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Ostatnie       mieszkania
dostępne

w  sprzedaży

4

www.augustianska.pl

Na sprzedaż  lokal użytkowy
w centrum Kazimierza
www.apartamentymiodowa.pl



Miejsce przyjazne ludziom biznesu

budynek oddany do użytkowania

powierzchnie biurowe i usługowe

proMocyjne stawki wynajMu tel. 530 500 555

www.conradbiura.pl

Szanowny Czytelniku

Wiosna za oknami. Zieleń wraca do miasta, 

wytchnienia szukamy więc najczęściej na 

świeżym powietrzu. Wraca pytanie, jak zapewnić 

możliwie największej liczbie mieszkańców 

dostęp do parków i zielonych terenów 

rekreacyjnych? Jaki dokument to opisuje, 

kto ponosi odpowiedzialność za zarządzanie 

miejską zielenią? Czy i jakie działania podjął 

magistrat, aby decyzjami dotyczącymi 

zagospodarowania przestrzennego ulżyć 

płucom mieszkańców Krakowa? W ramach 

cyklu debat „Stwórzmy razem dobre miasto”, 

z inicjatywy Stowarzyszenia Budowniczych 

Domów i Mieszkań na początku kwietnia 

w Pawilonie Wyspiańskiego zastanawiali się 

nad tym przedstawiciele miasta, organizacji 

pozarządowych oraz ruchów społecznych.

Jednym z działań, które ma być odpowiedzią na 

fatalny, szczególnie w sezonie grzewczym, stan 

powietrza w Krakowie, jest budowa pierwszej 

w mieście tężni solankowej. Projekt powstaje 

w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. 

Dzięki temu, ale także z wielu innych względów, 

Nowa Huta staje się coraz bardziej atrakcyjnym 

miejscem dla dotychczasowych i przyszłych 

mieszkańców, o czym przeczytać można 

w artykule Anny Kapłańskiej pt. „Nowa Huta — 

potencjał ukryty w terenach poprzemysłowych”.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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www.dwutygodnik.krn.pl
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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









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
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Wyniki plebiscytu oraz relacja z gali wręczenia statuetki zostaną opublikowane 13.07.2018 r. w numerze 13/2018 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”.

KUPON

(patrz str. 8–9)

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

EDYCJA I
inwestycja:  
Fajny Dom

deweloper: 
Mota Engil Real Estate  
i Estia

EDYCJA III
inwestycja:  
Bunscha Park

deweloper: 
Bunscha Park

EDYCJA IV
inwestycja:  
Wielicka Garden

deweloper: 
Atal

EDYCJA II
inwestycja:  
Osiedle Lawendowa 3

deweloper: 
Osiedle Lawendowa 3



rezydencja walenty
Lokalizacja: Kraków, ul. Prądnicka
Deweloper: APT-DOM
www.rezydencjawalenty.pl

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

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

panorama prądnik
Lokalizacja: Kraków, ul. Kuźnicy Kołłatajowskiej
Deweloper: Nokturn Deweloper
www.panoramapradnik.pl

2018

ORGANIZATOR PARTNER

oddaj głos w plebiscycie

...i wyjedź  
na wczasy

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

prądnik nowy
Lokalizacja: Pachońskiego 5d
Deweloper: CP RE
www.pradniknowy.pl

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

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

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

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

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

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

 n	 9Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2018
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Osiedle Pasteura

Biuro sprzedaży:
tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33
e-mail: biuro@tetnowski.pl
www.tetnowski.pl

Osiedle Pasteura
Adres: Kraków, ul. Pasteura 1

Deweloper: 

10 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2018



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 01/2018 do nr 10/2018)

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

O
siedle Pasteura to wyjątkowe miejsce 
na mieszkaniowej mapie Krakowa. Wraz 
z zespołem architektów stworzyliśmy 

projekt kameralnego i nowoczesnego osiedla 
o rodzinnym charakterze. W trzypiętrowych 
budynkach realizowanych w ramach pierwszego etapu 
inwestycji, znajdować się będzie 88 funkcjonalnych 
mieszkań z balkonami lub tarasami o pow. od 32 do 
78 m2 z dostępem do wind. Przewidziane są miejsca 

1. hol . . . . . . . . . . . . . 9,14 m²

2. pokój . . . . . . . . . . 10,56 m²

3. pokój . . . . . . . . . . 11,63 m²

4. pokój z aneksem . . 19,27 m²

5. łazienka . . . . . . . . . 4,50 m²

1. hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,63 m²

2. pokój z aneksem . . . . . . . . . .25,41 m²

3. łazienka . . . . . . . . . . . . . . . . 4,35 m²

4. pokój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,71 m²

Przykładowe 
mieszkanie  

55,10 m2

Przykładowe mieszkanie  45,10 m2

parkingowe na terenie osiedla, jak również w podziemnym 
garażu. Klasyczna bryła budynków i elegancka kolorystyka 
nadają inwestycji miejski styl w zaciszu zieleni. Bezpieczne 
place zabaw, ścieżki spacerowe i specjalne miejsce do gry 
w szachy na wolnym powietrzu zapewnią mieszkańcom 
relaks i wypoczynek. „Osiedle Pasteura” ma dostęp do pełnej 
infrastruktury miejskiej oraz bardzo dobrą komunikację 
z centrum Krakowa, która w najbliższym czasie zostanie 
rozszerzona w związku z budową nowej linii tramwajowej.

2

2

5

3

3
4

4

1

1
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Bartla 19

Biuro sprzedaży:
tel. 503 484 819, 505 667 644
e-mail: biuro@mdmnaklinach.pl
www.mdmnaklinach.pl

Bartla 19
Adres: Kraków, ul. Bartla 19

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

Głosować można:
• za pośrednictwem strony internetowej  

www.plebiscyt.krn.pl
• na kuponach drukowanych  

w „Krakowskim Rynku Nieruchomości”  
(od nr 01/2018 do nr 10/2018)

• na specjalnych kuponach rozdawanych 
podczas targów mieszkaniowych

Znajdziesz nas także na

 n	

1. przedpokój   .  .  .  .  .  .  . 5,5 m2

2. pokój dzienny   .  .  .  . 26,9 m2

3. pokój   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,0 m2

4. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,6 m2

1. przedpokój   .  .  .  .  .  .  . 5,1 m2

2. łazienka   .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,6 m2

3. kuchnia  . . . . . . . . . . 6,7 m2

2. pokój dzienny   .  .  .  . 24,9 m2

przykładowe mieszkanie  42,07 m2 przykładowe mieszkanie  40,42 m2

I
nwestycja Bartla 19 została wybudowana i oddana do 
użytkowania w 2 kw. 2017 roku. Składa się z dwóch 
budynków czterokondygnacyjnych z 96 lokalami 

mieszkalnymi, zespołem garaży wielostanowiskowych 
oraz komórkami lokatorskimi w samym sercu Klin.
Inwestycja Bartla 19, usytuowana w dzielnicy Dębniki, 
jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum miasta. 
W pobliżu kursują tramwaje i autobusy linii miejskiej 

i aglomeracyjnej. W odległości 50 metrów znajduje 
się najbliższy punkt komunikacyjny Pod Fortem. 
Bogato rozwinięta infrastruktura w otoczeniu 
inwestycji zapewnia mieszkańcom dostęp do 
najpotrzebniejszych punktów tj.: przedszkoli, 
żłobków, aptek, centrów medycznych, przychodni, 
a także punktów gastronomicznych i sklepów.
W pobliżu znajdują się liczne tereny zielone i parki.

1
1

2 2

3 3
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O
soby myślące o nabyciu mieszkania czeka wiele dylema-
tów, nim ostatecznie zdecydują się na zakup danej nieru-
chomości. Mnogość ofert i opcji może dezorientować i to 

nie tylko na etapie wyboru lokalu, ale także w kolejnych krokach, 
mających przybliżyć do odbioru kluczy. Wysoki koszt całego 
przedsięwzięcia sprawia, że nabywcy szukają oszczędności nie-
mal w każdym aspekcie. Niekiedy rozwiązanie, które na pierwszy 
rzut oka wydaje się droższą alternatywą, w ostatecznym rozra-
chunku okazuje się korzystniejsze. Warto więc dobrze przemy-
śleć każdy z napotkanych wariantów, by jak najlepiej dostosować 
rozwiązanie do swoich potrzeb i możliwości finansowych. 

Jedną z decyzji, jaką trzeba będzie podjąć, jest wybór standardu 
wykończenia lokalu. Deweloperzy wśród swoich propozycji z  re-
guły mają do zaoferowania 2–3 rodzaje mieszkań. Na indywiduali-
stów lubiących samodzielnie decydować o wyglądzie przestrzeni, 
w której spędzą najbliższe lata, czeka standard deweloperski. Z ko-
lei dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i wolą zamieszkać w goto-
wym mieszkaniu, przygotowywana jest opcja „pod klucz”. 

Patrząc kilka lat wstecz, można zauważyć, że najpowszech-
niejszy wybór kupujących stanowiły mieszkania w  standardzie 
deweloperskim. Z  jednej strony dostępność lokali „pod klucz” 
była mniejsza, z  drugiej nabywcy decydowali się na tradycyjny 
zakup. Nie bez znaczenia pozostawało także panujące przeko-
nanie, że wariant „pod klucz” jest droższy. Pod uwagę nie należy 
jednak brać jedynie ceny samego mieszkania, ale warto spojrzeć 
na transakcję jako finansową całość, a więc uwzględnić wszystkie 
wydatki, jakie się z nią wiążą. Niższa cena lokalu wcale nie musi 
oznaczać oszczędności. Kiedy doliczymy do niej koszty związane 

Zakup mieszkania 
— co wybrać, żeby 
zyskać

EkspErt radzi

z  pracami, które trzeba wykonać, nim się wprowadzimy, może 
okazać się, że nie jest ona tak korzystna, jak wydawało się na po-
czątku. Zanim dokonamy wyboru, warto przyjrzeć się najważ-
niejszym plusom i minusom każdej z opcji.

Stan deweloperski
Wybierając to rozwiązanie, kupujący musi liczyć się z  tym, że 
o wszystkie prace, a także ich przygotowanie będzie musiał za-
troszczyć się samodzielnie, co jak wiadomo wymaga sporych 
nakładów nie tylko finansowych, ale przede wszystkim czaso-
wych. Dostosowanie nieruchomości do zamieszkania to nie tyl-
ko wykonanie prac głównych — oprócz nich trzeba zaaranżować 
przestrzeń, zorganizować materiały, dobrać odpowiednich fa-
chowców i nadzorować ich pracę oraz przeprowadzić prace po-
rządkowe. Takie przedsięwzięcie na każdym z  etapów będzie 
związane z wydatkami, które wynikają z zakupu materiałów, ich 
transportu, tzw. robocizny, a nawet zużytych mediów. 

Opis prac Powierzchnia w mkw. Cena robocizny zł/mkw. Cena netto za usługę (bez materiału)

położenie gładzi 3 18,00 54,00

położenie paneli 23 18,00 414,00

montaż listw  przypodłogowych 19,2 12,00 230,40

postawienie ścianki z płyt G/k – – 200,00

przeniesienie łącznika na ściankę G/k – – 60,00

położenie terakoty 5,65 80,00 452,00

Doprowadzenie kabla koncentrycznego 
z salonu do sypialni – – 200,00

Łazienka

montaż wc podtynkowego – – 400,00

montaż odpływu liniowego + wylewka – – 400,00

montaż baterii podtynkowej,  
prysznica, umywalki – – 600,00

zabudowa z G/k prysznic/lustro – – 800,00

montaż lustra – – 200,00

położenie płytek 19,2 80,00 1 536,00

położenie hydroizolacji – – 100,00

montaż szyby prysznicowej – – 200,00

Przykładowy kosztorys wybranych prac wykonywanych przez fachowca
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Stan „pod klucz”
Do tej opcji może początkowo zniechęcać cena mieszkania. Jed-
nak kiedy przyjrzymy się jej dokładniej, można dojść do wnio-
sku, że jest ona najkorzystniejsza. Jedyne zaangażowanie, jakie 
będzie wymagane od nabywcy, to wybór standardu, czyli kon-
kretnego pakietu. Dzięki temu kupujący wprowadza się do urzą-
dzonego lokalu, a koszty zamykają się w cenie transakcji. Wygodę 
płynącą z  zakupu mieszkania wykończonego „pod klucz” klien-
ci deweloperów doceniają coraz częściej. Jak mówi wiceprezes 
spółki ATAL Mateusz Juroszek, na zakup takiego lokalu w ubie-
głym roku zdecydowało się 40 proc. kupujących. 

Odsetek nabywców decydujących się na zakup mieszkania z wy-
kończeniem o podwyższonym standardzie jest widocznie wyższy niż 
przed laty. Co więcej, obserwujemy, że obecnie nabywcy przywiązują 
zdecydowanie większą wagę do dostępnych udogodnień czy standar-
du wykonania — mówi Juroszek.

Mieszkania dostępne w  tym wariancie różnią się od siebie 
standardem wykończenia. Deweloperzy z reguły mają do zapro-
ponowania 3 pakiety, w obrębie których wybierane są poszcze-
gólne elementy. Pakiety wykończeniowe różnią się między sobą 
różnorodnością użytych materiałów oraz sprzętów, jednak każdy 
z nich zapewnia szybkie i bezproblemowe wprowadzenie się do goto-
wego mieszkania. W zależności od wybranego standardu, ale też loka-
lizacji inwestycji oraz metrażu, cena wykończenia „pod klucz” będzie 
się różnić. Zdarza się tak, że im większe mieszkanie, tym wykończe-
nie może być tańsze. Warto zaznaczyć, że w poszczególnych miastach 
i inwestycjach ceny pakietów różnią się od siebie, podkreśla wicepre-
zes spółki ATAL.

Korzystając z  usług firmy wykończeniowej, klienci zysku-
ją przynajmniej 15 proc. oszczędności na samych materiałach. 
Oszczędzamy również czas — to on jest obecnie najcenniejszy. 
Otrzymujemy kompleksową usługę z  jasno określonym zakresem 
prac i budżetem, konkretnym terminem rozpoczęcia i zakończenia 
prac, a  co najważniejsze pisemną gwarancję jakości usług. War-
to zaznaczyć, że w  usługę wliczone jest również doradztwo przy 
wyborze materiałów, ich zakup, a  także nadzór nad przebiegiem 
prac. Przy tak obszernym przedsięwzięciu, jakim jest wykończenie 
mieszkania, zorganizowanie go na własną rękę może być bardzo 
trudne. Często występuje problem ze znalezieniem fachowców, 
a jeśli ich znajdziemy, to musimy poświęcić bardzo dużo czasu na 
zakup wszystkich niezbędnych materiałów — co przy tak dużej do-
stępności materiałów może okazać się nie lada wyzwaniem. Do 
tego dochodzi jeszcze czas potrzebny na stały nadzór oraz kontakt 
z  fachowcami i  jak wiemy, nie dostaniemy precyzyjnie określone-
go terminu trwania prac, nie mówiąc o  gwarancji jakości, dodaje 
Agnieszka Skoracka.

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję co do opcji wykończe-
nia mieszkania, dobrze jest dokładnie zorientować 
się w dostępnych na rynku ofertach. Porównać je 
i  przeanalizować pod kątem własnych oczekiwań, 
a  przede wszystkim możliwości finansowych. Od-
powiednie przygotowanie do tego typu działań po-
zwoli w pełni cieszyć się z przeprowadzki.

 Magdalena Hojniak

Pakiet
Metraż powyżej  

45 mkw.
Metraż poniżej  

45 mkw.

white 679 zł/mkw. 639 zł/mkw.

Green (standard 
podwyższony)

799 zł/mkw. 749 zł/mkw.

Ceny wykończenia w ramach pakietów Lokal w inwestycji Osiedle Warszawa, 50 mkw.

pakiet standard: 400 zł/mkw. lokal w stanie deweloperskim: 325 tys. zł

pakiet standard plus: 500 zł/mkw. lokal wykończony w standardzie: 347 tys. zł

pakiet Vip: 650 zł/mkw. lokal wykończony w standardzie plus: 352 tys. zł

lokal wykończony w wariancie Vip: 360 tys zł

Przykładowy kosztorys dla stawek obowiązujących w spółce ATAL

Przykładowy kosztorys wykończenia w firmie A&D INWEST s.c.

Firma wykończeniowa
Jeśli z jakichś powodów skorzystanie z wykończenia „pod klucz” 
nie odpowiada oczekiwaniom i lepszą alternatywą wydaje się za-
kup lokalu w stanie deweloperskim, to w przystosowaniu go do 
zamieszkania może pomóc firma wykończeniowa. Poszukując 
ekipy, profesjonalnie zajmującej się wszystkimi pracami, można 
zauważyć, że i w tym względzie rynek obfituje w wiele interesu-
jących ofert, które są konkurencyjne dla usług tzw. fachmanów. 
Firmy, podobnie jak deweloperzy, mają do zaproponowania pa-
kiety wykończeniowe zróżnicowane standardem, a  tym samym 
ceną. Tutaj stawki również zależą od standardu oraz wielkości 
mieszkania. 

Stawkę wykończenia mieszkania różnicujemy w  zależności od 
metrażu, tj. poniżej 45 mkw. i powyżej 45 mkw. oraz w zależności 
od wybranego przez klienta pakietu — GREEN lub WHITE, mówi 
Agnieszka Skoracka, dyrektor operacyjny w  firmie A&D IN-
WEST s.c.

Korzyści wynikających z gotowych rozwiązań jest wiele. Sa-
modzielne wykonanie niewinnie z pozoru wyglądających prac 
faktycznie może okazać się bardziej skomplikowane, niż mo-
głoby się wydawać. Wynika to z wielu działań, w  jakie trzeba 
się przy ich okazji zaangażować.
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z krakowa

Zieleń wspólną sprawą inwestorów 
i mieszkańców

Z
ałożeniem dyskusji było wypracowanie wspólnego stano-
wiska w  sprawie zagospodarowania i  tworzenia nowych 
ogólnodostępnych terenów zielonych w mieście. Rozmo-

wę o przyszłości należało rozpocząć od określenia, co obecnie 
w  zakresie zarządzania zielenią należy do obowiązków Rady 
Miasta i magistratu. Zadania dotyczące miejskich terenów zie-
lonych reguluje dokument „Strategia Rozwoju Krakowa 2030”. 
W  ramach kampanii promocyjnej „Tu chcę żyć. Kraków 2030” 
Rada Miasta Krakowa informuje o zadaniach, które będą reali-
zowane w najbliższych latach, aby poprawić komfort życia kra-
kowian. Jak podkreśliła wiceprezydent miasta Elżbieta Koterba, 
priorytetem jest poprawa jakości powietrza. Oprócz funkcjonu-
jącego już programu wymiany pieców i  ulepszenia energetyki 
budynków, władze miasta wdrożą nowe instrumenty do walki 
ze smogiem. W tym celu powołano Wydział ds. jakości powie-
trza, który zajmie się przygotowaniem planu scalonych działań 
dotyczących minimalizowania zanieczyszczeń środowiska.

Oznacza to, że mamy potencjał, aby zrealizować założone w Stra-
tegii działanie, aby zwiększyć odsetek zieleni urządzonej. Nie tylko 
ważna jest ich liczba, ale także lokalizacja. Dlatego też opracowali-
śmy dokument „Kierunki zarządzania zielenią” — mówiła Elżbieta 
Koterba.

Głównym założeniem dokumentu jest zapewnienie miesz-
kańcom dostępu do zieleni zorganizowanej, czyli parków, w pro-
mieniu 10 minut, a  w  skrajnych przypadkach 15 minut pieszo 
do miejsca zamieszkania. Podczas debaty podkreślono, że w po-
równaniu do okresu sprzed kilku lat, obecnie w budżecie gminy 
znacznie więcej środków przekazuje się na zarządzanie terena-
mi zielonymi. 

Opiekę nad takimi obszarami sprawuje Zarząd Zieleni Miej-
skiej, powołany w 2015 r. w drodze uchwały krakowskich rad-
nych. Jednostka ta kontroluje i  prowadzi działania obejmujące 
parki, lasy (z wyjątkiem Lasu Wolskiego), zieleńce i skwery, zie-
leń osiedlową oraz Bulwary Wiślane i pasy drogowe. 

 Przykładem dobrych praktyk związanych z tworzeniem par-
ków jest projekt Parku Zakrzówek. Przedsięwzięcie przebiega-
ło w kilku etapach: począwszy od zorganizowania konkursu na 
koncepcję architektoniczną czy konsultacje z mieszkańcami, po 
wyłonienie zwycięzcy w  oparciu o  przepisy prawa i  postulaty 
lokalnej społeczności. Podczas debaty podano także przykłady 
Parku Reduta i parku na Zabłociu. W obu przypadkach istotne 
było zaangażowanie mieszkańców w wybór lokalizacji i ustala-
nie założeń inwestycji. 

