Edyta Jaros
+48 575 632 123

e.jaros@nowodworskiestates.pl

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Łukasz Zborowski
+48 731 070 320

l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Karolina Łakomy
+48 575 245 123

k.lakomy@nowodworskiestates.pl

Edyta Jaros
+48 575 632 123

e.jaros@nowodworskiestates.pl

Edyta Jaros
+48 575 632 123

e.jaros@nowodworskiestates.pl

Cena: 2 000 PLN

Cena: 2550 PLN

Cena: 550 000 PLN

Cena: 2500 PLN

Cena: 486 300 PLN

Cena: 1 439 000 PLN

Powierzchnia: 41 m2

Powierzchnia: 55 m2

Powierzchnia: 53 m2

Powierzchnia: 54 m2

Powierzchnia: 41 m2

Powierzchnia: 232 m2

ul. Bieńczycka

ul. Rakowicka

ul. Jesionowa

ul. Jana Zamoyskiego

ul. Starowiślna

Wynajem

Wynajem

Sprzedaż

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

Piękny dom o idealnym metrażu, z widokiem na las, 
tuż przy granicy Krakowa.

Dzielnica: Kraków-Nowa Huta

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Rakowice

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Wola Justowska

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Dzielnica: Kraków-Śródmieście

Do wynajęcia przepiękne, nowoczesne, przestronne 2-pokojowe 
mieszkanie tuż przy Rynku Podgórskim z niesamowitym wido-
kiem i klimatyzacją.

Michałowice

Michałowice, ul. Parkowa
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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

Kazimierz, ul. Starowiślna - sprzedaż ul. Komuny Paryskiej - sprzedaż

3 pokoje wykończone 
pod klucz, 53 m2, II piętro,
ul. Starowiślna, Kazimierz

Na sprzedaż dom  
o pow.ierzchni 200 m2  
z przestronnym 
salonem z kominkiem, 
4 sypialniami oraz 
ogródkiem i garażem.

Cena: 599.000 zł Cena: 820.000  zł

ul. Danka - sprzedaż ul. Lipska - sprzedaż

Mieszkanie 3-pokojowe 
o powierzchni 67m2 
z 2 tarasami ( 56 m2) 

Mieszkanie o powierzchni 
50 m2, 2 pokoje, 
osobna jasna kuchnia, 
garderoba.

Denys Romanov   +48 795 795 482   denys@aphouse.pl

Cena: 726.250 zł Cena: 380.000 zł

Salwator City - sprzedaż Rząska - sprzedaż

Do sprzedaży mieszkanie 
z tarasem w Salwator City 
o pow. 104 m2.

Do sprzedaży dom 
w Rząsce o pow. 300 m2 

3 pokoje + 2 łazienki 
+ balkon, 69 m2, V piętro.

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

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

    Cena: 999.000 zł 
           do negocjacji 

Kazimierz - sprzedaż ul. Zakamycze - sprzedaż

Na sprzedaż 3 pokojowe 
mieszkanie na 
Kazimierzu.
Mieszkanie składa się 
z salonu, 2 sypialni, 
osobnej jasnej kuch z 
oknem łazienki. 

Na sprzedaż 3 pokojowe 
mieszkanie na Zakamyczu  
o powierzchni 70 m2 .

Miejsce postojowe w cenie
30.000 zł

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

Cena: 569.000 zł Cena: 580.000 zł

Cena: 980.000 zł 

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

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

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

Marek Cygal  +48 795 184 428  marek@aphouse.pl
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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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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

31-052 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 38/6 
tel.: 012 423 00 29, 604 484 866

PODGÓRZE, 
PRZEWÓZ

Agnieszka Dorynek          506-637-713

½ budynku o pow. 205 m2, w tym 
dwa mieszkania wydzielone od 
odrębnych ksiąg wieczystych, 
udział w strychu, budynku gospo-
darczym i narożnej działce.