Na potrzebę angażowania mieszkańców w  projektowanie 
ogólnodostępnych terenów zielonych zwrócił uwagę m.in. wi-
ceprezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, Paweł Wieczorek:

Jeśli mamy do czynienia ze świadomym architektem i  świado-
mym inwestorem, możliwe jest tworzenie przemyślanych projektów. 
Projektowanie na terenach zielonych czasem musi się ograniczyć 
do absolutnego minimum, żeby zachować to, co naturalne i dzikie. 
Mam wrażenie, że mieszkańcom Krakowa brakuje edukacji i  świa-
domości w  zakresie tego, w  jaki sposób mogą wpływać na wygląd 
miejsc zielonych. Gdzie mogą pójść, żeby czegoś się dowiedzieć czy 
zgłosić problem, jakie są plany miasta dotyczące zagospodarowania 
tych terenów. Informowanie o tym jest rolą nas wszystkich. Zarów-
no architektów, deweloperów, jak i organizacji społecznych i dzien-
nikarzy. Zawsze projektujemy w  jakimś kontekście. Staramy się 
uświadamiać inwestora, jakie są możliwości tego terenu. Ludzie już 
zaczynają się utożsamiać z miejscem, w którym mieszkają.

Wspólne zaangażowanie w  tworzenie koncepcji to jedno, 
a  normy prawne umożliwiające realizację projektów to drugie, 
dlatego deweloperzy wciąż oczekują dalszych prac nad uchwala-
niem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Joanna Kus

Trzecia debata z cyklu „Stwórzmy razem dobre miasto” została zorganizowana 5 kwietnia 
w Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie. Tak jak w przypadku poprzednich spotkań, 
inicjatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.

Do likwidowania problemu z  oczywistych względów po-
trzebne są także tereny biologicznie czynne, stanowiące natu-
ralny oczyszczacz powietrza. Z  badań preferencji nabywców 
nieruchomości wynika, że dostęp do zieleni jest jednym z  naj-
istotniejszych czynników branych pod uwagę przy zakupie 
nieruchomości. Jak pokazują dane Urzędu Miasta, proporcje 
zagospodarowania obszaru miasta są takie, że 55 proc. terenów 
jest wolnych od zainwestowania. Zdaniem wiceprezydent Elż-
biety Koterby to korzystny dla mieszkańców podział, który daje 
dobre podstawy do sprawnego zarządzania miejską zielenią. Co 
istotne, kwestia ta jest ściśle określona w Studium.
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prawo

Podatek dochodowy przy umowie 
dożywocia

Z
godnie z  art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w  za-
mian za przeniesienie własności nieruchomości na-
bywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie 

utrzymanie (umowa o  dożywocie), powinien on, w  braku od-
miennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać 
mu wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło i opał, zapewnić 
mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz spra-
wić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający miejsco-
wym zwyczajom. 

Podstawową funkcją umowy dożywocia jest funkcja ali-
mentacyjna. W  przypadku umowy o  dożywocie nie mamy do 
czynienia z  klasycznym przykładem ekwiwalentności świad-
czeń, jak przy umowie sprzedaży czy zamiany. Nie oznacza to 
jednak, że przeniesienie własności nieruchomości na podsta-
wie umowy o  dożywocie następuje pod tytułem darmowym. 
W zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (doży-
wotnik), uzyskuje określone świadczenia służące zaspakaja-
niu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać 
się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wy-
magań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój 
odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieru-
chomości. Istotą odpłatności umowy o  dożywocie jest to, że 
zbywca dokonując przysporzenia, nie czyni tego kosztem wła-
snego majątku. Uzyskuje ekwiwalentne świadczenie, posiada-
jące określony wymiar materialny, przejawiający się choćby 
w  zaoszczędzeniu przez zbywcę tych wydatków, które mu-
siałby ponieść w związku z własnym utrzymaniem, gdyby nie 
doszło do zawarcia umowy o  dożywocie. Uzyskiwane przez 
dożywotnika świadczenia, niewątpliwe mają określony walor 
finansowy, a tym samym należy przyjąć, że po stronie zbywcy 
nie dochodzi do bezpłatnego przysporzenia kosztem własne-
go majątku. 

Ponadto nabywca nieruchomości, który staje się jej właści-
cielem z mocy umowy dożywocia, nie jest ograniczony w roz-
porządzaniu nabytą nieruchomością, mimo zobowiązań, jakie 
na siebie przyjął wobec dożywotnika. Może on dokonywać 
wszelkiego rodzaju obciążeń tej nieruchomości prawami rze-
czowymi ograniczonymi, jak i może zbyć tę nieruchomość oso-
bie trzeciej.

Umowa o dożywocie w praktyce
W  praktyce umowa o  dożywocie najczęściej służy zabezpie-
czeniu osób w podeszłym wieku, które nie polega na uzyskaniu 
określonego przychodu w pieniądzu, czy otrzymaniu w zamian 
innych konkretnych dóbr materialnych, ale na zagwarantowa-
niu w przyszłości, przez czas nieokreślony, podstaw egzysten-
cji. Przedmiotem świadczenia ze strony zbywcy (dożywotnika) 
jest przeniesienie własności nieruchomości. W  przypadku 

umowy dożywocia, ustawodawca w  żadnym razie nie mówi, 
że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobo-
wiązanego z  tej umowy, są ceną za przeniesienie własności 
nieruchomości. Jest to oczywiste, ponieważ pomimo że za-
równo umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia, są umowami 
wzajemnymi, w  których świadczenie jednej strony jest odpo-
wiednikiem świadczenia drugiej i  jak wskazano powyżej, su-
biektywnie oceniając, mają one charakter ekwiwalentny, także 
w  przypadku umowy o  dożywocie — to jednak czas trwania 
świadczeń w  umowie dożywocia może być różny. W  związku 
z tym nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną 
bądź określać ich wartości. Już z  tego powodu do świadczeń 
z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia 
wartości rynkowej z art. 19 ust. 1–4 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych.

W przypadku umowy o dożywocie, jedynie przyjęcie warto-
ści rynkowej nieruchomości, której własność jest przenoszona 
przez dożywotnika na zobowiązanego z  tej umowy, pozwala-
łaby na określenie przychodu. Wielkość ta jednak nie stanowi 
ceny nieruchomości określanej w umowie, czego wymaga art. 
19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Możliwość ustalania wartości nieruchomości w oparciu o kry-
terium ceny rynkowej, zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy, nie 
dostarcza także argumentu o powstawaniu u podatnika podat-
ku dochodowego od osób fizycznych, przychodu z odpłatnego 
zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rze-
czy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w  zgodzie z  art. 19 ust. 1 
wyżej wymienionej ustawy. 

Unormowanie z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, może zostać zastosowane dopiero 
wówczas, gdy wartość nieruchomości wyrażona w cenie okre-
ślonej w  umowie nie odpowiada wartości rynkowej. Tym sa-
mym regulacja ta nie powinna w ogóle stanowić podstawy do 
określania ceny nieruchomości, której nie przewiduje umowa 
o  dożywocie. Reasumując, mając na uwadze wyżej przywo-
łane przepisy prawa, należy stwierdzić, że w  przypadku pla-
nowanego zbycia przez wnioskodawczynię nieruchomości na 
podstawie umowy o  dożywocie, przed upływem 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w  którym nastąpiło nabycie, 
nie spowoduje powstania po stronie zbywcy dochodu podle-
gającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. 

Interpretacja indywidualna z 27 marca 2018 r., sygn. 
0112-KDIL3-1.4011.79.2018.2.IM 

Paweł Puch
prawnik

W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie, 
przed upływem 5 lat od nabycia nie powstaje po stronie zbywcy dochód 
podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
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dwa słowa o rynku

Gdzie inwestować: ożywienie na 
rynku w Hiszpanii

C
oraz lepsza sytuacja gospodarcza w  Hiszpanii powodu-
je, że kraj ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
obcokrajowców. Hiszpańska gospodarka wzrosła o  ok. 

3,1  proc. w  2017 r., pomimo trwającego kryzysu politycznego 
w Katalonii. Unia Europejska prognozuje wzrost PKB dla Hiszpa-
nii na 2018 r. z 2,5 do 2,6 proc.

Na hiszpańskim rynku nieruchomości w porównaniu do stycz-
nia zeszłego roku zanotowano wzrost cen domów o ok. 8 proc. 
Wszystkie hiszpańskie regiony autonomiczne doświadczą rów-
nież wzrostu cen mieszkań. W Madrycie przewiduje się najwyż-
szy wzrost o  ok. 11  proc., w  Castilla y León o  8 proc. oraz na 
Wyspach Kanaryjskich o 7,7 proc. W Katalonii wzrost cen nieru-
chomości spowolni się do ok. 5,5 proc., głównie z powodu napięć 
politycznych.

Popyt nadal rośnie, sprzedaż nieruchomości wzrosła o  ok. 
17  proc. w  porównaniu do zeszłego roku. Z  drugiej strony za-
uważalny jest 13-procentowy wzrost cen nowo wybudowanych 
nieruchomości.

Aktywność na rynku transakcyjnym została spowodowana 
głównie przez obcokrajowców. W  tej grupie nabywców więk-
szość stanowią Belgowie, Holendrzy, Anglicy, Niemcy, Włosi, 
Francuzi oraz Polacy, którzy chętnie dokonują zakupu nierucho-
mości głównie w rejonie Costa del Sol, Costa Blanca oraz w takich 
miastach, jak Barcelona i  Madryt. Największy wzrost sprzeda-
ży odnotowano w ciągu ostatniego roku w regionach i miastach: 
Castilla La Mancha — o 26 proc., Madryt — o 20,5 proc., Walen-
cja — o 19,6 proc., Asturia — o 18,5 proc., Baleary — o 17 proc., 
Katalonia — o  15,2 proc., Andaluzja — o  13,5 proc., Murcja — 
o 13,2 proc., Canarias — o 11,9 proc. i Galicja o 9,4 proc.

Dobre perspektywy dla rynku
Specjaliści prognozują optymistyczne perspektywy dla hiszpań-
skiego rynku nieruchomości. Prawdopodobnie sprzedaż domów 
wzrośnie o 15 proc., osiągając poziom ok. 600 tys. transakcji, zaś 
ceny domów w Hiszpanii będą wyższe o ok. 7 proc. w porównaniu 
do poprzedniego roku. 

Od 2017 r. do marca 2018 r. wzrosły ceny domów w  du-
żych miastach, o  ok. 8 proc. w  skali roku, co daje kwotę śred-
nio 1550  euro za mkw. Na Wyspach Kanaryjskich i  Balearach 
odnotowano wzrosty o  ok. 5 proc., do średnio 1500 euro za 
mkw., na wybrzeżu śródziemnomorskim o ok. 4 proc. do średnio 
1350 euro za mkw.

W chwili obecnej najdroższe mieszkania w Hiszpanii znajdują 
się w San Sebastian, w miejscowości wypoczynkowej nad Zatoką 
Biskajską. Ich ceny wynoszą średnio 3300 euro za mkw. Drogo 
jest także w Barcelonie — 3220 euro za mkw. oraz w Madrycie — 
2730 euro za mkw.

Kryzys mieszkaniowy, który uderzył w hiszpańską gospodar-
kę, przyniósł rosnące bezrobocie oraz pozostawił dewelope-
rów z  niesprzedanymi nieruchomościami i  ogromnymi długami. 
Pomimo wzrostu cen w ciągu ostatnich dwóch lat, ogólnokrajo-
we stawki za nieruchomości wciąż są na o wiele niższym pozio-
mie niż w szczytowym obserwowanym okresie przed globalnym 
kryzysem.

Hiszpania atrakcyjna dla zagranicznych 
inwestorów
Od 2014 r. widoczny jest powrót zagranicznych inwestorów, 
w 2017 zakupy dokonane przez obcokrajowców na rynku nieru-
chomości stanowiły ok. 15 proc. całej sprzedaży w Hiszpanii.

Największymi zagranicznymi nabywcami nieruchomości 
w  pierwszym kwartale bieżącego roku pozostają Brytyjczycy 
(17  proc.), a  następnie Francuzi (9,8 proc.), Niemcy (8,4 proc.), 
Szwedzi (7,6 proc.), Belgowie (7,1 proc.) i  Włosi (6,2 proc.). Ro-
śnie również sprzedaż wśród chińskich nabywców, którzy stano-
wią ok. 5,2 proc.

Dzięki dużemu zainteresowaniu rynkiem hiszpańskim wśród 
zagranicznych inwestorów, wzrasta liczba wydawanych pozwo-
leń na budowę. W 2016 r. statystyki dotyczące pozwoleń na bu-
dowę wzrosły o  29,4 proc., a  następnie w  ciągu 2017 r. liczba 
pozwoleń na budowę wzrosła jeszcze o średnio ok. 18 proc.

Specjaliści uważają, że w bieżącym roku uda się uniknąć niedo-
borów, szczególnie w Madrycie, Barcelonie, Maladze, Granadzie, 
Gironie, San Sebastian i innych miejscowościach. 

Obecnie działalność budowlana wynosi ok. 40 proc. poziomu 
sprzed kryzysu w 2007 r., częściowo poprawiając nadpodaż ist-
niejącą przed kryzysem.

Hiszpania również dla inwestorów spoza Unii
Od 30 września 2013 r. funkcjonuje System Golden Visa, który 
spowodował wzrost zainteresowania nieruchomościami w Hisz-
panii wśród inwestorów nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale rów-
nież z Azji i Rosji. W ramach tego systemu każdy obywatel spoza 
Unii Europejskiej, który zainwestuje ponad 500 tys. euro, auto-
matycznie otrzymuje zezwolenie na pobyt w Hiszpanii. W 2015 r. 
zmieniono przepisy, aby ułatwić obywatelom spoza krajów człon-
kowskich uzyskanie złotej wizy na terenie Hiszpanii.

Na rynku nieruchomości w Hiszpanii zauważalne jest mocne 
ożywienie w porównaniu do ubiegłego roku.



 n	 19Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2018

W  ciągu pierwszych 3 lat program Golden Visa przycią-
gnął ok. 2,5 tys. osób, głównie Chińczyków i Rosjan. Według 
uzyskanych danych, Hiszpania otrzymała 2,16 mld euro z in-
westycji zagranicznych, z czego ok. 70 proc. zainwestowano 
w hiszpańskie nieruchomości.

W bieżącym roku spodziewany jest równie silny popyt ze 
strony zagranicznych inwestorów, tj. amerykańskich, kana-
dyjskich, bliskowschodnich i  chińskich nabywców, szczegól-
nie w dużych miastach. Na wzrost sprzedaży nieruchomości 
będą wpływać również Skandynawowie, Francuzi, Holen-
drzy, Niemcy i Brytyjczycy — szczególnie w regionach przy-
brzeżnych, takich jak Malaga, Alicante i Costa Brava.

Według Europejskiego Banku Centralnego (EBC) średnia 
stopa kredytu hipotecznego w  Hiszpanii w  styczniu 2018  r. 
wynosiła 1,2 proc., co dodatkowo podwyższa wskaźnik 
sprzedaży nieruchomości.

Kolejnym atutem, skłaniającym do inwestowania na hisz-
pańskim rynku nieruchomości, jest wzrost czynszów z  ty-
tułu najmu. Przełoży się to na atrakcyjną perspektywę 
rentowności.

Specjaliści przewidują, że niezamieszkałe nieruchomości 
zostaną sprzedane na przełomie lat 2018– 2019.

Sytuacja hiszpańskiej gospodarki
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) po-
prawa sytuacji w gospodarce Hiszpanii nastąpiła w 2014 r., kie-
dy wzrost PKB wyniósł 1,4 proc. 23 stycznia 2014 r. Hiszpania 
stała się drugim krajem strefy euro, który opuścił swój między-
narodowy program ratunkowy. W  2017 r. gospodarka wzrosła 
o  3,2  proc. Coraz lepsza sytuacja gospodarcza jest wynikiem 
wzrostu konsumpcji, spadającego bezrobocia, silnego eksportu 
i dobrze prosperującego sektora turystycznego.

W  okresie dekoniunktury 1997–2007 gospodarka Hiszpanii 
była napędzana nieruchomościami. W  szczycie boomu miesz-
kaniowego w  2007 r. inwestycje mieszkaniowe stanowiły nie 
mniej niż 7,5 proc. hiszpańskiego PKB. Branża budowlana stała 
się kluczowym pracodawcą dla pracowników o niskich kwalifika-
cjach. Wzrost aktywności budowlanej pomógł obniżyć bezrobo-
cie z 24 proc. w 1994 r. do 8,3 proc. w 2007 r. W styczniu 2018 r. 
stopa bezrobocia w  Hiszpanii wyniosła 16,3 proc., co stanowi 
spadek z  18,4 proc. przed rokiem i  średnio 22,6 proc. w  latach 
2010–2016, według danych Europejskiego Urzędu Statycznego. 
Mimo to bezrobocie w Hiszpanii jest nadal wysokie. Oczekuje się, 
że stopa bezrobocia w tym roku spadnie do 15,6 proc., w 2019 r. 
do 15 proc.

Według uzyskanych danych, w lutym 2018 r. inflacja wyniosła 
1,1 proc., w porównaniu do ubiegłorocznych 3 proc. Prognozuje 
się, iż roczna inflacja ma wynieść 1,6 proc. w tym roku, z 2 proc. 
w 2017 r., –0,3 proc. w 2016 r., –0,6 proc. w 2015 r. i –0,2 proc. 
w 2014 r.

Hiszpania zmniejszyła swój deficyt budżetowy do ok. 3,3 proc. 
w 2017 r., co stanowi spadek z 4,7 proc. w 2016 r. Rząd zamie-
rza zmniejszyć deficyt jeszcze w bieżącym roku do poniżej 3 proc. 
PKB, aby osiągnąć cel wyznaczony przez Unię Europejską.

Hiszpański dług publiczny brutto wyniósł ok. 96,7 proc. PKB 
w 2017 r. i oczekuje się, że spadnie on do 95,5 proc. w 2019 r.

Joanna Herman
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orzecznictwo

Kategorie przyczyn nakazu rozbiórki 
obiektu budowlanego

S
prawa rozpoczęła się od tego, że Wojewódzki Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego (dalej WINB) decyzją nakazał 
burmistrzowi rozbiórkę nieużywanego wiaduktu drogo-

wego, łączącego drogi gminne oraz uporządkowanie terenu, 
wskazując termin, w  którym należy przystąpić do robót roz-
biórkowych. W  uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, iż pod-
czas kontroli stwierdzono: nieodpowiedni stan wiaduktu, brak 
założonej książki obiektu budowlanego oraz niepoddawanie 
obiektu w czasie użytkowania okresowym kontrolom. Ponad-
to wiadukt nie nadawał się do remontu, odbudowy ani wy-
kończenia. Gmina odwołała się od powyższej decyzji, jednak 
GINB uznał argumentację organu I  instancji za prawidłową 
i utrzymał w tym zakresie zaskarżoną decyzję w mocy.

Następnie gmina wniosła 
skargę do WSA, który wydał 
wyrok, podtrzymujący sta-
nowisko prezentowane przez 
organy obu instancji. Pod-
czas przeprowadzonej rozpra-
wy WSA stwierdził, że obiekt 
nie został wpisany do reje-
stru zabytków oraz nie jest 
objęty ochroną konserwator-
ską na podstawie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wydanie de-
cyzji rozbiórkowej poprzedziły 
oględziny obiektu, odzwier-
ciedlone w  protokole oraz 
sporządzona została stosow-
na ekspertyza. Ponadto peł-
nomocnik skarżącej gminy 
oświadczył, że nie jest ona zainteresowana remontem, a wia-
dukt nie jest konieczny dla utrzymania ruchu na drogach 
tego terenu. Zdaniem WSA, jeżeli podmiot zobowiązany do 
utrzymania obiektu i  remontu, nie jest zainteresowany jego 
przeprowadzeniem, musi zostać zobowiązany do rozbiórki 
nieużytkowanego obiektu. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, 
w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej przez gminę, która za-
skarżyła wyrok WSA w całości.

W skardze kasacyjnej gmina zarzuciła naruszenie przepisu 
prawa materialnego, tj. art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego (któ-
ry stanowi: Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt bu-
dowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, 
organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicie-
lowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu 
oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i  ich zakoń-
czenia), wskazując, iż z  załączonej do skargi ekspertyzy oraz 
z  fragmentów ekspertyzy złożonej na rozprawie, wynika, iż 

obiekt nadaje się do remontu lub odbudowy, co stoi w sprzecz-
ności z dyspozycją wymienionego wyżej przepisu.