Cena: 780.000 zł
 

ZaprasZam na preZentację

506-637-716 

Dla gotówkowego Klienta 
poszukujemy do zakupu 

kamienice lub duże mieszkania 
w centrum

AZORY,
UL. STACHIEWICZA

Ania Podgórska          502-749-773

37,29 m2, 2 niezależne pokoje, 
jasna kuchnia, 4/4 piętro

 

Cena: 249.000 zł

ZaprasZam na preZentację

OS. OFICERSKIE, 
UL. CHROBREGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Lokal handlowo-usługowy, 
parter witryna,
po remoncie, pow. 40 m2

 

Cena: 333.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO, 
GRZEGÓRZKI

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612

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

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

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

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO, 
UL. RAKOWICKA

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612

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

Miejsce postojowe 45.500 zł 

Cena: 328.785 zł

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA, 
UL. RUSZNIKARSKA

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612

30 m2, pokój z jasną kuchnią, 
balkon – idealne pod wynajem.

 

Cena: 230.000 zł

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA, 
UL. ZARZECZE

Agnieszka Dorynek          506-637-713

29,07 m2, parter z ogródkiem 
w 2 piętrowym apartamentowcu, 
kupujący nie płaci PCC, możliwość 
zakupu garażu za 35 tys zł.

 
Cena: 259.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO, 
UL. ŚW. SEBASTIANA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

27,3 m2, widok na ogród Księży 
Misjonarzy, do remontu.

 

Cena: 205.000 zł

ZaprasZam na preZentację

PODGÓRZE, 
UL. LIMANOWSKIEGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Lokal parterowy z witryną 
przy ulicy z dużym natężeniem 
pieszych, 197 m2

Cena: 9000 zł
 

ZaprasZam na preZentację
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ogłoszenia drobne i prywatne

OGŁOSZENIA DROBNE

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. Aparta-
menty 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 odre-
staurowany zgodnie z wytycznymi konserwatora 
zabytków. Utrzymane zostały wszelkie sztukaterie 
elewacyjne jak i podziały okien, balkonów czy układ 
klatki schodowej. Jednocześnie dla zwiększenia 
komfortu i ekologicznego użytkowania zastoso-
wano rozwiązania takie jak trzyszybowe okna, cen-
tralne ogrzewanie gazowe najnowszej technologii, 
elektroniczne liczniki pomiaru. Jednocześnie aby 
utrzymać klimat lat 30. odtworzono sztukaterię 
sufitową, stolarkę drzwi z koronami, wysokie listwy 
przypodłogowe czy drewniane dębowe podłogi. 

Cena 332.000 zł 
Tel. 669-461-550

Kraków, ul. Białoprądnicka 
34 m2, IV/IV p., jednopokojowe, jasne, słoneczne, 
stan bardzo dobry, dobrze wynajmowane, sprze-
da właściciel.

Cena 220.000 zł
Tel. 506-369-320

Kraków, ul. Borowinowa
33 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie w syste-
mie TBS (sprzedaż partycypacji), w 3-piętrowym 

budynku z  2004 r. Lokal składa się z  2 pokoi, 
przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu. Do 
mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Ogrzewanie miejskie.

Cena 74.500 zł
Tel. 608-470-276

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

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

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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Kraków, ul. Chełmońskiego
63,2 m2, 4 -pokojowe, par ter. Mieszkanie 
w 2-piętrowym budynku z 2006 r. Lokal składa 
się z salonu połączonego z aneksem kuchennym 
(istnieje możliwość wydzielenia kuchni jako od-
dzielne jasne pomieszczenie), sypialni, łazienki 
z  WC z  oknem i  przedpokoju. Do mieszkania 
należy komórka lokatorska – 10 m2, podziemne 
miejsce parkingowe (dodatkowo płatne) i  za-
gospodarowane 2 tarasy zewnętrzne. Czynsz 
administracyjny wynosi 450 zł przy 2 osobach 
(zawiera zaliczkę na zimną i ciepłą wodę, ogrze-
wanie, fundusz remontowy, wywóz śmieci), 
dodatkowo płatny prąd według zużycia. Brak 
gazu w budynku. Istnieje możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w garażu podziemnym – 
22.000 zł.

Cena 428.000 zł
Tel.: 730-722-022

e-mail: agaligman@gmail.com

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

Cena 144.000 zł
Tel. 606-387-541

Kraków, ul. Józefińska
54 m2,  2-pokojowe, I   piętro.  Mieszkanie 
w 3-piętrowym budynku WILLA AWANGARDA, 
oddanym do użytku w  2009 r. Znajduje się 
w  plombie do zabytkowej kamienicy. Lokal 
składa się z dużego salonu z aneksem kuchen-
nym, sypialni, przedpokoju i  łazienki. Z  obu 
pokoi wyjście na taras. Kuchnia w zabudowie 
meblowej z  nowoczesnym sprzętem AGD. 

Czynsz ok. 500 zł, ogrzewanie miejskie. Parko-
wanie 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 mikromiesz-
kania lub pod najem krótkoterminowy. Niewielka 
powierzchnia mieszkań oraz doskonale zaprojek-
towane wnętrza z dużą dbałością o szczegóły po-
wodują, że ich zakup staje się niezwykle opłacalny. 
Duży nacisk został położony na wysokiej jakości 
materiały wykończeniowe oraz wysoki poziom 
wykończenia części wspólnych 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 apartamentowca 
przy ul. Królowej Jadwigi (blisko pętli tramwajowej 
Salwator). Składa się z salonu z aneksem kuchen-
nym, 3 sypialni, 2 łazienek, garderoby, balkonów. 
Mieszkanie jest całkowicie wykończone (piękne 
drewniane podłogi, drewniane drzwi i  okna) 
i wyposażone. Z balkonów i okien widok na za-

aranżowany 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 

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-piętrowym 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 wycho-
dzą na południe. Ogrzewanie i  ciepła woda 
z piecyka dwufunkcyjnego. Czynsz ok. 200 zł/
msc. Możliwość dokupienia 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

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

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

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

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

PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. Wszystkie media – gaz, woda miejska, kanalizacja, prąd,telefon, internet. Działka 8 a, ogrodzona, 

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

zabudowa jednorodzinna, okolica cicha i spokojna, sąsiedzi przyjaźni.

Cena 595.000  zł Tel.12 270 13 65 lub 602 61 85 06
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Kraków, ul. 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 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu. Miesz-
kanie jest urządzone w klasycznym stylu, jasne 
i  przestronne, w  pełni umeblowane. Istnieje 
możliwość zakupienia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym i komórki lokatorskiej. In-
westycja Apartamenty Novum cieszy się ogrom-
nym powodzeniem ze względu na nowoczesną 
bryłę, estetykę projektu oraz wysoką jakość 
wykończenia. Infrastruktura handlowo-usłu-
gowa 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 Fajny 
Dom. Ekspozycja: południowo-zachodnia, balkon 
(6 m2), stan deweloperski, idealne pod wynajem. 

Mieszkanie bardzo ustawne, dobrze zagospoda-
rowany teren osiedla (przedszkole, sklepy, plac 
zabaw itp). W niedalekiej przyszłości ta część mia-
sta będzie intensywnie rozbudowywana, 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

Czarnochowice, granica Bieżanowa
DOM DLA RODZINY TRZYPOKOLENIOWEJ
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 powiatowa. Enklawa ciszy i spokoju. Nieruchomośc bez obciążeń.   Cena 1.200.000 zł            601 427 769
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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

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 po-
siada 2 kondygnacje ale generalnie jest do dużego 
remontu lub zburzenia i nowej zabudowy. Zaletą 
jest obecność wszystkich mediów w budynku, tj: 
gaz, prąd, woda, kanalizacja. 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 znako-
mitym dojazdem do centrum miasta. Parter: 
duży salon przechodzący do kuchni, sypialni. 
Kuchnia po całkowitym remoncie wraz ze 
sprzętem AGD i blatem kwarcowym. Sypialnia 
z  dużą zabudowaną szafą. Łazienka z  kabiną 
prysznicową. Taras z  widokiem na zaciszną 
działkę. Piętro: 2 sypialnie (jedna z garderobą), 
łazienka z  kabiną prysznicową. Komunikacja: 
znakomity dojazd liniami tramwajowymi i au-
tobusowymi do centrum Krakowa (pętla pod-
górze/Łagiewniki), bliski wyjazd na obwodnicę. 

Kraków, ul. Strzelców , 52 m2

Mieszkanie w stylu skandynawskim w pełni umeblowanie, gotowe 
do zamieszkania. Salon, dwie sypialnie (jedna urządzona jak pokój 
dziecięcy/gabinet), kuchnia, łazienka i osobno toaleta. Duży przestronny 
balkon. W przedpokoju szafa wnękowa z drewna w kolorze ścian. 
W kuchni lodówka, pralka, zmywarka. Do mieszkania przynależy 
pomieszczenie gospodarcze na poziomie minus jeden.