Zdaniem NSA skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględ-
nienie. W uzasadnieniu NSA przeanalizował przesłanki wynikają-
ce z Prawa budowlanego, jakie muszą zostać spełnione, by wydać 
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego. Według NSA przepis art. 
67 ust. 1 Prawa budowlanego zawiera katalog dwojakiego rodzaju 
przyczyn. Pierwszą grupę stanowią kwestie łączące się ze stanem 
technicznym obiektu, co wyraża się w sformułowaniu ustawowym: 
nie nadaje się on do remontu, odbudowy lub wykończenia. Przy dru-
giej kategorii przyczyn niezbędne jest ustalenie intencji właściciela 
odnośnie podjęcia i wykonania prac remontowych, wykończenio-
wych bądź odbudowy. Jeżeli wykonanie takich robót byłoby obiek-

tywnie i  technicznie możliwe, 
wówczas organ powinien wydać 
decyzję o  usunięciu stwierdzo-
nych nieprawidłowości, okre-
ślając rodzaj koniecznych do 
wykonania robót oraz termin 
ich realizacji, a  w  dalszej kolej-
ności — w  przypadku, kiedy zo-
bowiązany podmiot nie wywiąże 
się z  nałożonego na niego obo-
wiązku — wydać nakaz rozbiór-
ki. Niezwykle istotne jest to, iż 
sama tylko techniczna możli-
wość przeprowadzenia remon-
tu obiektu budowlanego przy 
bierności jego właściciela nie 
jest wystarczająca do rezygnacji 
przez organ nadzoru z  wydania 
decyzji nakazującej jego rozbiór-

kę. NSA zaznaczył, że niezbędne do umorzenia postępowania pro-
wadzonego na podstawie wyżej wymienionego przepisu Prawa 
budowlanego, jest uzyskanie przez organ prowadzący wiarygod-
nego zapewnienia właściciela lub zarządcy obiektu o  możliwości 
wykonania robót związanych z doprowadzeniem tego obiektu do 
legalnego i technicznie właściwego stanu użytkowania. Takiego za-
pewnienia od skarżącej gminy, w rozpatrywanej sprawie nie było, 
a wręcz przeciwnie, opowiadała się ona za koniecznością rozbiórki 
wiaduktu, argumentując to jego złym stanem technicznym.

Mając na uwadze powyższe, NSA oddalił skargę kasacyjną 
i uznał za prawidłowe ustalenia organów obu instancji, dostrze-
gając zły stan techniczny wiaduktu, jak i brak rzeczywistej chęci 
gminy do przeprowadzenia jego remontu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
z 11 stycznia 2018 r., II OSK 782/16.
Krzysztof Janowski, radca prawny

źródło: KRN.pl

W jednym z najnowszych orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny 
rozstrzygnął sprawę, w której wskazał i przeanalizował przyczyny 
nakazu rozbiórki obiektu budowlanego.
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W
ymienione cechy podnoszą wartość nieruchomo-
ści także z  perspektywy osób dokonujących zakupu 
w celach inwestycyjnych, zarówno z myślą o długoter-

minowym, jak i  krótkoterminowym najmie, np. dla turystów lub 
klientów bądź pracowników krakowskich centrów biznesowych. 

Wysokie pozycje Krakowa w międzynarodowych rankingach 
atrakcyjności turystycznej i biznesowej świadczą o rozwoju mia-
sta i  dobrych perspektywach na przyszłość. Z  tego względu 
nieruchomości (zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne) poło-
żone w  najbardziej prestiżowych lokalizacjach, takich jak Stare 
Miasto czy Kazimierz, nadal należy postrzegać jako bezpieczny 
i  rentowny sposób lokowania kapitału. Jedną z  takich inwesty-
cji zlokalizowanych w zabytkowym centrum Krakowa jest Augu-
stiańska Residence — apartamentowiec zaprojektowany na rogu 
ulic Węgłowej i Augustiańskiej, na wzór XIX-wiecznych kamienic. 
W ofercie dewelopera przygotowano 44 jedno- i dwupoziomo-
we apartamenty o powierzchniach od ok. 30 do 150 mkw. Miesz-
kania są dostępne w rozkładach: 1-, 2-, 3- oraz 5-pokojowych.

Dzięki dbałości o detale i starannemu wykończeniu, budynek 
dobrze komponuje się z zabytkową zabudową Kazimierza. War-
to zwrócić uwagę, że w najbliższym sąsiedztwie znajdują się ta-
kie zabytki, jak m.in. kościół św. Katarzyny i  wyróżniająca się 
dekoracyjną polichromią kamienica przy ul. Węgłowej. W  przy-
padku inwestycji Augustiańska Residence bezpośrednim na-
wiązaniem do historycznej architektury Kazimierza jest podział 
elewacji z  wyraźnie wyeksponowanym kamiennym wykończe-
niem parteru. Aby zapewnić mieszkańcom komfort użytkowania, 
zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne i  tech-
nologiczne: przeszklenia ułatwiające doświetlenie wnętrz na-
turalnym światłem, żelbetową konstrukcję, która tłumi dźwięki 
z zewnątrz, trzyszybowe okna, system inteligentnego domu (bez-
przewodowe sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i alarmem 
za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu), wideofony oraz 

nawiewno-wywiewną wentylację mechaniczną z  rekuperacją. 
Praktycznym i  estetycznym rozwiązaniem są szklane balustra-
dy przy balkonach i tarasach oraz drewniana stolarka okienna za-
pewniająca wysoką izolacyjność cieplną. 

Inwestycja wraz z  przylegającym do niej terenem stanowi 
przemyślaną całość. Oprócz wewnętrznych części wspólnych 
z  reprezentacyjną recepcją i  windą prowadzącą do podziemne-
go garażu, w  ramach projektu przewidziano zieloną przestrzeń 
zewnętrzną, zagospodarowaną elementami małej architektury. 
Wypoczynkowy charakter tej części podkreśla relaksująca fon-
tanna ścienna. Na terenie obiektu znajdują się ponadto zadaszone 
stanowiska postojowe na rowery. Bezpieczeństwo zagwarantuje 
system monitoringu — zainstalowany w budynku i garażu, a także 
na zewnątrz obiektu.

W  podobnej stylistyce i  wysokim standardzie utrzymany 
jest kolejny projekt dewelopera — Miodowa Residence. Budy-
nek znajduje się w odległości zaledwie 159 m od Placu Nowego 
i 775 m od Zamku Królewskiego na Wawelu. Taka lokalizacja gwa-
rantuje nie tylko prestiż, ale także dostęp do komunikacji, usług 
i  bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej Starego Miasta. Inwe-
stycja ma kameralny charakter, w 5-piętrowym apartamentowcu 
zaprojektowano jedynie 19 lokali. Aktualnie w  ofercie sprzeda-
ży jest 2-kondygnacyjny lokal usługowy. W części naziemnej (na 
parterze) zajmuje 68 mkw., a w piwnicy 117 mkw. 

Miodowa Residence to architektura łącząca historię z nowo-
czesnością, wysoka jakość materiałów oraz funkcjonalny podział 
przestrzeni i lokalizacja przyciągająca potencjalnych klientów.

Joanna Kus

Inwestycja w luksus — kamienice w centrum 
Kazimierza

zaproszono nas

Z roku na rok w Krakowie rośnie liczba transakcji gotówkowych, które obecnie stanowią 
najczęstszą formę nabywania mieszkań w mieście. Oznacza to, że coraz większą grupę 
nabywców stanowią osoby zamożne, oczekujące wysokiego standardu, nowoczesnych 
udogodnień i oryginalnej architektury. 

Restauracja w budynku Miodowa Residence

Augustianska Residence
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Nowa Huta — potencjał terenów 
poprzemysłowych

C
oraz więcej miast dostrzega potencjał terenów poprze-
mysłowych. W Krakowie do zaniedbanych miejsc z dużym 
potencjałem należy Nowa Huta. Obecnie na negatywny 

wizerunek tej okolicy wpływają m.in. degradacja terenu w wyniku 
dawnych działań przemysłowych, skażenie środowiska czy stara 
zabudowa, wymagająca remontów. Dodatkowe problemy to sta-
rzejące się społeczeństwo i  upadające punkty handlowo-usłu-
gowe, takie jak lokalne sklepy czy kawiarnie. Aby przyciągnąć 
młodych mieszkańców oraz inwestorów, potrzebne są zmiany, 
które powoli zaczynają być zauważalne.

Program Kraków Nowa Huta Przyszłości
Rewitalizacji Nowej Huty ma służyć m.in. program Kraków Nowa 
Huta Przyszłości. Jego realizację powierzono spółce Kraków 
Nowa Huta Przyszłości S.A., powołanej przez Gminę Miejską 
Kraków i Województwo Małopolskie. Nie ma w Krakowie drugie-
go takiego obszaru, który miałby taki potencjał, a jednocześnie byłby 
tak niedoinwestowany. Działanie spółki Kraków Nowa Huta Przyszło-
ści S.A. umożliwia wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nieza-
gospodarowanych obszarach Nowej Huty, a  jednocześnie stanowić 
będzie dla niej, ale również dla całego miasta, a nawet regionu, nowy 
impuls rozwojowy — twierdzi Artur Paszko, prezes zarządu spółki 
Kraków Nowa Huta Przyszłości.

„Małe Mazury” w Krakowie
Przylasek Rusiecki od dawna był jednym z  popularnych miejsc 
wśród krakowian planujących odpoczynek w  otoczeniu przyro-
dy. W  miejscach, gdzie w  latach 50. i  60. wydobywano żwir na 

budowę kombinatu metalurgicznego, powstało 14 zbiorników 
wodnych. Największy z nich, nazywany „zbiornikiem nr 1”, przy-
ciągał miłośników miejskich kąpielisk. Brakowało jednak niezbęd-
nej infrastruktury, takiej jak przebieralnie czy toalety. Wkrótce to 
się zmieni. Przylasek Rusiecki dzięki rewitalizacji ma stać się miej-
scem nazywanym krakowskimi „Małymi Mazurami”. Kąpielisko 
będzie strzeżone przez ratowników, dla których przewidziano 
specjalne wieże obserwacyjne. Osoby odwiedzające to miejsce 
będą mogły wypoczywać na piaszczystej plaży albo podziwiać 
okolicę, korzystając z punktów widokowych. Na terenie obiektu 
powstanie boisko do gry w piłkę plażową oraz wypożyczalnia ro-
werków wodnych. Dzięki specjalnej platformie możliwe będzie 
również wodowanie niewielkich łódek. Wędkarze zaś skorzysta-
ją ze stanowisk umieszczonych na pomoście. Zaplanowano także 
wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych. W pobliżu kąpieliska 
znajdą się ławki, leżaki, hamaki czy parasole oraz nawiązujące do 
historii miejsca głazy narzutowe, służące do siedzenia. Z  myślą 
o dzieciach powstanie plac zabaw. Walorem Przylasku Rusieckie-
go będzie również otoczenie przyrody. Projekt przewiduje łąkę 
kwietną oraz nasadzenia drzew i krzewów, zwłaszcza gatunków, 
które naturalnie występują w tym miejscu.

Na terenie inwestycji zostaną zastosowane inteligentne roz-
wiązania. Czujniki ruchu regulujące oświetlenie pozwolą zaosz-
czędzić energię elektryczną, a sensory umieszczone w koszach na 
śmieci poinformują o ich zapełnieniu. System BMS (Building Ma-
nagement System) ułatwi natomiast zarządzanie całym obiektem 
z jednego miejsca. Przewidziano także utworzenie stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych. Obiekt ma być dostępny również dla 

osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z  planem inwestycja 

powinna zostać oddana do użyt-
kowania w  2020 r. Jej koszt sza-
cuje się na ok. 10 mln zł, jednak 
ponad połowa tej kwoty zosta-
ła pozyskana z  Funduszy Euro-
pejskich. Rewitalizacja Przylasku 
Rusieckiego będzie efektem re-
alizacji projektów spółki Kra-
ków Nowa Huta Przyszłości S.A., 
Okręgu Polskiego Związku Węd-
karskiego w  Krakowie oraz Za-
rządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu.

Wsparcie dla biznesu
Z  myślą o  inwestorach w  No-
wej Hucie powstanie Strefa Ak-
tywności Gospodarczej, w której 

Miejsce, które do tej pory często kojarzyło się ze zdegradowanym terenem 
poprzemysłowym, powoli zaczyna przyciągać zarówno inwestorów, jak 
i turystów. Nowa Huta zyskuje zupełnie nowy charakter.

warto wiedzieć

Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, wiz. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.



 n	 23Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2018

miejsce do prowadzenia biznesu znajdzie 
kilkudziesięciu przedsiębiorców. Teren 
obejmujący ok. 40 ha, wymaga odpowied-
niego przygotowania. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to ok. 85 mln zł, z  czego 
prawie 59 mln zł wyniesie dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich. Taka kwota zo-
stanie przyznana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020.

Tworzeniu infrastruktury sprzyjają-
cej prowadzeniu biznesu ma towarzyszyć 
wspieranie przedsiębiorców. W ubiegłym 
roku spółka Kraków Nowa Huta Przyszło-
ści S.A. podpisała porozumienie o współ-
pracy z  Małopolskim Stowarzyszeniem 
Kupców i  Przedsiębiorców. Jednym ze 
wspólnie zrealizowanych zadań ma być 
utworzenie inkubatora przedsiębiorczo-
ści na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”. Ce-
lem porozumienia jest również rozwijanie współpracy między 
doświadczonymi inwestorami a  osobami, które stawiają pierw-
sze kroki w biznesie. My, wieloletni przedsiębiorcy dzielimy się swo-
ją wiedzą, oni dodają nowatorskie podejście, narzędzia czy kanały 
dystrybucji. Wiedza mistrzów plus innowacje, plus Nowa Huta — to 
będzie ewenement w skali Krakowa i pewnie nie tylko — uważa Zdzi-
sław Kwieciński, Prezes Małopolskiego Stowarzyszeni Kupców 
i Przedsiębiorców.

Łącznie program Kraków Nowa Huta Przyszłości ma na celu 
zrealizowanie czterech, wzajemnie uzupełniających się projek-
tów: Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, Centrum 
Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”, Centrum Wielkoskalo-
wych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” oraz Centrum Rekre-
acji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”.

Tężnia solankowa
W  ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego Zarząd Ziele-
ni Miejskiej realizuje budowę pierwszej w  Krakowie tężni so-
lankowej. Jej powierzchnia wyniesie 350 mkw. Tężnia będzie 
zaopatrzona w zbiornik, który pomieści do 60 tys. litrów solanki. 
Konstrukcja zostanie wykonana z drewna modrzewiowego i ga-
łązek tarniny. Spływająca po nich solanka, ulegając odparowaniu, 
stworzy wokół bogaty w jod mikroklimat, podobny do morskiego. 
Szacuje się, że godzina spaceru w  pobliżu tężni daje takie efek-
ty zdrowotne jak trzy dni pobytu nad morzem. Budowla zlokali-
zowana w północno-zachodniej części zalewu będzie stanowiła 
kolejną atrakcję turystyczną. Posłuży również mieszkańcom Kra-
kowa, którzy przebywając na co dzień w  dużej aglomeracji, bo-
rykają się z negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. 
Korzystanie z  tężni zaleca się także m.in. osobom, które odzy-
skują zdrowie po długiej chorobie, są narażone na dolegliwości 
związane z układem oddechowym lub pracują głosem. Zgodnie 
z zapowiedziami, tężnia ma zostać otwarta już niebawem.

Spotkajmy się na podwórku
Rewitalizacja nie oznacza jedynie podnoszenia atrakcyjności da-
nego terenu z punktu widzenia inwestorów i turystów. Jej celem 
jest również odpowiadanie na społeczne potrzeby mieszkańców. 
Przykład takich działań stanowi realizowany przez ZZM program 
„Spotkajmy się na podwórku”. W jego ramach zostaną odnowione 

wnętrza kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty. 
Prace zmierzające do poprawy estetyki i funkcjonalności podwó-
rek zostaną poprzedzone warsztatami projektowymi, w  czasie 
których architekci krajobrazu spotkają się z mieszkańcami. Dzię-
ki temu tereny zagospodarowane w  nowy sposób, mają odpo-
wiadać na realne potrzeby lokalnej społeczności. Przewidziane 
są m.in. nasadzenia zieleni, utworzenie skwerów i placów zabaw, 
wstawienie elementów małej architektury i odpowiednie zapro-
jektowanie ciągów komunikacyjnych. Projekt ma służyć integra-
cji międzysąsiedzkiej, zarówno na etapie przygotowania, jak i po 
zakończeniu inwestycji. Atrakcyjne podwórka będą sprzyjały 
spotkaniom na świeżym powietrzu. Przewidywany termin ukoń-
czenia projektu to grudzień 2020 r.

Niedoceniany potencjał
Potencjał „starej” Nowej Huty wciąż nie jest w pełni wykorzysta-
ny. Twórcy Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa i jego ak-
tualizacji, konsultując się z mieszkańcami zauważyli, że choć w tej 
części miasta występuje dużo terenów zielonych, wiele z  nich 
jest zaniedbanych. Nowa Huta została dobrze połączona z  po-
zostałymi częściami miasta dzięki komunikacji miejskiej, jednak 
problemy stwarza zły stan chodników i  niewystarczająca liczba 
miejsc parkingowych. Choć teren ten może być interesujący dla 
turystów, choćby ze względu na architekturę socrealistyczną, 
brak wystarczającej infrastruktury noclegowej sprawia, że od-
wiedzający nie zatrzymują się tutaj na dłużej. Dbałość o zabytki 
jest ważna, jednak nie powinna wykluczać powstawania nowych 
inwestycji, przyciągających młodych ludzi. Potrzebne są również 
kawiarnie i  punkty gastronomiczne. Lokalne obiekty handlowo-
-usługowe upadają z powodu wysokich czynszów i konkurencji ze 
strony dużych centrów handlowych. 

Ponieważ Nowa Huta przez wiele lat była niedostrzegana 
przez miejskich urzędników, wielu mieszkańców tego terenu nie 
utożsamia się z pozostałymi dzielnicami. Jednocześnie przez oso-
by zamieszkujące inne części miasta Nowa Huta często uważana 
jest za miejsce zaniedbane i  niebezpieczne. Wdrażany program 
rewitalizacji, jak również działania władz miasta i samych miesz-
kańców mają na celu zmianę takiego stanu rzeczy. Należy jednak 
liczyć się z tym, że będzie to długotrwały proces, wymagający nie 
tylko rozwiązań infrastrukturalnych, ale i zmiany stereotypów.

Anna Kapłańska

Tężnia solankowa nad Zalewem Nowohuckim, wiz. ZZM
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z krakowa

Mimo wzrostów cen chcemy większych 
mieszkań

Z
  perspektywy deweloperów i  nabywców interesujące 
wnioski przedstawili eksperci Instytutu Monitor Ryn-
ku Nieruchomości. Oprócz analizy cen nieruchomości 

w  2017 r., z  podziałem na poszczególne segmenty rynku (ka-
mienice, domy i  mieszkania), eksperci pokazali, jakich tenden-
cji cenowych powinniśmy spodziewać się w tym roku. Wzrosty 
cen w  Krakowie będą konsekwencją rosnących kosztów grun-
tów budowlanych. Z  raportu Instytutu Monitor Rynku Nieru-
chomości wynika, że w 2017 r. w takich rejonach, jak Podgórze 
i  dawne Śródmieście, podwyżki sięgnęły 20 proc. Najwyższe 
średnie ceny działek pod zabudowę odnotowano w Podgórzu, 
gdzie podaż nowych inwestycji jest największa. Stawki za metr 
kwadratowy działki kształtowały się tam na poziomie 2700 zł. 
Drogo było także w  popularnej wśród nabywców Krowodrzy 
— 1650 zł/mkw., co stanowi ok. 15-procentowy wzrost w sto-
sunku do danych z 2016 r. Podobny procentowy skok cen grun-
tów budowlanych eksperci obserwowali w Nowej Hucie. Warto 
zwrócić uwagę na ożywienie rynku w pomijanych dotąd przez 
inwestorów częściach miasta. Przykład stanowi obszar Kliny/
Zacisze. Ze względu na zainteresowanie tym rejonem, ceny 
działek budowlanych wynosiły 400–700 zł/mkw. Biorąc pod 
uwagę przeznaczenie nabywanych gruntów, na pierwszym 
miejscu w ubiegłym roku znalazło się budownictwo mieszkanio-
we wielorodzinne, na drugim inwestycje usługowe, a na końcu 
zabudowa jednorodzinna.

Ewelina Wójciak z  Instytutu Monitor Rynku 
Nieruchomości zwróciła ponadto uwagę na re-
kordowe transakcje. Za działkę o  powierzchni 
200 mkw. przy ul. Miodowej inwestor zapłacił 
22 400 zł/mkw. Wysoką cenę osiągnięto tak-
że w przypadku gruntu przy Galerii Krakowskiej 
(16 900 zł/mkw.). W obu przypadkach działki zo-
staną wykorzystane pod zabudowę hotelową. 

Eksperci prognozują, że sektor turystyczny 
będzie napędzał także rynek kamienic. Na ob-
szarze Starego Miasta średnia cena metra kwa-
dratowego kamienicy wynosiła aż 16 tys. zł. 
W Śródmieściu (bez Starego Miasta) w ubiegłym 
roku sięgnęła ok. 8 tys. zł/mkw. Ceny kamienic 
w Podgórzu i Krowodrzy wynosiły w tym okresie 
odpowiednio: 6000 i  5600 zł/mkw. Średnio za 
kamienicę inwestorzy płacili 6 mln zł, przy czym 
najdroższe transakcje sięgały 40 mln zł, choć 
było ich mniej w porównaniu z rokiem 2016.

Z  badań preferencji zakupowych uczestni-
ków targów wynika, że klienci deweloperów co-

raz częściej poszukują większych mieszkań, jednak napotykają na 
barierę w postaci ograniczonej podaży takich lokali. W ubiegłym 
roku średni metraż mieszkania na rynku pierwotnym wynosił ok. 
50 mkw. Lokale o małej i średniej powierzchni będą zasilać rynek 
wtórny, natomiast oczekiwania wobec nowych inwestycji prze-
suwają się w kierunku większych mieszkań. To sygnał dla dewe-
loperów, że należy stopniowo zmieniać strukturę podaży. Biorąc 
pod uwagę ceny transakcyjne mieszkań, w roku 2017 tendencja 
wzrostowa dotyczyła przede wszystkim Śródmieścia i  Podgó-
rza. Spadki odnotowano w Nowej Hucie. Co ciekawe, nieco niż-
sze ceny transakcyjne (w stosunku do 2016 r.) charakteryzowały 
także Krowodrzę. Przyczyną było zmniejszenie liczby oferowa-
nych lokali. 

Warto przyjrzeć się bliżej rynkowi domów w  Krakowie 
i  w  powiecie krakowskim. Według ekspertów Instytutu Mo-
nitor Rynku Nieruchomości w  2017 r., skurczył się segment 
najdroższych rezydencji. Transakcje powyżej 3 mln zł za dom 
miały jedynie 3-procentowy udział w  rynku. Aktualna średnia 
cena w  Krakowie to ok. 800 tys. zł (za budynek o  powierzch-
ni ok. 150 mkw.). Domy w powiecie krakowskim kosztują śred-
nio 500–600 tys. zł. Na rynku wtórnym spadła liczba transakcji 
w  przypadku domów, jednak eksperci obserwują zwiększenie 
zainteresowania domami do remontu, położonymi na dużych 
działkach poza miastem.

Joanna Kus

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań po raz 127. zorganizowało 
giełdę nieruchomości, która zgromadziła wystawców, osoby planujące zakup 
lokalu, a także ekspertów kredytowych, architektów i analityków rynku. Dzięki 
temu uczestnicy mieli dostęp nie tylko do aktualnej oferty nowych mieszkań 
i domów, ale także na bieżąco mogli skorzystać z porad specjalistów. 



 n	 25Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 07/2018

Perły z sieci

Museo Soumaya 

Muzem Soumaya w Meksyku to jeden z najważniejszych 
obiektów skupiających kolekcję sztuki Ameryki Łacińskiej. 
Prezentuje on blisko 6 tys. eksponatów z wszystkich okresów 
historii Mezoameryki, w tym obrazy meksykańskich artystów. 
Posiada zbiory dzieł m.in. Salvadora Dali, Rodina, Murilla 
i Tintoretta czy El Greca. Oprócz powierzchni ekspozycyjnej, 
w muzeum mieszczą się również: aula na 350 osób, biblioteka, 
biura, restauracja, sklep z pamiątkami oraz dodatkowa 
przestrzeń do dowolnego wykorzystania. Fasadę budynku 
zaprojektowali Fernando Romero, Ove Arup oraz Frank Gehry. 
Zewnętrzną elewację tworzą dwa systemy konstrukcyjne — 
podziemną część wykonano z żelbetu, a nadziemną ze stali. 
Charakterystyczną geometrię uzyskano dzięki ustawieniu 
po obwodzie 28 stalowych kolumn o wygiętym kształcie. 
Obiekt o wysokości 46 m pokrywa 46 tys. sześciokątnych 
płytek aluminiowych, bez widocznych otworów drzwiowych 
i okiennych. Dach muzeum jest na wpół przezroczysty, dzięki 
czemu do środka wpada naturalne światło dzienne. Koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 47 mln dolarów.

Ogniste Wieże

Kompleks Flame Towers znajduje się w Baku, stolicy 
Azerbejdżanu, który przez swoich mieszkańców określany 
jest „krainą wiecznego ognia”. Zespół budynków składa się z 3 
szklanych wież położonych na wzgórzu nieopodal brzegu Morza 
Kaspijskiego. Pierwsza wieża, o wysokości 190 m liczy 39 pięter 
i jest najwyższym budynkiem w Baku oraz Azerbejdżanie. Pełni 
funkcję obiektu mieszkalnego. Znajdują się w niej luksusowe 
mieszkania z widokiem na centrum miasta. Druga wieża ma 
wysokość 160 m (37 pięter) i została zaadaptowana pod 
ekskluzywny hotel. Ostatnia z wież, mierząca 140 m, (34 piętra), 
odgrywa rolę biurowca. Przestrzeń u podnóża Ognistych Wież 
została zagospodarowana pod sklepy i strefę dla mieszkańców. 
Zewnętrzne ściany budynków są pokryte ekranami LED, co 
umożliwia tworzenie efektownych wizualizacji. W nocy budynki 
przypominają płonące pochodnie. Kompleks zaprojektowała firma 
HOK International, a za jego realizację odpowiada DIA Holding 
Azerbaijan. Koszt inwestycji szacuje się na 350 mln dolarów.

InterContinental Warszawa 

Warszawski wieżowiec InterContinental jest jednym z najwyższych 
pięciogwiazdkowych hoteli w Europie. Budynek o wysokości 
164 m znajduje się przy ul. Emilii Plater 49 w centrum Warszawy. 
Został wzniesiony w latach 2001–2003 według projektu Tadeusza 
Spychały, Wojciecha Popławskiego i Willibanda Fürsta. Żelbetową 
konstrukcję zaprojektowali Johann Meyer i Jerzy Błażeczek. 
Obiekt charakteryzuje jednolita, smukła bryła, utrzymana 
w ciemnozielonej tonacji. Kolor elewacji nawiązuje do sąsiedniego 
wieżowca — Warsaw Financial Center. Luksusowy hotel oferuje 
414 pokoi, w tym 76 apartamentów przeznaczonych do dłuższego 
pobytu. Znajdują się tam również: 14 sal konferencyjnych, 2 
restauracje, bar oraz kawiarnia. Na piętrze 43. i 44. powstało 
centrum rekreacji z siłownią, salą do aerobiku, jacuzzi i basenem 
o wymiarach 6 x 14 m. Jest to najwyżej położony basen w Polsce. 
Całkowity koszt budowy obiektu wyniósł 113 mln euro. W 2016 r. 
hotel, jako jedyny w Polsce, otrzymał pięć gwiazdek w prestiżowym 
czerwonym przewodniku Michelina „Main Cities of Europe”.fot. Paweł Otfinowski, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Diego Delso, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Miastom brakuje równowagi
Po raz kolejny przeprowadzono badania polskich miast pod kątem rów-
nowagi pomiędzy obszarami tj. środowisko, gospodarka i społeczeństwo. 
Ranking otwiera stolica, która wykazuje największą spójność. Okazuje się 
jednak, że zajmując nawet pierwsze miejsce, Warszawa nie jest w  pełni 
zrównoważona. Choć wypadła najlepiej pod względem gospodarki i  spo-
łeczeństwa, to wyniki z zakresu środowiska usytuowały ją dopiero na 44. 
pozycji rankingu. Do podium udało się dołączyć Toruniowi i Wrocławiowi. 
Tuż za pierwszą trójką znalazła się stolica Wielkopolski, natomiast Kraków 
uplasował się w rankingu dopiero na 12. miejscu, z kolei Łódź na 26.

Jak zaznaczają eksperci opracowujący Ranking Polskich Miast Zrówno-
ważonych, działania podejmowane w  największych miastach przyczyniają 
się do rozwoju całego kraju, jednak mogą powodować niekorzystne skut-
ki, jeśli chodzi o  jakość środowiska naturalnego oraz warunki życia miesz-
kańców. Czynnikiem, który najbardziej zaburza równowagę, jest eksurba-
nizacja. Brak jednolitej wizji przestrzennej sprawia, że miasta się rozlewają, 
przez co spada dostępność do komunikacji, opieki zdrowotnej czy admini-
stracji. Miasta tracą również tereny zielone.

Głośny sprzeciw wobec specustawy mieszkaniowej 
Przepisy zawarte w opracowywanej specustawie mogą okazać się szkodliwe dla 
przestrzeni i zabierać tereny zielone czy rekreacyjne, odbierać gminom samo-
dzielność decyzyjną, a także narażać najemców na bezdomność. Przewidziane 
w nowym prawie ułatwienia dla deweloperów stanowią zagrożenie dla terenów 
rekreacyjnych czy miejsc, w  których planowano wybudowanie szkół i  innych 
obiektów pożytku publicznego. To część zarzutów, jakie zgłaszają przeciwnicy.

Sytuacji nie poprawia fakt, że decyzję o  lokalizacji inwestycji ma wydawać 
wojewoda, co sprawi, że MPZP nie będzie już dokumentem chroniącym przed 
nieuporządkowanym lokowaniem obiektów budowlanych. Dodatkowo umniej-
sza to rolę gmin w planowaniu przestrzennym, na co wskazuje prezydent Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak.

Z kolei Kongres Ruchów Miejskich uważa, że specustawa mieszkaniowa służy 
jedynie bogaceniu się deweloperów. Nie poprawia się natomiast sytuacja osób, 
których nie stać na zakup własnego lokum. Ponadto, po wyczerpaniu nadwyżki 
w opłatach, osoby nie radzące sobie z rachunkami za najem mogą trafić na bruk, 
a  obowiązkiem zapewnienia im potrzeb mieszkaniowych zostanie obarczona 
gmina.  

Kredytobiorcy nie zwalniają 
Polacy podpisują coraz więcej umów kredytowych na zakup mieszkania. Ro-
śnie też wartość zadłużenia. Najczęściej kredyt zaciągamy na sumę przekra-
czającą 250 tys. zł, jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem największą dy-
namikę wzrostu odnotowano w przypadku kwot powyżej 350 tys. — o blisko 
25 proc.

Spośród wszystkich udzielonych przez banki zobowiązań, klienci najczę-
ściej wybierają kredyty hipoteczne. W lutym 2018 r. udzielono ich o 11,4 proc. 
więcej niż rok temu, a wnioskowana wartość zwiększyła się o 19,5 proc.

Z danych przedstawionych przez BIK wynika, że w lutym 2018 r. podpisa-
no 20,5 tys. umów na kredyty mieszkaniowe. Ich wartość sięgnęła 4,57 mld 
zł. Eksperci tłumaczą, że tak dobra sytuacja na rynku kredytowym wynika 
m.in. ze zwiększającej się zdolności kredytowej gospodarstw domowych i ni-
skich stóp procentowych. Zdaniem analityków dynamika w zakresie warto-
ściowym kredytów mieszkaniowych jest też wynikiem efektu bazy.

Przypuszczać można, że osłabienie, jakie zaobserwowano w 2 ostatnich 
miesiącach 2017 r. było przejściowe, a wyniki uzyskane w styczniu i lutym br. 
pozwalają wnioskować, że pozytywne tendencje zostaną utrzymane. 
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Z Krakowa

ZIKiT ogłosił przetarg na przebudowę 
ul. Krakowskiej 
Przedmiotem przetargu jest przebudowa torowiska tramwajowe-
go w  ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla 
wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, infra-
struktury technicznej i  węzła rozjazdów na odcinku Krakowska 
— Dietla — Stradomska. W zakres prac wchodzą także przebudo-
wa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej 
oraz przebudowa mostu Piłsudskiego. W ramach inwestycji w miej-
scu istniejących przystanków „Stradom” i  „Plac Wolnica” powsta-
ną przystanki typu wiedeńskiego. Na odcinkach ul. Krakowskiej 
jezdnia zostanie zwężona do 6 m kosztem rozszerzenia chodników, 
a  samochody i  tramwaje będą korzystać ze wspólnych pasów ru-
chu. Wykonawca ma zapewnić przejezdność ulic przecinających 
plac budowy lub zaproponować objazdy. Całość prac musi zostać 
wykonana w  ciągu 10 miesięcy od momentu podpisania umowy. 
Miasto planuje wydać na inwestycję ok. 30 mln zł. Potencjalni wy-
konawcy mogą składać oferty do 8 maja.

Miasto połączy dwa muzea w jedno 
Radni miasta chcą połączenia oddziału Muzeum Historycznego 
„Dzieje Nowej Huty” z Muzeum PRL-u w jedną instytucję kultu-
ralną. Z uwagi na dużą zbieżność tematyczną obiektów, zapadła 
decyzja o połączeniu obu instytucji od 1 marca 2019 r. Muzeum 
PRL-u  należy obecnie do gminy i  Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego. Umowa w  tej sprawie obowiązuje do 
końca lutego przyszłego roku. Po tym terminie opiekę nad nim 
przejmie miasto, które przez kolejne 10 lat będzie musiało sa-
modzielnie prowadzić i finansować koszty działalności muzeum. 
Z  kolei muzeum „Dzieje Nowej Huty” jest jednym z  oddziałów 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zdaniem władz mia-
sta, połączenie instytucji zapewni lepsze wykorzystanie zaso-
bów i koordynację działań kulturalnych w Nowej Hucie. Doce-
lowo w  Muzeum Historycznym mają powstać cztery segmen-
ty. Każdy z nich będzie zajmować się inną tematyką. Inwestycja 
w powierzchnię nowej instytucji może pochłonąć około 40 mln 
zł, natomiast roczne koszty utrzymania wyniosą około 2 mln zł.

Kolejne doświetlenia bulwarów wokół Wisły
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił rozpo-
częcie  prac związanych z montażem oświetlenia na kolejnych 
alejkach tras biegnących wokół bulwarów wiślanych. Pra-
ce dotyczą bulwarów Inflanckiego, Rodła, Wołyńskiego oraz 
Tynieckiego.  Projekt zakłada montaż inteligentnego oświe-
tlenia, które będzie dostosowywało się do natężenia światła 
ze względu na porę dnia i roku, montaż lamp iluminacyjnych 
oraz nasadzenie zieleni. Wzdłuż trasy bulwaru Inflanckiego 
zamontowanych zostanie 90 instalacji oświetleniowych i  ilu-
minacyjnych, przy Tynieckim będzie ich ponad 40, przy Ro-
dła 53, a  w  okolicach bulwaru Wołyńskiego 27. Kwota, jaką 
urzędnicy miejscy zamierzali przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, wynosiła 4,2 mln zł. Spośród 5 złożonych ofert 
wybrano zaproponowaną przez Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowe Włomex, które złożyło ofertę za 
kwotę 3 mln zł. Prace remontowe na bulwarach mają zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku.

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

fot. Mateusz Giełczyński, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Tom Rollauer, fot. na lic. Wikimedia Commons
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niezbędnik

 n

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 4,2065

Chf 3,5719

PLn 3,57%

iV kw. 2017 6734 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

PLn 1,4% (luty 2018)

eur 1,1% (luty 2018)

WibOr * 1,7000

euribOr ** –0,3280

LibOr Chf –0,7362

LibOr eur *** –0,3743

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)                          147,78

tabela nr 066/A/NBP/2018 z dnia 4.04.2018

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

(dane na dzień 3.04.2018 [Euribor],  
28.03.2018 [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 23.03.2018)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

                                (źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

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

REKLAMA

taksa nOtariaLna 

kOszty zWiązane z zakuPeM Mieszkania O WartOŚCi rynkOWej 200 000 zŁ

dOdatkOWe kOszty zWiązane z zakuPeM Mieszkania na kredyt

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

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

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

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

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

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

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

wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

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

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

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

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

Czym kierować się przy wyborze umywalki?

U
mywalkę w  łazience użytkujemy co najmniej kilka razy 
dziennie, dlatego w  czasie zakupów nie warto kierować 
się tylko i  wyłącznie ceną. Oczywiście nawet najsłabszy 

jakościowo materiał nie zniszczy się po krótkim czasie, ale niska 
odporność na zabrudzenia czy zarysowania znacznie zmniejsza 
nasz komfort mieszkania. Trzeba więc wybierać sprzęt wykona-
ny z trwałych materiałów i odporny np. na zacieki (lub skutecznie 
je maskujący, tak by mycie po każdym użyciu nie było konieczne). 
Czym kierować się przy wyborze umywalki?

Jakość przede wszystkim
Piękne wnętrza to dzisiaj temat niezwykle popularny. Styl skandy-
nawski, vintage, eklektyzm, lofty itd. — to tematy, które interesu-
ją już rzesze Polaków. Trzeba jednak pamiętać, że projektowanie 
wnętrz to nie tylko dobór kolorów, faktur i  stylów, ale przede 
wszystkim funkcjonalność. Stawiając ją na pierwszym miejscu 
przy urządzaniu czy to salonu, kuchni czy łazienki, będziemy cie-
szyć się danym pomieszczeniem odpowiednio długo. Funkcjo-
nalność to nie tylko rozmieszczenie, ale też jakość produktów 
i rozwiązań, na które się decydujemy. Nikt nie chce przecież za-
kupionych sprzętów wymieniać po kilku miesiącach użytkowania. 
Dobra jakość to jeden z wyznaczników, którymi powinniśmy się 
kierować przy zakupie umywalki. Jednak co ta dobra jakość ozna-
cza w praktyce?

Wybór umywalek, podobnie jak wszelkich innych sprzętów 
do wnętrz, jest przeogromny. Mamy do dyspozycji sklepy sta-
cjonarne, gdzie możemy dokładnie obejrzeć każdy egzemplarz. 
Możemy też skupić się na opisie i  zawartych tam parametrach 
i dokonać zakupu online. Jest jeszcze jedna opcja, coraz częściej 
wykorzystywana, czyli sprawdzenie w  sklepie stacjonarnym, 

a później zakup danego modelu przez internet. Wszystko to dla 
oszczędności (zakup online często jest korzystniejszy cenowo). To 
tak naprawdę jedna z najprostszych metod na to, by trochę pie-
niędzy zostało w kieszeni. Jeśli chcemy zaoszczędzić na materia-
le, to jednak warto zmienić podejście.

Ogromny wybór umywalek — jak je rozróżnić?
Jakie umywalki są dzisiaj dostępne? Znane są te ceramiczne, ale nie 
mniej popularne stają się modele wykonywane z konglomeratów, 

umywalka nablatowa, projekt: Valent.pl umywalka wpuszczona w blat, projekt: Valent.pl
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kamienia, szkła, betonu czy akrylu. Ceramiczne nadal cieszą się 
największym zainteresowaniem i trudno się dziwić — są trwałe, 
łatwe do utrzymania w  czystości (szczególnie jeśli pokrywa się 
je specjalnymi powłokami, które pomagają w myciu i zapobiega-
ją odbarwieniom) i korzystne cenowo. Z pewnością nie są jednak 
tak trwałe, jak umywalki wykonywane z kamienia czy marmuru. 
Taki materiał sugeruje, że produkty tego typu są bardzo ciężkie. 
To prawda. Kolejną wadę stanowi cena, która zazwyczaj, choć nie 
zawsze, pozostawia wiele do życzenia. Jeśli jednak zależy nam na 
długoletniej trwałości, to ta opcja będzie najprawdopodobniej 
najlepsza. Ewentualnie można rozważyć rozwiązanie nieco lżej-
sze, tj. umywalki tworzone z konglomeratów. Jeśli chodzi o dobrą 
wytrzymałość, to na pewno warto wziąć pod uwagę szkło harto-
wane. Rodzice małych dzieci powinni rozważyć tę opcję — jeśli 
doszłoby do stłuczenia, ten materiał będzie najmniej nam zagra-
żał. W produkcji umywalek czasem stosuje się jeszcze dwa inne 
surowce. Są to stal nierdzewna i drewno. W pierwszym przypad-
ku musimy liczyć się jednak z częstym czyszczeniem (które nie za-
wsze przyniesie pożądane efekty) i najprawdopodobniej szybką 
wymianą (łatwo o uszkodzenia). W drugiej kwestii, jak to zwykle 
z drewnem bywa, konieczna będzie dokładna konserwacja i skru-
pulatne, delikatne czyszczenie. Umywalki akrylowe nie są drogie 
i mogą długo cieszyć nas nienaruszonym stanem, choć ze wzglę-
du na niższą twardość zdarza się, że ulegają wygięciom.