Cena 355.000 zł   601 447 261
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ogłoszenia drobne i prywatne

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 
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 napędza-
na jest systemami marki Wiśniewski. Z parteru, 
drewniane schody prowadzą na pierwsze piętro 
na którym znajdują się trzy sypialnie, przestronna 
i jasna łazienka, garderoba oraz pokaźna antre-
sola górująca nad salonem. Dom jest w  pełni 
umeblowany i  wyposażony materiałami naj-
wyższej jakości. Najbliższy przystanek komuni-
kacji zbiorowej, obsługiwany przez MPK Kraków 
–  „Koszykowice Modrzewiowa” – znajduje 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 
budowę dwóch budynków jednorodzinnych 

w  zabudowie bliźniaczej. Media w  granicy 
i drodze (woda, prąd, gaz, kanalizacja,telefon). 
Cicha spokojna okolica, dojazd drogą asfaltową. 
W  pobliżu sklepy ogólno-spożywcze, szkoła, 
przedszkole, przystanek autobusowy, Las Wol-
ski, tor kajakowy. Działka kształtem zbliżona 
do trapezu.

Cena 370.000 zł
Tel.  784-434-430

Kraków, ul. Wiosenna
20 a, budowlana (nr 71/1, Krowodrza) z  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 prosto-
kąta. Szerokość 27,5 m, długość 66 m. Działka 
jest objęta Miejscowym Planem Zagospodaro-
wania o oznaczeniu MU, co oznacza możliwość 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojącej lub w  zabudowie bliźniaczej 
z możliwością wydzielenia w budynku miesz-
kalnym lokalu na cele usługowe dla usług nie-
uciążliwych. Na końcu nieruchomości graniczy 
z  lasem. Działka uzbrojona w  media. Dojazd 
drogą utwardzoną.

Cena 269.000 zł
Tel. 509-373-077

Kancelaria Prawna „Realność” 
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Obsługa prawna nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zajmujemy się również obsługą wynajmu mieszkań, przygotowaniem mieszkań 
do wynajmu, pośrednictwem w wynajmie, przygotowaniem umów najmu oraz opieką 
nad mieszkaniami w czasie trwania umowy najmu zarówno długoterminowych, jak 
i krótkoterminowych. Obsługa również w języku angielskim, niemieckim i włoskim. 
Wieloletnie doświadczenie. 

Warunki współpracy do uzgodnienia.

ulica Mazowiecka 117, 30-023 Kraków
tel: 12-6331549, 601488071 | www.realnosc.eu

Grażyna Kielar

Nr licencji Pośrednika: 1946
Nr licencji Zarządcy: 27342 
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Krakowski Rynek Nieruchomości

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
13 kwietnia 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

MIESZKANIA – WYNAJEM

Kraków, ul. Bohaterów Września
48 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie w 11-pię-
trowym budynku z  2010 r. Lokal wyposażony 
w zmywarkę, pralkę, lodówkę, płytę indukcyjną, 
piekarnik i mikrofalówkę. Mieszkanie świeżo po 
remoncie. Rozwinięta komunikacja miejska: 3 min. 
do pętli tramwajowej (linia 21 i 52, linia nocna 64). 
W pobliżu Lidl, Biedronka, Mila, mniejsze sklepy 
i punkty sprzedaży pieczywa, plac targowy, zajęcia 
fitness, 4 oddziały banków, 2 żłobki i 3 przedszko-
la 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 anek-
sem kuchennym, kuchni (z wyposażeniem), 
łazienki (kabina prysznicowa z  hydromasa-
żem, pralka, WC, meble) i  samodzielnego 
balkonu – 12 m 2.  O gr zewanie miejsk ie. 
Rozwinięta komunikacja miejska: linie tram-
wajowe – 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
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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

30.03–12.04.2018  nr 06/2018

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

Ostatnie       mieszkania
dostępne

w  sprzedaży

4

www.augustianska.pl

Na sprzedaż  lokal użytkowy
w centrum Kazimierza
www.apartamentymiodowa.pl
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ul. Głowackiego 6/2, Kraków

Tel.: 600-070-538 / (12) 638-88-08

www.rivaverona.pl

info@rivaverona.pl