Estetyka nie mniej istotna
Umywalki dzielimy nie tylko ze względu na rodzaj materiału, 
z  jakiego zostały wykonane. Wyróżniamy także umywalki pod-
wieszane, umywalki meblowe oraz blatowe. Te pierwsze są naj-
bardziej klasyczne. Pod umywalką meblową montuje się szafkę, 
która jest idealnym miejscem na schowanie ręczników, deter-
gentów czy kosmetyków. Umywalki w wersji blatowej stawia się, 
jak sama nazwa wskazuje, na blacie. Możemy wybrać też opcję 
wpuszczaną do blatu lub podblatową — to drugie rozwiązanie 
przyda się, gdy lubimy trzymać na wierzchu dużo rzeczy (mamy 

do zagospodarowania sporą część blatu). Która z tych umywalek 
jest najlepsza? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
To, czy umywalka ma znajdować się pod blatem czy nie, zależy 
przede wszystkim od naszych upodobań wizualnych i co za tym 
idzie — od projektu. Najpierw określmy styl naszej łazienki, a po-
tem obejrzyjmy różne rozwiązania w danym kluczu estetycznym. 
Na pewno uda nam się znaleźć to, czego szukamy, choć trzeba li-
czyć się z tym, że wybór nie nastąpi szybko — opcji jest mnóstwo, 
a  to często wcale nie ułatwia wyboru, wręcz przeciwnie. Tym 
bardziej, jeśli uwzględnimy kolory (dzisiaj umywalki to nie tylko 
te najpopularniejsze — białe, ale też pastelowe, czarne, czerwo-
ne) czy kształty.

A na koniec…
Nie bez znaczenia jest też rozmiar umywalki. Nie przesadzaj-
my z jej wielkością, jeśli nasza łazienka nie imponuje rozmiarem. 
W sklepach bez problemu znajdziemy produkty o szerokości od 
40 do 70 cm. Jeżeli interesują nas inne wymiary, nie ma problemu 
— możemy zdecydować się na indywidualne zamówienie. I  jesz-
cze jedna istotna kwestia — gwarancja i serwis. Niech te elemen-
ty nie ujdą naszej uwadze — nawet najtrwalszy produkt może być 
wadliwy.

umywalka meblowaumywalka nablatowa, projekt: Valent.pl
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aranżacje wnętrz

Stara cegła w aranżacji wnętrz

Wiele osób obawia się czerni. Uważa, że jest to kolor przytła-
czający, zmniejszający optycznie powierzchnie, czy nawet barwa 
żałobna w  kulturze polskiej. Nic bardziej błędnego. Kolor czarny 
nadaje pomieszczeniom charakter. Jest to bardzo mocna barwa, 
dlatego należy pamiętać, że w  połączeniu na przykład z  fioleto-
wym spowoduje wydobycie mocniejszego odcienia tego koloru. 
Z kolei dzięki zestawieniu z białym, fioletowy będzie spokojniejszy, 
nie zobaczymy jego prawdziwej mocy. Kolejnym ciekawym zabie-
giem kosmetycznym we wnętrzach, z wykorzystaniem czerni, jest 
użycie połysku i matu. Kolor czarny w połysku działa jak lustro, po-
większając otaczającą nas przestrzeń. W przypadku użycia czarne-
go, błyszczącego materiału na suficie, możemy stworzyć złudzenie 
optyczne, że mamy antresolę w pomieszczeniu.

Wiele firm produkujących imitacje cegły bądź płytek cegla-
nych wykonanych z betonu w połączeniu z kruszywem, pigmenta-
mi oraz innymi dodatkami, próbuje pozyskać klientów, zachęcając 
bardzo ciekawymi nazwami, takimi jak: skalna, gotycka, włoska, 
dworska, klasztorna, industrialna, modern, retro, loftowa.

Zastosowanie
Cegły oraz płytki imitujące starą cegłę znajdują zastosowanie 
w  domach, na elewacjach czy w  ogrodach. Bardzo często sto-
sowane są na ścianach w  mieszkaniach, na parapetach, scho-
dach, podłogach, sufitach, w  łazienkach, kuchni, na cokołach, 
łukach, słupach, kominkach, kominach, podmurówkach, elewa-
cjach, gankach, tarasach, chodnikach, podjazdach, ogrodzeniach, 
w miejscach użyteczności publicznej, restauracjach, barach, klu-
bach muzycznych, ogrodach, grillach i  kominkach tarasowych, 
paleniskach. 

Ważnym zabiegiem jest impregnacja cegły w  tzw. mokrych 
pomieszczeniach czy na zewnątrz obiektu. Polega ona na zasto-
sowaniu środka hydrofobowego na bazie silikonu lub żywicy. 
Dzięki niemu woda i  wilgoć nie są wchłaniane przez betonowe 

W
 architekturze wnętrz w ostatnim czasie popularnym 
materiałem jest stara cegła. Nie każdy może pozwolić 
sobie na wybudowanie ścian działowych z pełnych ce-

gieł o  wielkości 6,5×13,5×27 cm. Z  tego względu na rynku do-
stępnych jest wiele imitacji okładzin. Niektóre z  nich niewiele 
mają wspólnego z imitacją cegły, za to inne odzwierciedlają starą 
cegłę, stylizowaną na XIX-wieczny materiał, który możemy oglą-
dać w  zabytkowych kościołach, obiektach sakralnych, dworach 
czy pałacach. Imitacją cegły mogą być tapeta, fototapeta, płytki 
betonowe czy gipsowe lub ceramiczne albo styropianowe. Cegły 
można również namalować.

Kolorystyka
Dobra imitacja cegły powinna posiadać oryginalną fakturę, pod-
niszczoną, postarzaną z  wyszczerbieniami oraz wyżłobieniami. 
Kolorystyka podstawowa to tzw. kolor ceglany z  licznymi prze-
barwieniami. Obecnie możemy wybierać spośród bardzo boga-
tej kolorystyki. Najczęściej stosowanymi są naturalne ceglane 
i  ceglane z  przebarwieniami jaśniejszymi lub ciemniejszymi. Ko-
lejnym bardzo popularnym kolorem we wnętrzach jest biały, tak 
więc i biała bądź bielona cegła występuje jako nieodłączny ele-
ment wykończenia wykorzystywany we wnętrzach. Dla osób, 
które lubią jasny kolor, ale obawiają się bieli, bo najbardziej się 
brudzi, odpowiedni będzie kolor ecru, jasnobeżowy lub jasnosza-
ry. Warto dodać, że szary, zaraz po białym jest najmodniejszym 
kolorem od kilku sezonów. Na rynku możemy znaleźć materiały 
w następujących odmianach: szarej jasnej, szarej ciemnej, grafito-
wej czy nawet czarnej.

elkaminodom.pl

elkaminodom.pl
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płytki, a w efekcie nie występuje problem przebarwień i zabru-
dzeń. Oprócz tego bardzo ważną kwestią jest łatwiejsze utrzy-
manie czystości zaimpregnowanych cegieł. Impregnaty nie mają 
wpływu na kolor, gdyż są bezbarwne. Kolejnym równie skutecz-
nym, ale droższym sposobem jest pomalowanie cegieł żywicą.

Cegły stosowane we wnętrzach pasują do architektury nowo-
czesnej, przemysłowej, industrialnej, skandynawskiej — minimali-
stycznej. Cegła tworzy ciekawy efekt estetyczny i niezapomniany 
klimat. Takie pomieszczenia są bardzo oryginalne i  wyjątkowe. 
Ściana z cegieł może stanowić bazę pod obrazy, zdjęcia, jak rów-
nież może być bez dodatków, gdyż jest wyjątkowa sama w sobie. 
Co istotne, płytki ceglane są mrozoodporne i niewrażliwe na pro-
mienie słoneczne. Cegłę możemy łączyć ze wszystkimi materia-
łami budowlanymi. Dobrze wygląda w  połączeniu z  drewnem, 
betonem, szkłem, farbą, tapetą, mchem, ścianami zielonymi, płyt-
kami ceramicznymi.

Ceny
Ceny rynkowe materiałów wahają się od 50 do 150 zł za 
mkw. Należy zwrócić uwagę na koszty przesyłki. Tańsze opcje 
w  marketach budowlanych są niestety mniej efektowne. War-
to czasami zastanowić się nad dopłaceniem kilkunastu złotych 
i  być zadowolonym przez dłuższy czas. Polacy przeprowadza-
ją remonty w  mieszkaniach zazwyczaj co kilka, kilkanaście lat. 
Pamiętajmy, że głównym celem prac remontowych jest podnie-
sienie wartości nieruchomości, a nie zmniejszenie naszego bu-
dżetu. W niektórych przypadkach oszczędzanie na materiałach, 
w  dłuższej perspektywie może się nie opłacać. Aby stosować 
tańsze zamienniki, należy bardzo dobrze znać dany temat i wie-
dzieć, co z czym można łączyć, na czym warto zaoszczędzić. Ro-
biąc gruntowny remont, pamiętajmy o  wyglądzie mieszkania, 
o tym, że ma wpływ na nasze samopoczucie. Kolorystyka oraz 
użyte materiały powinny współgrać z  charakterem właścicie-
la. Ważne jest, aby dobrze nam się „oddychało” w urządzonym 
wwnętrzu.

Bartłomiej Kuras
fb: architekt Bartłomiej Kuras

elkaminodom.pl

elkaminodom.pl

elkaminodom.pl



Najnowsza kolekcja sof i foteli LORENZO, 
stworzona dla WITEK HOME, łączy  
w sobie dwa nowoczesne style pro-

jektowania wywodzące się z europejskich 
stolic mody i designu. Włoskie wzornictwo 
i najwyższej klasy materiały przeplatają się z 
francuskim charakterem studia JOLY DESIGN 
w Paryżu. 

Projektantem kolekcji jest Sylvain Joly, absolwent Francuskiej 
Akademii Designu, któremu międzynarodową sławę zapewnił 
projekt sofy SWAN z 1970 roku. Od 1981 prowadzi własne 
studio designu Sylvain JOLY DESIGN. 
Kolekcja LOREZNO to innowacyjne połączenie dwóch stylów 
projektowania w najlepszym wydaniu. Proporcjonalne, mini-
malistyczne kształty ze specyficzną, lekką włoską sylwetką 
połączono z typowymi dla stylu francuskiego esowatymi 
wygięciami w nowoczesnym ujęciu. Symetria, zaokrąglenia, 
dbałość o każdy szczegół oraz wyjątkowy komfort siedziska 
na nowo definiuje pojęcie  relaksu i wypoczynku. Fuzja stylów 
i ponadprzeciętny komfort użytkowania jakie uosabia kolekcja 
jest wyrazem współczesnego podejścia do projektowania 
mebli wypoczynkowych. 

  Eleganckie, metalowe nóżki na których oparte są meble z 
kolekcji LORENZO dodają im delikatności i finezji. Ręcznie 
wykonane, kontrastowe, podwójne przeszycia podkreślają 
każdą krągłość tej nietypowej kolekcji. Selekcjonowana skóra 
o ponadprzeciętnej grubości sytuuje kolekcję w klasie ULTRA 
PREMIUM.  Bogaty wybór wzorów i kolorów dostępnych w 
kolekcji sprawia, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. W 
zależności od swoich upodobań możesz wybierać spośród 
narożników, kompletów sof i foteli, w żywych kolorach lub 
tych bardziej klasycznych i stonowanych. 

Sofa – komplet VINCENSO (3 os.+ 2 os.) [257016]
Wymiary (3 os.): 213/77-92/102 cm 
Wymiary (2 os.): 200/77-92/102 cm

LORENZO
superkol ekc j a !

Narożnik AGNESE [26975]
Wymiary: 287/76-95/102-169 cm 

Narożnik MARCELLO [256996]
Wymiary: 283/93/94,5-162 cm 

Kolekcja  
LORENZO  

uszyta jest w całości 
z selekcjonowanej 
skóry o grubości 

1,6-2,0 mm. 



Najnowsza kolekcja sof i foteli LORENZO, 
stworzona dla WITEK HOME, łączy  
w sobie dwa nowoczesne style pro-

jektowania wywodzące się z europejskich 
stolic mody i designu. Włoskie wzornictwo 
i najwyższej klasy materiały przeplatają się z 
francuskim charakterem studia JOLY DESIGN 
w Paryżu. 

Projektantem kolekcji jest Sylvain Joly, absolwent Francuskiej 
Akademii Designu, któremu międzynarodową sławę zapewnił 
projekt sofy SWAN z 1970 roku. Od 1981 prowadzi własne 
studio designu Sylvain JOLY DESIGN. 
Kolekcja LOREZNO to innowacyjne połączenie dwóch stylów 
projektowania w najlepszym wydaniu. Proporcjonalne, mini-
malistyczne kształty ze specyficzną, lekką włoską sylwetką 
połączono z typowymi dla stylu francuskiego esowatymi 
wygięciami w nowoczesnym ujęciu. Symetria, zaokrąglenia, 
dbałość o każdy szczegół oraz wyjątkowy komfort siedziska 
na nowo definiuje pojęcie  relaksu i wypoczynku. Fuzja stylów 
i ponadprzeciętny komfort użytkowania jakie uosabia kolekcja 
jest wyrazem współczesnego podejścia do projektowania 
mebli wypoczynkowych. 

  Eleganckie, metalowe nóżki na których oparte są meble z 
kolekcji LORENZO dodają im delikatności i finezji. Ręcznie 
wykonane, kontrastowe, podwójne przeszycia podkreślają 
każdą krągłość tej nietypowej kolekcji. Selekcjonowana skóra 
o ponadprzeciętnej grubości sytuuje kolekcję w klasie ULTRA 
PREMIUM.  Bogaty wybór wzorów i kolorów dostępnych w 
kolekcji sprawia, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. W 
zależności od swoich upodobań możesz wybierać spośród 
narożników, kompletów sof i foteli, w żywych kolorach lub 
tych bardziej klasycznych i stonowanych. 

Sofa – komplet VINCENSO (3 os.+ 2 os.) [257016]
Wymiary (3 os.): 213/77-92/102 cm 
Wymiary (2 os.): 200/77-92/102 cm

LORENZO
superkol ekc j a !

Narożnik AGNESE [26975]
Wymiary: 287/76-95/102-169 cm 

Narożnik MARCELLO [256996]
Wymiary: 283/93/94,5-162 cm 

Kolekcja  
LORENZO  

uszyta jest w całości 
z selekcjonowanej 
skóry o grubości 

1,6-2,0 mm. 





partner

ry
n

ek
 

p
ie

rw
o

tn
y



40 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2018

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

17

16

47

39

45

2 1

50

6

52

41

9

5

47

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

14 29

15

24

42

34

48

11

18

78

12

13

27

28

31
26

4

37

49

51

43

19

20
21

32

23

22

25

57

35

10

40

3

33

58

30



41Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 07/2018

rynek pierwotny | mapa inwestycji

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 42–45.

XV 
Mistrzejowice

XVi Bieńczyce

XiV Czyżyny

XViii Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVii Wzgórza Krzesławickie

Xii Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

55

54

53

56

37

59 58

57

Bora-komorowskiego

Gen. andersa

ptaszyckiego

Bieńczycka

ko
cm

yrz
ow

sk
a 

al. solidarności

igołomska

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

56

55

55

37

60 59

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
cm

yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

38

53
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
1 Harmonica House (ul  Trynitarska) zrealizowana 41–198 b d Eko-Park 50
2 Skawińska 18 (ul  Skawińska) zrealizowana 86–110 13 500–14 600 Krak-System IV okładka

3 Vermelo (al  29 Listopada) bud  B – zrealizowany, 
bud  A – II kw  2019 35–111 6200–8449 Mota-Engil Real Estate 

Management I okładka

4 Villa La Scala (ul  Krowoderska) 2019/ 2020 26–65 od 11 300 Metropolis 9

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
5 Apartamenty Mogilska (ul  Mogilska) II kw  2018 27–59 od 5800 Activ Investment 61
6 Apartamenty przy Bulwarze (ul  Masarska) etap D – zrealizowana 50–60 8400–8600 GP-Investments 55

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

8 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

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

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
14 ul  Banacha II kw  2018 30–65 od 4900 Activ Investment 61

15 Imperial Stawowa Residence (ul  Stawowa) etap I–III kw  2018, 
etap II–IV kw  2018 36–77 6599–7659 Imperial Capital Residence Stawowa 61

16 M House (ul  Meiera) I/II kw  2018 42–56 5700–6300 Inter-Bud 46
17 Modern House (ul  Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Start 57
18 Osiedle 7 Życzeń (ul  Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 50
19 Osiedle Łokietka 228 (ul  Łokietka) I kw  2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9
20 Osiedle Pasteura (ul  Pasteura 1) IV kw  2019 32–78 5950–7400 Tętnowski Development 9, 59
21 Panorama Prądnik (ul  Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw  2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 8, 58
22 Prądnik Nowy (ul  Pachońskiego 5d) IV kw  2018 35–83 od 5845 CP RE 9, 64
23 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
24 Willa Słowicza (ul  Radzikowskiego 108) I kw  2019 37–71 6668–7508 WAKO 52

stare Miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw  

krowodrza   Średnia cena: 7886 zł/mkw  

Grzegórzki  Średnia cena: 7520 zł/mkw  

prądnik Biały  Średnia cena: 6435 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
10 Apartamenty Waleczna (ul  Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 60
11 Chopina 9 (ul  Chopina) zrealizowana 43–95 9900–13 900 Tętnowski Development 59
12 Głowackiego (ul  Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M  Szaflarski 53
13 Prądnicka 65 (ul  Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 59

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
35 Apartamenty Rzepichy (ul  Rzepichy) czerwiec 2019 64–170 od 7500 KKD Wola 3
36 Kamienica Retmana (ul  Satchowicza 5) III kw  2018 32–187 10 900–12 500 SOLART Stachowicza 5 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony  Średnia cena: 6514 zł/mkw  

Bronowice   Średnia cena: 7270 zł/mkw  

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

25 Dobrego Pasterza  
(ul  Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 63–97 5900–6500 Dom-Bud M  Szaflarski 53

26 ul  Dobrego Pasterza 39 II kw  2021 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 51
27 ul  Dominikanów IV kw  2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje 51

28 Reduta (ul  Reduta) bud  C – czerwiec 2018,  
bud  D – luty 2019 32–76 5500–7000 Dom-Bud M  Szaflarski 53

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – prokocim   Średnia cena: 5690 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
37 Mała Góra (ul  Mała Góra) II kw  2018 42–70 5400–6000 Proins 56
38 Osiedle Złocień (ul  Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 62
39 ul  Wielicka/Rydygiera etap I – II kw  2018, etap II – IV kw  2019 28–74 od 5000 HSD Arrow 51

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

33 Oaza Bronowice Etap II (ul  Stańczyka) Stańczyka 5 – wrzesien 2019 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice 4-5

34 Osiedle Stańczyka (ul  Stańczyka) II kw  2019 26–92 od 5800 Activ Investment 61
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łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 5804 zł/mkw  

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

52 Hoffmanowej III kw  2019 21–81 6500–7000 Budopol 63

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

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

49 Apartamenty Wadowicka II kw  2020 16–78 od 6400 Activ Investement 9, 61

50 Konopnicka City Park (ul  Konopnickiej) IV kw  2017 27–63 od 5950 Activ Investment 61

51 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 

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

45 Enklawa Rodzinna (ul  Kordiana) IV kw  2018 29–60 5500–6950 Start 57

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

47 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 

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

41 ul  Małysiaka/ul  Komuny Paryskiej I kw  2019 33–90 5100–5700 Proins 56

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

43 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 

53 Aleja Pokoju 83 IV kw  2019 36–88 od 5900 ATAL 48

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

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Mistrzejowice   Średnia cena: 5826 zł/mkw  

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

55 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

56 ul  Okulickiego/ ul  Fatimska IV kw  2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 51

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice krakowa  

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

57 Apartamenty Prestige (Skawina, ul  Graniczna) XII 2018 81–94 od 5000 Techniq 65

58 Karniowice-Słoneczna (gm  Zabierzów, Karniowice) marzec 2019 123–156 od 4280 BEVENDI 3

59 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul  Zbożowa) II kw  2018 64–67 od 3898 Savan Investments 54

60 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul  Bogucika – Kraków) II kw  2019 55 4173–4885 Savan Investments 54
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lokal usługowy 
na sprzedaż

ul. Masarska 
metraż: 67,9 m2
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®

29 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW  |  nOWY BIEŻAnÓW  |  UL. MAŁA GÓRA

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

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
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 ▬ ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej,  3 budynki, 127 mieszkań od 34 m2 do 70 m2

 ▬ miejsce postojowe do każdego lokalu i komórki lokatorskie  
w garażu podziemnym

 ▬ funkcjonalne układy mieszkań
 ▬ wszystkie mieszkania z balkonami, tarasy z widokiem na  

Kraków i ogródki
 ▬ sypialnie mieszczące łóżka małżeńskie, większość mieszkań  

z garderobami
 ▬ strefowy plac zabaw - dla dzieci młodszych i starszych
 ▬ bogata infrastruktura w pobliżu osiedla
 ▬ tuż przy osiedlu projektowany przystanek Krakowskiego  

Szybkiego Tramwaju

BIURO SPRZEDAŻY

Plac Na Groblach 21 (parter)

31-101 Kraków

Poniedziałek - Piątek: 9-17
12 427-58-27, 605-520-520

sprzedaz@nokturn.com.pl 

panoramapradnik.pl

P A N O R A M A  P R Ą D N I K
Już od 4 949 zł/m2

Budowa rozpoczęta.
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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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Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl

NOWA KAMERALNA INWESTYCJA
o podwyższonym standardzie w Bronowicach

ul. Stawowa 152
BRONOWICE

ZAPYTAJ
o ofertę specjalną!II ETAP już w sprzedaży
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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 

Nowa inwestycja rozpoczęta!

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

ostatnie mieszkania 2-pok. 
ul. Agatowa 23 –  

gotowE Do oDBIoRU !
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Kraków
agiewniki

NOWA INWESTYCJA

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

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
  znakomity punkt wypadowy w góry.

Zamieszkaj w centrum dobrych połączeń:

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

www.budopol.pl
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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. 



 n	

Apartamenty Prestige
rynek pierwotny | Okolice Krakowa — Skawina

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

 5 parter (wysoki) 83 416 000

 5 I 94 488 000

 5 II 91 500 000

nazwa inwestycji Apartamenty Prestige

adres ul. Graniczna

miasto Korabniki, m. Skawina

cena za mkw. od 5000 zł

termin oddania XII 2018 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe tak: na zewnątrz gratis, 
 w parkingu podziemnym 38 000 zł

komórka lokatorska tak — 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

APARTAMENTY PRESTIGE to funkcjonalny, nowoczesny i  ele-
gancki apartamentowiec położony w malowniczej okolicy pełnej 
zieleni i ciszy.

Kompleks dwóch budynków na najwyższym poziomie wykonania 
doskonale wpisany w panoramę okolicy. Bliskie sąsiedztwo zielo-
nych terenów będzie Państwu sprzyjało spokojnemu odpoczyn-
kowi oraz dadzą Państwu poczucie wytchnienia od codziennego 
zgiełku. Miłośnicy przyrody docenią jej bliskość i wyjątkowy spo-
kój. Wszystko to powoduje, że lokalizacja APARTAMENTÓW 
PRESTIGE jest doskonałym miejscem dla osób ceniących ak-
tywny wypoczynek ze znakomitym dostępem do terenów rekre-
acyjnych takich jak: Las Bronaczowa, Rezerwat Cieszyniaka, Las 
Libertowski.
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Osiedle Wielicka–Rydygiera II etap
rynek pierwotny | Podgórze

hSd Arrow
dział sprzedaży Kraków: ul. Limanowskiego 3 | 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  3  27,85 178 240

 2  3  38,23 231 291

 3  0  47,66 293 109

 3  1  59,91 317 523

 4  2  74,18 415 408

nazwa inwestycji Wielicka–Rydygiera II etap

adres ul. Rydygiera

miasto Kraków

cena za mkw. 5200–6600 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji umożliwia łatwą komunikację z  innymi 
dzielnicami oraz ścisłym centrum Krakowa. W  bezpośrednim są-
siedztwie znajdują się linie autobusowe, tramwajowe oraz węzeł 
Wielicki obwodnicy Krakowa. Inwestycja sąsiaduje bezpośrednio 
z  miejskim parkiem, którego centralną częścią jest oczko wodne, 
a na jego terenie znajdują się alejki spacerowe oraz plac zabaw, bo-
iska asfaltowe do siatkówki i koszykówki. W bliskiej odległości bu-
dowany jest Szpital Uniwersytecki UJ, który ma być dopełnieniem 
kampusu medycznego w Prokocimiu, gdzie znajdują się akademiki, 
biblioteka, wydział farmaceutyczny i — przede wszystkim — Szpital 
Dziecięcy. W 5-piętrowym budynku o nowoczesnej architekturze 
dostępne będzie 69 mieszkań 1-,2-,3- i 4-pokojowych o metrażach 
od 20,57  m2 do 74,18 m2. Dla komfortu mieszkańców na klatce 
schodowej zaprojektowano dwie nowoczesne windy, które zapew-
niają komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
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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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W opracowanym przez Antal i CBRE raporcie 
„Potencjał inwestycyjny Krakowa” średnia ocena 
wszystkich czynników dla stolicy Małopolski to 7,1 pkt 
w 10-stopniowej skali. Czy Kraków to miejsce atrakcyjne 
inwestycyjnie?

sebastian wysocki, menedżer oddziału antal w krakowie: 
Kraków od lat intensywnie się rozwija. Dziś uważany jest za kwit-
nący ośrodek naukowy, kulturalny oraz biznesowy. Obserwuje-
my jednak, że tutejszy rynek pracy również zaczyna mierzyć się 
ze wszechobecnym rynkiem kandydata i trudnościami z pozyska-
niem wykwalifikowanej kadry. To z kolei powoduje, że inwestorzy 
poddając analizie potencjał wybranych lokalizacji, baczniej przy-
glądają się wszelkim wskaźnikom pozwalającym określić dostęp-
ność specjalistów i  menedżerów w  danym regionie. Jak wynika 
z  badań Antal, waga potencjału ludzkiego osiąga coraz wyższy 
priorytet. Jednocześnie, w połączeniu z innymi czynnikami, wy-
różniającymi Kraków (takimi jak potencjał edukacyjny, infrastruk-
tura czy dostępność atrakcyjnej powierzchni biurowej), miasto 
nadal pozostaje w czołówce zainteresowania inwestorów w eu-
ropejskich i ogólnopolskich rankingach.

Jakie aspekty wpływają na decyzje inwestycyjne firm?

kamil tyszkiewicz, dyrektor, dział powierzchni Biurowych, 
cBre: Władze miasta od kilku lat prowadzą zintensyfikowane 
działania, mające na celu nie tylko poprawę jakości życia miesz-
kańców, ale przede wszystkim — tworzenie dobrych warunków 
dla rozwoju biznesu. Miasto może pochwalić się największą do-
stępnością wykwalifikowanych pracowników w  Polsce oraz 
drugim co do wielkości rynkiem nowoczesnych powierzchni biu-
rowych i  to właśnie te dwa aspekty przemawiają najbardziej na 
korzyść stolicy Małopolski.

Wiemy już, które aspekty przemawiają na korzyść 
stolicy Małopolski, ale czy to one odróżniają ją od innych 
lokalizacji? Jeśli nie, to który czynnik szczególnie wyróżnia 
Kraków na tle innych miast? 

sebastian wysocki: W  Krakowie niezmiennie wysoko ocenia-
ne jest zaplecze edukacyjne, które przekłada się na duży po-
tencjał zatrudnienia. Każdego roku studia w  stolicy Małopolski 
kończy średnio ok. 50 tys. osób, z  tego ponad 13 tys. stanowią 

absolwenci szkół technicznych (dla porównania — w Warszawie 
ponad 7 tys.). Dostępność najlepiej wykwalifikowanej kadry zde-
cydowanie wyróżnia Kraków na tle innych lokalizacji. Jednocze-
śnie miasto cieszy się dynamicznym rozwojem centrów usług 
wspólnych. W ciągu roku w stolicy Małopolski powstało prawie 
dwa razy więcej nowych ośrodków niż w  Warszawie. Popyt na 
specjalistów jest zatem naprawdę wysoki, a miasto jest w stanie 
zaspokoić potrzeby nowych inwestycji. Ponadto nie bez znacze-
nia pozostaje czołowe miejsce Krakowa na rynku powierzchni 
biurowych i bogata oferta, dostosowana do zróżnicowanych po-
trzeb inwestorów.

W Krakowie jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jest 
sektor centrów biznesowych. Czy stolica Małopolski staje 
się polskim centrum outsourcingu?

kamil tyszkiewicz: Sektor centrów usług biznesowych jest jed-
ną z najważniejszych gałęzi małopolskiej gospodarki. Intensywny 
rozwój sektorów IT/SSC/BPO w  ostatnich latach potwierdza-
ją rosnące liczby nowo otwieranych centrów. Pod tym wzglę-
dem Kraków plasuje się zaraz za Warszawą z liczbą 157 centrów 
usług wspólnych dla biznesu. W ciągu roku w stolicy Małopolski 
powstało prawie dwa razy więcej nowych ośrodków niż w War-
szawie. Warto zwrócić również uwagę, że najwyższe przeciętne 
zatrudnienie w tym sektorze obserwujemy właśnie w Krakowie. 
Mimo rosnącej konkurencji i ogromnej liczby istniejących już in-
westycji, cały czas realizowane są nowe projekty.

Czy firmy inwestujące w Krakowie powinny obawiać 
się, że w przyszłości będzie problem z pozyskiwaniem 
wykwalifikowanych pracowników?

sebastian wysocki: Wspomniany rynek kandydata zauważalny 
jest w większości sektorów biznesu i właściwie we wszystkich re-
gionach kraju. Już teraz mnogość możliwości, jakie do wyboru na 
obecnym rynku pracy mają wykwalifikowani pracownicy, wpły-
wa na kierunki migracji zawodowej. W  związku z  tym powinni-
śmy raczej zastanowić się, w których regionach kraju inwestorzy 
mogą spodziewać się nasilenia deficytu kadrowego. Jak wyni-
ka z  obserwacji Antal, w  najbliższym czasie ośrodkami najmniej 
zagrożonymi problemem z  dostępnością wykwalifikowanej ka-
dry będą lokalizacje skupiające nie tylko największy wolumen już 

ROZMOWy

Inwestorzy 
wybierają Kraków

Czym Kraków przyciąga inwestorów? Jak 
stolica Małopolski wypada na tle innych 
polskich miast? O tym, co składa się na 
pozycję biznesową Krakowa, w rozmowie 
z Justyną Gorczycą opowiadają Sebastian 
Wysocki, menedżer oddziału Antal 
w Krakowie i Kamil Tyszkiewicz, Dyrektor, 
Dział Powierzchni Biurowych, CBRE.

Kamil TyszkiewiczSebastian Wysocki
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Kraków jest drugim największym ośrodkiem miejskim 
Polski. Wspomniał Pan, że pracownicy chętnie wybierają 
stolicę Małopolski jako miejsce do życia. Jak jednak ją 
oceniają? 

sebastian wysocki: Wszyscy znamy główne problemy, z  który-
mi boryka się obecnie większość aglomeracji miejskich w kraju. Są 
to m.in. słaba polityka pro-ekologiczna oraz zanieczyszczenie po-
wietrze, a  Kraków nie jest wyjątkiem. Mimo tego, że wspomnia-
ne czynniki odgrywają coraz większą rolę, w  raporcie „Potencjał 
inwestycyjny Krakowa” miasto otrzymało ocenę całościową na 
poziomie 7,7 pkt w  10-punktowej skali. To naprawdę dobry wy-
nik. Ponadto, jak wynika z danych Antal, Kraków oceniany jest jako 
drugie, najbardziej atrakcyjne miejsce do życia, a chęć relokacji do 
dawnej stolicy deklaruje co trzeci specjalista i menedżer. Co naj-
bardziej cenimy w  Krakowie? Przede wszystkim bogatą ofertę 
kulturalną, która w raporcie zdobyła aż 8,9 pkt. Liczne atrakcje tu-
rystyczne, wysoki komfort życia oraz niezwykle bogate dziedzic-
two historyczne, to jednak tylko niektóre z cech wyróżniających 
miasto. Kolejne ważne dla mieszkańców atuty lokalizacji to atrak-
cyjna oferta handlowa, wysoki poziom szkolnictwa oraz poczucie 
bezpieczeństwa. 

Czy inwestorzy, którzy chcą rozpocząć działalność 
w Krakowie, mogą liczyć na wsparcie administracji 
publicznej?

kamil tyszkiewicz: Wsparcie administracji publicznej to naj-
słabiej oceniany aspekt Krakowa, który zdobył zaledwie 4,9 pkt 
w  10-stopniowej skali. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest to 
związane z ogólnie niską w naszym kraju opinią wobec administra-
cji publicznej. Firmy narzekają głównie na wysoki poziom biuro-
kracji, nadmiernie rozbudowane procedury i trudności w dostępie 
do ekspertów. Dlatego tak istotne jest to, aby wszystkie strony do-
kładały starań, żeby tę współpracę jak najbardziej usprawniać.

e-biurowce.pl

istniejącego biznesu, ale te najchętniej wybierane przez pracow-
ników jako miejsce do życia — Kraków do nich należy.

Kraków to drugi co do wielkości rynek biurowy w Polsce 
(ponad 1 mln mkw.). Jak w raporcie CBRE i Antal została 
oceniona dostępność przestrzeni biurowych?

kamil tyszkiewicz: Dostępność przestrzeni biurowych została 
oceniona na aż 7,2 pkt w 10-stopniowej skali. Co więcej, z rapor-
tu CBRE „Regionalny Rynek Biurowy po IV kw. 2017 r.” wynika, 
że stolica Małopolski już od jakiegoś czasu utrzymuje się na pozy-
cji lidera regionalnego rynku biurowego. To właśnie w tym mie-
ście w 2017 r. odnotowano największy przyrost aż 190 tys. mkw. 
powierzchni w  18 nowych budynkach. Warto również podkre-
ślić, że wraz z dojrzewaniem rynku biurowego w Krakowie przy-
bywa budynków biurowych klasy A, oferujących coraz szerszą 
gamę udogodnień dla najemców. Wśród najbardziej wyróżniają-
cych się obiektów, które pojawiły się na rynku w 2017 r., znajdują 
się DOT Office i Equal BP w Krakowie, a w budowie pozostają ko-
lejne warte uwagi obiekty, takie jak np. Podium Park.

Jak infrastruktura Krakowa oceniana jest przez 
inwestorów?

kamil tyszkiewicz: Infrastruktura Krakowa została oceniona 
przez inwestorów na 6,8 pkt w 10-stopniowej skali. W szczegól-
ności najlepiej działa transport lotniczy, który uzyskał aż 8 pkt. 
Rozwijający się port lotniczy Kraków-Balice umożliwia szybkie 
połączenie zarówno z największymi miastami Polski, jak i z wie-
loma europejskimi stolicami, co docenili inwestorzy. Równie wy-
soko — po 7,3 pkt — zostały ocenione kolej oraz komunikacja 
miejska. Za to na obniżenie noty wpłynął komfort komunika-
cji samochodowej w mieście, który oceniono zaledwie na 5 pkt. 
Mieszkańcy Krakowa narzekają na korki, ale na rozluźnienie ru-
chu w mieście wpływa m.in. intensywny rozwój sieci ścieżek ro-
werowych, na czym korzystają m.in. pracownicy. 
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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA 
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

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

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

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
OFERUJE DO SPRZEDAŻY POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13
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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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PIASTA TOWERS
ul. Piasta Kołodzieja
Wynajem:

69,68 m2 i 49,48 m2 za 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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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



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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K
raków, pomimo otrzymania praw miejskich w 1257 r., swój 
obecny kształt przyjął dopiero w  XX w. Aktualny podział 
administracyjny miasta powstał pod koniec ubiegłego stu-

lecia. W 1991 r., uchwałą Rady Miasta, Kraków został podzielony 
na 18 dzielnic. Informacje o  historii miasta pozwalają wytłuma-
czyć chociażby różnice w  wielkości terytoriów dzielnic czy to, 
dlaczego obszary te są tak bardzo zróżnicowane pod względem 
zabudowy. Tworząc mapę administracyjną miasta, kierowano się 
przede wszystkim podziałami katastralnymi (dawne wsie i gminy) 
oraz podziałem na parafie. Każda z dzielnic posiada własną radę, 
wybieraną w  wyborach samorządowych, co ma spore znacze-
nie w funkcjonowaniu danej dzielnicy oraz jakości życia jej miesz-
kańców. Tłumacząc kolokwialnie i w uproszczeniu, oznacza to, że 
dużo zależy od nas i naszych sąsiadów.

Niedawno pod nadzorem Agencji Badawczej PBS zostały 
przeprowadzone badania w całej Polsce dotyczące jakości życia 
w  swoim miejscu zamieszkania i  zadowolenia z  niego. Pod lupę 
wzięto także dzielnice Krakowa. Jak zatem, oceniają je miesz-
kańcy? Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie 
bezpieczeństwa. Już w tym miejscu czas obalić jeden z mitów pa-
nujących w Krakowie, ponieważ według ankietowanych najbez-
pieczniejszą dzielnicą miasta jest Nowa Huta. Jej mieszkańcy nie 
boją się wracać po zmroku do domu, czy też puszczać dzieci same 
do szkoły. Odzwierciedlenie tego twierdzenia można znaleźć 
także w statystykach policyjnych, z których możemy się dowie-
dzieć o niewielkiej liczbie przestępstw dokonywanych na obsza-
rze dzielnicy oraz o ich wysokim procencie wykrywalności przez 
funkcjonariuszy. Pod względem bezpieczeństwa bardzo dobrze 
wypadły także Dębniki, Bronowice czy Prądnik Czerwony. Naj-
gorzej wyglądają natomiast Swoszowice, Bieńczyce, Mistrzejowi-
ce i  Bieżanów-Prokocim. Mieszkańcy Krakowa wypowiadali się 
także na temat czystości i  zadbania okolicy, w  której mieszkają. 

Biorąc pod uwagę to kryterium, niemalże całe miasto prezentu-
je się bardzo dobrze i plasuje się na drugim miejscu wśród 10 naj-
większych polskich miast. 

Dzielnicami, które wyróżniają się na tle pozostałych, są Zwie-
rzyniec, Dębniki, Podgórze Duchackie, Mistrzejowice i Czyżyny. 
Najgorzej pod względem czystości i zadbania wypadają Swoszo-
wice, Nowa Huta i  Wzgórza Krzesławickie. Są to jednak opinie 
subiektywne, oparte na odczuciach mieszkańców. 

Natomiast biorąc pod uwagę kryteria, które są zdecydowanie 
łatwiejsze do obiektywnej analizy, można skupić się chociażby na 
komunikacji miejskiej. W tym aspekcie zdecydowanie góruje cen-
trum miasta, czyli Stare Miasto, Grzegórzki, Krowodrza i Czyży-
ny. Bardzo dobrze rozwinięta sieć transportu miejskiego znajduje 
się także w Bieńczycach czy Łagiewnikach. Krakowska komuni-
kacja miejska jest oparta przede wszystkim na liniach tramwa-
jowych, które w  przeciwieństwie do pojazdów kołowych nie są 
tak mocno narażone na korki. Plus, jakim jest dobra komunika-
cja, może być równocześnie sporym minusem dla danej dzielnicy. 
Wzmożony ruch, w szczególności tramwajowy, powoduje znacz-
ny hałas. Nowo powstające torowiska budowane są z wykorzy-
staniem technologii, która pozwala wyciszyć przejazd taboru, 
jednak większość infrastruktury jest po prostu stara i w złym sta-
nie technicznym. Obecnie planuje się wybudowanie trzech no-
wych połączeń tramwajowych. Skorzystać na tym mają dzielnice: 
Prądnik Czerwony, Prądnik Biały i Mistrzejowice.

Walory Nowej Huty
Nowa Huta na rynku nieruchomości zaczyna wzbudzać coraz 
większe zainteresowanie wśród osób poszukujących mieszkań. 
Jeden stereotyp, dotyczący bezpieczeństwa, został powyżej już 
obalony. Zatem co jeszcze przyciąga ludzi w ten rejon Krakowa? 
Zabudowa dzielnicy była dokładnie zaplanowana, przewidziano 
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miejsca chociażby na place zabaw, boiska, parkingi. Ponadto 
wszystkie budynki znajdują się w  znacznej odległości od siebie, 
dzięki czemu sąsiedzi „nie zaglądają sobie w okna”. Duże znacze-
nie ma także ilość zieleni, której jest wiele pomiędzy budynkami, 
czy też wzdłuż chodników. Pomimo starszych bloków mieszkal-
nych, to wymienione powyżej cechy Nowej Huty mocno kontra-
stują z obecną ciasną zabudową, w której brakuje zieleni, placów 
zabaw czy miejsc parkingowych.

W  przypadku komunikacji miejskiej sytuacja w  Nowej Hucie 
nie jest idealna, chociaż w  ostatnich latach uległa znacznej po-
prawie i obecnie transport publiczny jest na bardzo dobrym po-
ziomie. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i  Transportu powoli 
wprowadza nowy tabor. Ponadto zwiększona została liczba linii 
tramwajowych, a  przede wszystkim komunikacja miejska opar-
ta jest na licznych liniach autobusowych. Warto zwrócić uwagę, 
że drogi w Nowej Hucie są bardzo przepustowe (co w większo-
ści dzielnic miasta stanowi duży problem), dzięki czemu ani au-
tobusy, ani samochody osobowe nie stoją w dużych korkach. Co 
ważne, drogi zaczęły być systematycznie remontowane, a  już 
niedługo rusza budowa obwodnicy, która znacznie usprawni do-
jazd do innych części Krakowa.

Idealne miejsca do zamieszkania prawdopodobnie nie istnie-
ją. Każda część Krakowa ma swoje plusy i minusy. Jeżeli komuś 
zależy na dostępie do terenów zielonych, na pewno odbędzie się 
to kosztem komunikacji miejskiej, idealnym przykładem jest tu-
taj Zwierzyniec. W  dzielnicach dobrze skomunikowanych znaj-
dują się liczne punkty handlowe i usługowe (sklepy, kluby fitness, 

przychodnie, szkoły), także czas dotarcia do pracy jest znacznie 
krótszy. Jednakże trzeba liczyć się ze wzmożonym hałasem czy 
też małą ilością zieleni i  ciasną zabudową. Małym wyjątkiem są 
tutaj Czyżyny, na terenie których znajduje się największy po Le-
sie Wolskim park na terenie Krakowa — Park Lotników Polskich. 

Warto także pamiętać o  cenie, jaką trzeba zapłacić za zakup 
nieruchomości w  danej dzielnicy. Te popularne, z  dobrą komu-
nikacją i  licznymi biurowcami lub uczelniami (Stare Miasto, Czy-
żyny, Dębniki, Grzegórzki, Krowodrza) oraz dzielnice zielone, 
z niewielką i  luźną zabudową (Zwierzyniec) są stosunkowo dro-
gie, zarówno w przypadku zakupu nieruchomości, jak i najmu.

Praca w mieście, życie poza
W  ostatnim czasie można zauważyć tendencję do wyprowadz-
ki poza Kraków. Coraz więcej osób decyduje się na zakup domu 
w okolicznych gminach. Największą popularnością cieszą się za-
budowy bliźniacze lub szeregowe. Obecnie powstaje też coraz 
więcej mieszkań w gminach wiejskich. Uwzględniając koszt zaku-
pu nieruchomości w takich lokalizacjach, zaczynają one stanowić 
mocną alternatywę dla kupna mieszkania w Krakowie. 

Sebastian Kwapisz
Kierownik Oddziału 

Specjalista ds. Nieruchomości

 n	

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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3-pokojowe – 52 m² 
Stare Miasto,                      
ul. Bernardyńska 
Nieruchomość położona na drugim piętrze 
w dwupiętrowej kamienicy zaraz obok 
Wawelu. Lokal w pełni umeblowany i 
wyposażony. Składa się z przestronnego 
salonu z balkonem, dwóch sypialni, osobnej 
kuchni oraz łazienki z WC. Idealne pod 
inwestycję jako wynajem krótkoterminowy. 

Cena 620.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe – 46 m2              
Os. Podwawelskie,                   
ul. Słomiana
Stan bardzo dobry. Przedpokój, kuchnia z jadalnią, 
2 pokoje, łazienka, osobne WC, balkon, piwnica. 
Możliwość przywrócenia pierwotnego układu                      

– 3 pokojowego. 

Cena 349.000 zł 
tel. 604 163 263 

4-pokojowe - 80 m2                     
ul. Królewska
Mieszkanie  4-pokojowe z  osobną 
kuchnią, łazienką, WC, spiżarnią i piw-
nicą. Położone na pierwszym piętrze w 
kamienicy. Blisko komunikacji miejskiej. 

Cena 570.000 zł
tel. 512 110 802

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 – 49 m2               
Ruczaj, ul. Obozowa
Mieszkanie składające się z: 2 osobnych pokoi, 
jasnej kuchni, korytarza, łazienki, osobnego  
WC, do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska. Osiedle ogrodzone w cichej i 
spokojnej okolicy.  

 

Cena 316.000 zł
tel. 782 941 234

2-pokojowe - 46 m2                                   
Stare Miasto,                      
ul. Bogusławskiego 
Mieszkanie z widokiem na Wawel, zlokalizo-
wane na czwartym piętrze w czteropiętrowej 
kamienicy z przełomu XIX i XX w. Nierucho-
mość składa się z dwóch pokoi – sypialni i 
pokoju dziennego, kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Mieszkanie stylowo wyposażone i 
przystosowane pod wynajem krótkoterminowy. 

Cena 499.000 zł
tel. 512 110 804

2-pokojowe – 27 m2   
Ludwinów
Mieszkanie położone na drugim piętrze w 
wyremontowanej kamienicy. W skład nierucho-
mości wchodzi salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia oraz łazienka z WC. Nieruchomość po 
generalnym remoncie, gotowa do zamieszkania 
lub do wynajęcia. Ogrzewanie centralne – ko-
tłownia gazowa w budynku.

Cena 340.000 zł
tel. 513 084 377

3-pokojowe – 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 - 57,36 m2 

Ruczaj, ul. Grota Roweckiego
Mieszkanie składające się z: 3 osobnych 
pokoi, jasnej kuchni, korytarzu, łazienki                             
z WC, do mieszkania przynależy piwnica. 
Blisko przystanek tramwajowy. Piękny widok.  

Cena 390.000 zł                                                 
tel. 782 941 234

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
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe – 54 m2 

Bronowice, ul. Na Błonie
Mieszkanie składa się z przedpokoju, salonu z 
aneksem kuchennym, 2 sypialni, łazienki z WC 
balkonu oraz piwnicy. Mieszkanie przeszło gene-
ralny remont w 2018 roku. Kameralny, 4-piętrowy 
budynek. Cicha i spokojna okolica. Doskonała 
lokalizacja pod względem komunikacyjnym.

Cena 435.000 zł
tel. 12 307 21 24

3-pokojowe – 70 m2    
Prokocim, ul. Polonijna
                                                                        
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, dwie 
sypialnie, łazienka z WC, balkon. Mieszkanie 
idealne dla rodziny. Lokal wykończony na 
wysokim standardzie, nie wymaga nakładów 
finansowych.            

Cena 525.000 zł 
tel. 534 533 332 

2-pokojowe - 50 m2 
Salwator
2 pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka z WC, 
balkon. Mieszkanie na 2 piętrze w wyremon-
towanej Kamienica z windą z lat trzydziestych 
w bliskiej odległości krakowskich błoń oraz 

„Placu na Stawach”

Cena 405.000 zł                                                           
tel. 534 534 605

2-pokojowe - 30,60 m2 
Nowy Prokocim

Przedpokój, kuchnia, przechodni salon, 
sypialnia, łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie 
w stanie do wejścia, w bloku z windą.

Cena 185.000 zł
tel. 600 176 207

Dom                           
Bronowice Wielkie, okolica 
ul. Chełmońskiego
Dom w którym znajdują się dwa niezależne 
mieszkania odpowiednio na pierwszym i 
drugim piętrze.Obydwa mieszkania składają 
się z  2 pokoi, jasnej osobnej kuchni, łazienki 
oraz 2 balkonów. Powierzchnia domu 140 m2, 
działka 3 ar. 

Cena 590.000 zł 
tel. 730 970 199 

1-pokojowe – 41 m2 
Grzegórzki, ul. Fabryczna
Przedpokój, kuchnia, pokój, łazienka, loggia, piw-
nica. Mieszkanie w bloku z 2004 roku; parking z 
wjazdem na pilot. Stan: do odświeżenia.

Cena 290.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777

Dom wolnostojący - 130 m2  
Wola Duchacka Zachód 
6 pokoi, kuchnia, 3 łazienki (w tym dwie z to-
aletą). Z jednego z pokoi jest wyjście na ogród 
zimowy. Idealnie wykorzystana przestrzeń. 
Działka 4,52 ara. Stan bardzo dobry.

Cena: Informacja w biurze. 
tel. 537 496 677

1-pokojowe – 47 m2 
Wola Justowska

Pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, 
łazienka, 2 piętro. Stan bardzo dobry. Miejsce 
postojowe. Centralne ogrzewanie.

Cena 245.000 zł
tel. 534 534 605

Mieszkanie - 123 m2                      
Śródmieście,                      
ul. Beliny Prażmowskiego
Przedpokój, salon, 3 oddzielne pokoje, garde-
roba, jasna  kuchnia, 2 łazienki, piwnica. Miesz-
kanie bezczynszowe w odnowionej kamienicy. 
Bardzo dobry stan mieszkania. Blisko Ronda 
Mogilskiego.                                      

Cena 890.000 zł
tel. 604 683 680

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
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe,                             
os. Kazimierzowskie

Dwa pokoje, ciemna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, piwnica. Mieszkanie na 
piątym piętrze w bloku z windą. Bardzo 
dobra infrastruktura. Do negocjacji.                  

Cena 215.000 zł 
tel. 792 707 776 

2-pokojowe – 53 m2   
Ruczaj, ul. Lubostroń
Mieszkanie na wysokim parterze w 
sześciopiętrowym bloku z 2008 roku, w pełni 
wyposażone. Składa się z: 2 oddzielnych pokoi, 
osobnej, jasnej kuchni, łazienki z prysznicem, 
osobnej toalety, 2 ogródków, oraz komórki 
lokatorskiej. Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym.

Cena 359.000 zł
tel. 12 311 33 33

2-pokojowe – 44 m2               
Kliny, ul. Borkowska
Mieszkanie na trzecim piętrze w trzypiętrowym 
bloku z 2009 roku, składa się z: przestronnego 
salonu, kuchni oddzielonej wyspą, osobnej sy-
pialni, przedpokoju, łazienki z wanną, dużego 
balkonu (8 m2), ekspozycja północno – po-
łudniowa.

Cena 279.000 zł  
tel. 12 311 33 33

2-pokojowe - 35,51 m2 

Bieżanów, ul. Telimeny
Przedpokój, osobna jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, logia, piwnica. Stan 
bardzo dobry. Ogrzewanie oraz ciepła woda 
z sieci miejskiej. Teren ogrodzony.

Cena 227.000 zł
tel. 537 680 002

1-pokojowe - 31 m2                    
Mistrzejowice,                   
os. Bohaterów Września
1 przestronny pokój, wnęka kuchenna, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Stan  b. dobry - okna PCV, panele, 
płytki, część kuchenna zabudowana i wyposażona. 
Woda z sieci MPEC (brak gazu w budynku). Obok 
budynku piękny park., 2 min. pieszo od mieszkania 
pawilon handlowy i komunikacja miejska (tramwaj, 
autobus).
Cena 195.000 zł
tel. 504 143 011

2-pokojowe – 44 m2     
Nowa Huta, Os. Stalowe
Dwa osobne pokoje, jasna kuchnia, łazienka z 
WC, garderoba, przedpokój. 
Jasne, ustawne mieszkanie. Zadbany 
budynek w cichej części osiedla. Rozwi-
nięta infrastruktura handlowo-usługowa, 
dużo terenów zielonych. Idealne pod 
inwestycję lub jako pierwsze mieszkanie.  

Cena 219.000 zł
tel. 639 305 320 

1-pokojowe- 33,80 m2  

Płaszów, ul. Wodna

Przedpokój, oddzielna kuchnia, 1 pokój, łazienka 
z WC, balkon. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci 
miejskiej. Mieszkanie na pierwszym piętrze. 
Spokojne osiedle w niewielkiej odległości od 
centrum.  

Cena 228.000 zł
tel. 570 578 980

2 pokojowe – 51 m² 
Żabiniec, ul. Reja
Przedpokój, salon, sypialnia, kuchnia, 
łazienka z WC. Do mieszkania przynależą 
piwnica i balkon. Stan bardzo dobry. Ko-
rzystna cena. Blok z dwiema windami. 
Pierwsze piętro. Dużo zieleni wokół budynku.                                                      

Cena 350.000 zł
tel. 696 496 500

3-pokojowe - 69,8 m2                                                         
Zielonki,  ul. Pękowicka

Przedpokój, jasna kuchnia na planie kwadratu, 3 osobne pokoje, 2 balkony, 
łazienka z WC oraz piwnica. Przestronne, ustawne mieszkanie w stanie 
dobrym położone na 1 piętrze. Możliwość dokupienia garażu.

Cena 425.000 zł
tel. 537 978 098
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ul. Senatorska 26
ul. Nowosądecka 2b
os. Centrum C9
ul. Łobzowska 2
ul. Smoluchowskiego 7
ul. Pszenna 5

ul. Rep. Korczkowskiej 13
ul. Brodowicza 16
ul. Podkowińskiego 1
ul. Dobrego Pasterza 43
os. 2 Pułku Lotniczego 1C
os. Niepodległości 3
ul. Chmieleniec 2A/LU6
ul. Heleny 4A
ul. F. Kniaźnina 4
ul. Piastów 21B
os. Stalowe 5
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ul. Ks. Turka 17
ul. Podedworze 6B
os. Górali 15
ul. Konecznego 6/17u
ul. Danka 8/2u 
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30
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33

2

15

9

www.tecnocasa.pl

Witaj 
w domu
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MISTRZEJOWICE,
OS. TYSIĄCLECIA
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
nowoczesne, loggia
Cena: 335.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

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

STARE MIASTO,
UL. BONEROWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 64 m2, 
klimatyczne
Cena: 835.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

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

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

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

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 92 m2, 
garaż, ogródek, 2000 r.
Cena: 670.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

BRACIA-SADURSCY.PL

PODGóRZE
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 24-85 m2

Ceny: od 186.841 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

GRZEGóRZKI,
UL. FIOŁKOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 35,4 m2, 
wysoki standard
Cena: 315.000 zł
 
KONTAKT:  Michał Dzięcioł 

 518-810-080

LIBERTóW,
UL. ŚW. FLORIANA
Ekskluzywna willa, pow. 480 m2, 
działka 2200 m2

Cena: 2.650.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

BRONOWICE
Mieszkania 1, 2, 3-pokojowe, 
pow. 34-56 m2

Ceny:  od 247.719 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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KROWODRZA,
AL. KIJOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 76 m2, 
wysoki standard
Cena: 680.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

RUCZAJ,
UL. OBOZOWA
Komfortowe 3-pokojowe mieszkanie 
z dwoma balkonami, 67 m2, 2002 r.
Cena: 409.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

GM. ZIELONKI,
BIBICE
Dom bliźniak, 145 m2, przestronne
Cena: 730.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

KONTAKT:  Bożena Romuzga    
 505-236-943

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zab. szeregowej, 6-pokojowe, 
pow. 126 m2

Ceny: od 520.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Domy wolnostojące, 5-pokojowe, 
pow. 122 m2

Ceny: od 575.000 zł

AZORY,
UL. PODKOWIŃSKIEGO
Ładne mieszkanie 2-pokojowe, 
54 m2, 2004 r.
Cena: 394.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                            510-087-993

BIEŃCZYCE,
UL. BIEŃCZYCKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 35 m2, 
nowe, 2017 r.
Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

ZWIERZYNIEC,
UL. STACHOWICZA
2-pokojowe mieszkanie urządzone 
w wysokim standardzie, 79 m2, I p.
Cena: 665.000 zł

KONTAKT:  Pamela Pallasch 
 511-272-088

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149
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PODGóRZE,
UL. PRZEMYSŁOWA
Mieszkanie 4-pokojowe, 86 m2, 
nowoczesne
Cena: 867.000 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

GRZEGóRZKI,
UL. GRZEGóRZECKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2, 
przestronne
Cena: 555.0000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer        
                   518-706-583

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

ZABŁOCIE,
UL. ŚLUSARSKA
Mieszkanie, 3-pok, 96 m2, 
wys. standard
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

DĘBNIKI,
UL. LIPIŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
taras ok. 36 m2

Cena: 535.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Słaby       
                    500-715-217

BRONOWICE
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 30-91 m2

Ceny: od 261.783 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 241.360 zł                    

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

PODGóRZE,
UL. PRZEWóZ
Mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2, 
nowoczesne 
Cena: 358.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

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

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

WZGóRZA KRZESŁAWICKIE
UL. GRĘBAŁOWSKA
Dom wolnostojący, 176 m2, 
do zamieszkania
Cena: 895.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022
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KAZIMIERZ,
UL. SKAWIŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
115 m2, wys. standard
Cena: 1.150.000  zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

KURDWANóW,
UL. TURNIEJOWA
Mieszkanie 4-pokojowe, 137 m2, 
2000 r., dwupoziomowe
Cena: 659.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-105-083

GRZEGóRZKI,
UL. DĄBSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 36,6 m2, 
nowoczesne, 2016 r.
Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska   
 503-780-786

NOWA HUTA,
OS. UROCZE
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
balkon, urządzone
Cena: 360.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

RUCZAJ,
UL. BIENIARZóWNY
Dom w zab. szeregowej, 200 m2, 
urządzone, 2002 r.
Cena: 697.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

Ceny: od 319.500 zł  

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI,
BIBICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
5-pokojowe, pow. 118 m2

Ceny: od 549.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz                         
 688-880-184

 
 

NIEPOŁOMICE,
OCHMANóW
Dom wolnostojący, 208 m2, 
dz. 12 ar, klimatyczny, 2008 r.
Cena: 790.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek            
                    505-110-150

MICHAŁOWICE,
UL. BANASIóWKA
Dom w zab. bliźniaczej 220 m2, 
dz. 7 ar, taras, 2006 r.
Cena: 890.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 70,8 m2, 
2007 r., do wejścia
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala   
 510-131-177
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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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KRAKÓW, PIASKI STARE

Do sprzedania dom jednorodz-
inny o pow. 198 m2, położony na 
działce ponad 8 a, wybudowany w 
latach 90-tych, wykończony 
w 2010 r., nieruchomość 
zlokalizowana w cichym i spokoj-
nym miejscu.

870 000 zł do negocjacji
KRAKÓW, WYCIĄŻE

Do sprzedania parterowy dom 
jednorodzinny o pow. 120 m2, 
położony na działce 21 ar., wybu-
dowany w 1990 roku, wymaga 
gruntownego remontu.

259 000 zł do negocjacji

GDÓW

Do sprzedania dom 
o pow. 150 m2, położony na 
działce 7 a, wybudowany w latach  
80-tych, wyremontowany 
w 2015 roku, bardzo dobra 
lokalizacja. 

349 000 zł do negocjacji

 Elżbieta Saracen 606-963-601

WIELICZKA, GM. BISKUPICE

Do sprzedania dom jednorodzinny 
o pow. 110 m2, położony na działce 
o pow. 11,5 a, wybudowany w 2012 
roku, bardzo ładny i funkcjonalny.

585 000 zł do negocjacji

 Elżbieta Saracen 606-963-601

SKAWINA

Do sprzedania dom w stanie 
surowym o pow. 160 m2, położony 
na działce 11 ar., wybudowany 
w 2016 r., w okolicy nowe domy 
jednorodzinne i tereny zielone.

465.000 zł
SKAWINA

Do sprzedania nowoczesny dom 
w zabudowie bliźniaczej 
o pow. 166 m2, położony na działce 
4,5 a, wybudowany w 2017 r., w sta-
nie deweloperskim, cicha i spokojna 
okolica.

550 000 zł

WIELICZKA

Do sprzedania dom w stanie su-
rowym o pow. 200 m2, położony na 
działce o pow. 24 a., nieruchomość 
położona w spokojnym miejscu z 
pięknym widokiem na Kraków.

420.000 zł do negocjacji
KRAKÓW, SWOSZOWICE, UL. SAWICZEWSKICH

Do sprzedania dom jednorodzinny o 
pow. 250 m2, położony na działce o 
pow. 10 a, wybudowany w 2012 roku, 
w stanie deweloperskim, 
7 km do centrum Krakowa.

850 000 zł

KRAKÓW, SWOSZOWICE

Dom parterowy w stanie surowym 
otwartym o pow. 191 m2, położony 
na działce o pow. 7 a, planowana 
inwestycja, według projektu firmy 
Archon „DOM W TYMIANKU 5”.

490.000 zł do negocjacji SKAWINA

Dom parterowy w stanie deweloper-
skim o pow. 124 m2, położony 
na działce o pow. 6,5 a, zlokalizowany 
na kameralnym osiedlu, według 
projektu „DOM PRZY CYPRYSOWEJ 
12 N”, zakończenie inwestycji czerwiec 
2018 r.

399.000 zł do negocjacji

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

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

 Elżbieta Saracen 606-963-601  Elżbieta Saracen 606-963-601

 Elżbieta Saracen 606-963-601 Elżbieta Saracen 606-963-601
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B E Z  P R O W I Z J I

503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

507-149-904

B E Z  P R O W I Z J I

Kraków, ul. Balicka 56
tel. 503 005 679

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

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

Zabudowa szeregowa, 219 m2/152 m2 

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

Funkcjonujący obiekt na wynajem
Lokal pod pensjonat + restauracja – idealne 
miejsce na dom Weselny.  970 m2, 4 połą-
czone ze sobą sale, 15 pokoi. Istnieje opcja 
wynajęcia większej (1562 m2) lub mniejszej 
powierzchni obiektu. 

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

zabudowa jednorodzinna bliźniacza.

55 m2, 3 pokoje, umeblowane, MPEC.

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

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

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

49 000 m2, budowlana, MPZP,                    
10 a – zabudowa jednorodzinna i usługi,      
39 a – zabudowa jednorodzinna.

3 pokoje, 77 m2, salon +aneks ku-
chenny, dwie sypialnie, garderoba.
Wysoki standard.

Modlniczka 
Dom na sprzedaż 

Wola Justowska, ul. Morelowa
Dom na sprzedaż 

Wieliczka
Funkcjonujący obiekt na wynajem

Kraków, Mydlniki                     
Działka na sprzedaż

Kraków, ul. Poznańska
Apartament na wynajem

Kraków, Swoszowice
Działka z rozpoczętą inwestycją

Dom w Krzywaczce        
za Mogilanami

Karniowice
Dom na sprzedaż

Zabierzów,
Działka na sprzedaż

Kraków, ul. Przybyszewskiego
Mieszkanie na wynajem

Cena: 830 000 zł Cena: 1 190 000 zł

Cena: 14 000 zł

Cena: 1 600 000 zł

Cena: 2200 zł

Cena: 599 000 złCena: 650 000 zł

Cena: 592 920 zł

Cena: 1 465 000 zł

Cena: 3000 zł

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

507-149-904
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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

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. 

Cena: 980.000 zł Cena: 680.000  zł

Zakamycze - sprzedaż ul. Piltza- Sprzedaż

Na sprzedaż                         
3 pokojowe mieszkanie 
na Zakamyczu                           
o powierzchni 70 m2.
Miejsce postojowe            
w cenie 30.000 zł. 

Na sprzedaż 2 pokojowe 
mieszkanie na Ruczaju    
o powierzchni 42 m2.

Cena: 580.000 zł Cena: 365.000 zł

Rakowice – sprzedaż ul. Trynitarska - sprzedaż

2 domy  o powierzchni 
254 m2.  Lokalizacja 
Rakowice. 

Apartament                          
o powierzchni 45 m2,         
ul. Trynitarska.

    Cena: 705.000 zł 
       

Kazimierz, ul. Starowiślna – sprzedaż Zabłocie – sprzedaż 

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

.

Na sprzedaż          
luksusowo wykończone 
dwupokojowe mieszkanie 
o powierzchni 40 m2                 

na osiedlu Riverside.

Cena: 599.000 zł Cena: 499.000 zł

Cena: 1.890.000 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

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

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

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

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

Karolina Dutka   +48 795 184 427     karolina@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. 68,4 m2, 3 pokoje

kRAkÓW, UL. LeA

cena: 497.000 zł

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 160 m2, 6 pokoi

kRAkÓW, UL. ŚLicZNA

cena: 729.000 zł

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 67 m2, 3 pokoje

kRAkÓW, UL. ObOZOWA

cena: 429.000 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)

LibeRtÓW

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 78 m2, 4 pokoje

kRAkÓW, UL. ZAWODZie

cena: 470.000 zł

Mieszkanie na sprzedaż o. pow. 52 m2, 2 pokoje

kRAkÓW, OŚ. NA WZGÓRZAcH

cena: 205.000 zł

Mieszkanie na sprzedaż o pow. 83,4 m2, 3 pokoje

kRAkÓW, UL. DŁUGA

cena: 995.000 zł

WOLA JUStOWSkA

cena: 1.790.000 zł

cena: 499.000 zł

Dom na sprzedaż 
o pow. mieszkalnej 234 m2

Dom na sprzedaż 
o pow. mieszkalnej 100 m2
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Józefa dietla 21 Kraków

www.dietla21.pl 

Stare Miasto

Powierzchnie:

od 38 m2

Ceny już od  

6.700 zł/m2
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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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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 mikro-
mieszkania lub pod najem krótkoterminowy. 
niewielka powierzchnia mieszkań oraz dosko-
nale zaprojektowane wnętrza z  dużą dbałością 

o  szczegóły powodują, że ich zakup staje się 
niezwykle opłacalny. Duży nacisk został położony 
na wysokiej jakości materiały wykończeniowe 
oraz wysoki poziom wykończenia części wspól-
nych i  korytarzy. lokale oddawane są w  stanie 
deweloperskim.

ceny od 9900 zł/m2 
tel. 534-113-223 

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

cena 820.000 zł
tel. 507-112-699

kraków, ul. królowej jadwigi
4-pokojowe mieszkanie o pow. 128 m2 położone na 
i piętrze nowego, kameralnego apartamentowca 
przy ul. królowej jadwigi (blisko pętli tramwajowej 
salwator). składa się z salonu z aneksem kuchen-

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

Zdecydowanie kupię za gotówkę
bezpośrednio, małe mieszkanie do remontu w centrum Krakowa. 
Cena do uzgodnienia.

Tel. 693-429-164 e-mail: grazyna200@hotmail.com
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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 
antywłamaniowe firmy Dierre, parkiet jesion, 
w przedpokoju szafa w zabudowie z lustrem, 
system alarmowy, centralne ogrzewanie i cie-
pła 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

kraków, ul. Miłkowskiego
penthouse o pow. 145 m2 z którego rozpościera 
się jedyny w  swoim rodzaju widok na cały 
kraków. z okien możemy podziwiać całą pano-
ramę miasta od zakonu kamedułów na Biela-
nach, poprzez wawel, aż do wzgórza na krze-
mionkach. penthouse składa się z obszernego 
salonu połączonego z jadalnią i kuchnią oraz 
przeszklonym tarasem, którego sufit został 
specjalnie przeszklony, aby zapewnić najlepsze 
wrażenia widokowe i zapewnić przestronność 
wnętrza. w  apartamencie znajduje się duża 
sypialnia z  prywatną, dużą garderobą oraz 
łazienką. z sypialni, jak również z salonu można 
wyjść na balkon/taras, który można spokoj-
nie zaaranżować na idealne, zielone miejsce 
wypoczynku. Dodatkowo w  apartamencie 
znajduje się osobne wc oraz korytarz i pralnia. 
ogromnym atutem jest miejsce w  parkingu 
podziemnym (dodatkowa opłata w wysokości 
30  tys. złotych), z  którego winda prowadzi 
prosto na piętro, na któr ym znajduje się 
penthouse. 

cena 1.190.000 zł 
tel. 536 505 303  

kraków, ul. Odrowąża 
40 m2 z  ogródkiem, wysoki parter. w  skład 
mieszkania wchodzi przestronna kuchnia (meble 
w zabudowie z aGD) połączona z 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 miejscem 
parkingowym. mieszkanie zlokalizowane na trzech 
półpiętrach. mieszkanie znajduje się w domu dwu-
rodzinnym przy ulicy domów jednorodzinnych. 
z klatki schodowej wejście do dwóch mieszkań. 
klatka schodowa w połowie należy do każdego 
z  mieszkań - powierzchnia wspólnego użytko-
wania. 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 komin-
kiem – 27,43 m2; pokój z balkonem – 10 m2; pokój 
z balkonem – 8,59 m2; łazienka – 5,28 m2 ; wc z umy-
walką – 3,07 m2; komunikacja wewnętrzna 2,35 m2; 
wspólnie użytkowana klatka schodowa 13,65 m2.

cena 700.000 zł
tel. 786-986-580 

kraków, ul. rakowicka
96 m2, parter, apartament zlokalizowany w cen-
trum miasta, w inwestycji apartamenty noVum. 
składa się z przestronnego salonu oraz otwartej 
na salon kuchni, dwóch sypialni, gabinetu, 2 łazie-
nek (prysznic i wanna) i balkonu. mieszkanie jest 
urządzone w klasycznym stylu, jasne i przestronne, 
w pełni umeblowane. istnieje możliwość zakupie-
nia miejsca postojowego w garażu podziemnym 
i  komórki lokatorskiej. inwestycja apartamenty 
novum cieszy się ogromnym powodzeniem ze 
względu na nowoczesną bryłę, estetykę projektu 
oraz wysoką jakość wykończenia. infrastruktura 
handlowo-usługowa wokół inwestycji doskonale 
rozwinięta. w sąsiedztwie 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

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

cena 169.100 zł
tel. 668-670-843 

kraków, stare Miasto
19 m2, garsoniera, i piętro. mieszkanie po gene-
ralnym remoncie, wysoki standard wykończenia, 
nowoczesne centralne ogrzewanie, przestronny 
i jasny salon. Bezpłatny parking przed budynkiem, 
w  środku monitoring oraz komórka lokatorska 
w  cenie mieszkania. Bliska odległość dworca 
głównego.

cena 220.000 zł
tel. 781-031-755

kraków, ul. Wileńska 
66 m2, apartament 3-pokojowy, wykończony 
w nowoczesnym stylu z najwyższej klasy mate-
riałów. 

cena 510.000 zł 
tel. 501451400 

kraków, ul. zdunów
56 m2, 2-pokojowe, iV piętro. mieszkanie w 7-pię-
trowym budynku oddanym do użytku na 
przełomie 2012/2013 r. lokal składa się z  sa-
lonu, oddzielnej zamkniętej kuchni z  oknem, 
sypialni, łazienki, przedpokoju, balkonu/loggii. 
stan mieszkania bardzo dobry, nowocześnie 
wykończone w  wysokim standardzie. meble 
w pokojach do uzgodnienia. czynsz ok. 420 zł, do 
tego dochodzi koszt energii elektrycznej. ogrze-
wanie własne z kotłowni gazowej, nie ma gazu 
w  mieszkaniu. osiedle częściowo zamknięte, 

parking podziemny (możliwość zakupu garażu). 
parkowanie na drodze dojazdowej. w  pobliżu 
las Borkowski, park oraz zakrzówek oddalony 
ok. 1,5 km.

cena 348.000 zł
tel. 502-328-567

kraków, os. złotego Wieku
48 m2, mieszkanie po generalnym remoncie, 
w  bardzo dobrym standardzie. układ 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,  ocie -
plony. w  2015 roku remont domu, nowa 
elewacja z  ociepleniem, położenie kostki 
brukowej, malowanie wszystkich pomieszczeń.  
i poziom: kuchnia (nowe wyposażenie w me-
ble i  sprzęt 2015), jadalnia, łazienka z  kabiną 
prysznicową, pokój biesiadny w stylu karczmy 
z dębowymi meblami, barek, taras. ii poziom: 
hall, gabinet, salon z  kominkiem, taras. iii 
poziom: 3 sypialnie, łazienka z wanną, 2 bal-
kony. piwnice: kotłownia z  piecem gazowy 
energooszczędnym, dwufunkcyjnym, kon-
densacyjnym, pomieszczenie gospodarcze, 
salka gimnastyczna ze sprzętem sportowym 
i  lustrami na całej ścianie. Działka płaska, 
prostokątna, obsadzona wysokimi tujami, 
iglakami i brzozami.

cena 750.000 zł 
tel. 607-594-503 

kocmyrzów
140 m2, nowy dom, wybudowany w 2016 roku, 
położony w  spokojnej okolicy, 6 km od granic 
krakowa. murowany z  cegły ceramicznej, płyta 
żelbetonowa, dachówka ceramiczna. wykonane 
przyłącza: prąd, woda miejska, gaz, kanalizacja 
szambo. wykonane instalacje wewnętrzne: prąd, 
alarm, woda, gaz, kanalizacja. wykonane tynki 
wewnętrzne cementowo-wapienne. okna pcV, 
antywłamaniowe drzwi zewnętrzne firmy Gerda. 
Garaż w  budynku z  bramą sterowaną pilotem. 
istnieje możliwość dodatkowej 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 
podpiwniczony. Ściany zewnętrzne z  pustaka 
ceramicznego porotherm, dach dwuspadowy 
kryty dachówką ceramiczną Braas, rynny pcV, 
okna pcV. piwnica (45 m2): pomieszczenie gospo-
darcze, komunikacja. parter (86 m2): wiatrołap, 
hol, jasna kuchnia otwarta na salon z wyjściem 
do ogrodu, gabinet z  wyjściem do ogrodu, 
garderoba, kotłownia, łazienka. piętro (46 m2): 3 

Działka budowlana  
w Michałowicach
w atrakcyjnej lokalizacji, widokowa, pow. 16,39 a, uzbrojona. 
Możliwość zamiany na mieszkanie w Krakowie.

Cena 249.000 zł Tel. 605-900-055 | e-mail: ela.tynska@o2.pl
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pokoje w tym z dwóch pokoi wyjście na balkon, 
łazienka, hol.

cena 415.000 zł
tel. 501-308-886 

kraków, soboniowice
240 m2,  5 pokoi, w tym salon połączony z kuch-
nią, 2 łazienki, garderoba, duże pomieszczenie 
użytkowane obecnie jako pralnia. 4 pokoje 
mają własne balkony. 2 sypialnie na piętrze 
wyposażone są w klimatyzację. w części pod-
piwniczonej znajdują się 2 obszerne pomiesz-
czenia, w tym jedno ogrzewane, gdzie mieści się 
kotłownia. Dwa wyjścia z domu zostały wyposa-
żone w duże ganki, jeden ze szklaną zabudową 
może być użytkowany jako ogród zimowy, dru-
gi, otwarty, w konstrukcji drewnianej wychodzi 
bezpośrednio na zadbany ogród. w  ogrodzie 
jest wydzielone miejsce do wypoczynku. Dom 
został wykończony w 2003 roku.

cena 1.200.000 zł  
tel. 694-601-354 

kraków, ul. Wapowskiego
100 m2, działka 16,74  a; dom wolnostojący 
z  lat 60., znajdujący się w  krakowie – sidzinie, 
tuż przy zjeździe a  autostrady a4 na skawinę. 
Budynek posiada 2 kondygnacje ale generalnie 
jest do dużego remontu lub zburzenia i nowej 

zabudowy. zaletą jest obecność wszystkich 
mediów w budynku, tj: gaz, prąd, woda, kanali-
zacja. Dom położony jest na działce z wjazdem 
z głównej ulicy asfaltowej. teren jest ogrodzo-
ny – możliwość poszerzenia działki o sąsiednią 
jeszcze niezagospodarowaną. z  tyłu domu 
znajduje się murowany garaż gospodarczy.  
w pobliżu sklep, market lidl i Biedronka, szkoła 
podstawowa, przedszkola i sieć usług. moze być 
to działka inwestycyjna.

cena 490.000 zł
tel. 601-503-785

e-mail: labora@poczta.fm 

kraków, ul. Włodarska
dwupiętrowy dom jednorodzinny o  pow. 
120  m2 w  cichej dzielnicy krakowa ze 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. 
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 kuch-
nia. Dodatkowo na parterze znajduje się toaleta, 
przedpokój oraz garaż w obrysie domu. wyjście 
z salonu prowadzi na taras z którego przecho-

Na sprzedaż: rączna, gmina Liszki

działki pod bliźniaki lub budownictwo 
jednorodzinne, M.P.z.P, 16 km od rynku 
głównego, uzbrojone, o pow.1680 m2

działKi POłOŻOnE naPrzECiWKO  
i naJbLiŻEJ CEnTrUM TrEningOWEgO  
K.s. CraCOVia

Budynek usługowo-handlowy 
Trzebinia, ul. Piłsudskiego (rynek)
50 m2 + toaleta, prysznic, parking.  
Możliwość rozbudowy i nadbudowy.

Cena 70.000 zł do negocjacji Tel. 514-617-073 lub 505-297-931
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dzimy bezpośrednio do ogrodu. wokół domu 
ułożona jest granitowa kostka brukowa, a brama 
garażowa oraz ogrodzeniowa napędzana jest sys-
temami marki wiśniewski. z parteru, drewniane 
schody prowadzą na pierwsze piętro na którym 
znajdują się trzy sypialnie, przestronna i  jasna 
łazienka, garderoba oraz pokaźna antresola góru-
jąca nad salonem. Dom jest w pełni umeblowany 
i  wyposażony materiałami najwyższej jakości. 
najbliższy przystanek komunikacji 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

mieszkania – wynajem

kraków, ul. bohaterów Września
48 m2, 3-pokojowe, iii piętro. mieszkanie w 11-pię-
trowym budynku z  2010 r. lokal wyposażony 
w zmywarkę, pralkę, lodówkę, płytę indukcyjną, 
piekarnik i  mikrofalówkę. mieszkanie świeżo 
po remoncie. rozwinięta komunikacja miejska: 
3 min. do pętli tramwajowej (linia 21 i 52, linia 
nocna 64). w  pobliżu lidl, Biedronka, mila, 
mniejsze sklepy i  punkty sprzedaży pieczywa, 
plac targowy, zajęcia fitness, 4 oddziały banków, 
2 żłobki i 3 przedszkola publiczne i szkoły. szybki 
dojazd do Quattro Business parku (ok. 15 minut 
– autobus 159), w pobliżu także urząd skarbowy 
kraków nowa huta. Do wynajęcia garaż zamykany 
pod blokiem (ok. 18 m2) – 200 zł/m-c. mieszkanie 
można oglądać w  godzinach popołudniowych 
i w weekendy.

cena 1600  
+ opłaty

tel. 690-648-526

kraków, os. Mozarta
75 m2, 3-pokojowe, Vi p./ Vi p. lokal składa 
się z  2  oddzielnych pokoi, salonu z  zabudową 
kuchenną, 2 łazienek i przedpokoju. 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. 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

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), ła-
zienki (kabina prysznicowa z hydromasażem, 
pralka, wc, meble) i samodzielnego balkonu 
– 12 m2. ogrzewanie miejskie. rozwinięta 
komunikacja miejska: linie tramwajowe – nr 3, 
6, 9, 13, 24, 50, nocne – 69. w pobliżu dworzec 
pkp płaszów. mieszkanie dostępne od zaraz.

cena 1850 zł + opłaty

tel. 888-309-085
e-mail: marcin.myhome@gmail.com

kraków, ul. zwierzyniecka
46 m2, 2-pokojowe, iii piętro. mieszkanie w 6-pię-
trowym apartamentowcu anGel plaza. lokal 
składa się z  salonu z  aneksem kuchennym, sy-
pialni, łazienki i balkonu. mieszkanie wyposażone 
w  sprzęt aGD. ogrzewanie i  ciepła woda mpc. 
możliwość bezpłatnego korzystania z  siłowni 
i sauny (na wyposażeniu budynku). recepcja z cało-
dobową ochroną. możliwość parkowania w garażu 
podziemnym – 380 zł/m-c. kaucja zwrotna 3500 zł. 

cena 3500 zł + opłaty
tel. 694-145-114

kraków, ul. żaka
53 m2, 2-pokojowe, i piętro. mieszkanie w 4-piętro-
wym budynku z 2004 r. lokal składa się z salonu, 
kuchni (umeblowana i wyposażona w sprzęt aGD), 
sypialni i łazienki (wanna, umywalka, pralka, wc, 

piecyk gazowy). wyjście z pokoju dziennego na 
balkon. mieszkanie kompletnie umeblowane, 
blisko pętli tramwajowej. kaucja zwrotna – 1300 zł.

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

kupię

Mieszkanie 3-pokojowe 
położone na i p. (wyżej winda). Bez prowizji.

tel. 604-362-407

dom w okolicy krakowa 
nowy, jednorodzinny wolnostojący z  garażem 
o pow. ok.  140–150 m2 z działką 7 ar, do zamiesz-
kania.  w rozliczeniu mieszkanie m-2 o pow. 46 m2 
w  dzielnicy kraków–Śródmieście oraz działka 
o pow. 18 a z wz na 6 domów jednorodzinnych, 
wolnostojących w dzielnicy kraków-podgórze.

cena do uzgodnienia
tel. 607-762-578

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
27 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
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Krakowski Rynek Nieruchomości
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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

13–26.04.2018  nr 07/2018

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



Miejsce przyjazne ludziom biznesu

budynek oddany do użytkowania

powierzchnie biurowe i usługowe

proMocyjne stawki wynajMu tel. 530 500 555

www.conradbiura.pl




