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Szanowny Czytelniku

20 kwietnia w Hotelu Sheraton eksperci 
rynku nieruchomości spotkali się podczas 
5. Konferencji „Nowe Wyzwania Rynku 
Mieszkaniowego” zorganizowanej przez 
SBDiM. Dla nas, czyli konsumentów, jednym 
z najważniejszych wniosków płynących 
z debaty, jest przewidywany wzrost cen 
mieszkań w najbliższych miesiącach i latach. 
Ma on być spowodowany przede wszystkim 
dynamicznie rosnącymi kosztami realizacji 
inwestycji przez wykonawców. Dodatkowo na 
cenę może znacząco wpłynąć sytuacja na rynku, 
a konkretnie fakt, że popyt za chwilę wyprzedzi 
podaż. 

Specjaliści określają taką sytuację jako 
„niebywałą”. Jeśli poziom średniej sprzedaży 
mieszkań z ostatniego roku zostanie 
utrzymany, wg REAS oferta w Krakowie 
wyprzeda się w ciągu kilku miesięcy. Nie 
dziwi więc fakt, że coraz więcej mieszkań jest 
i będzie sprzedawanych na etapie „dziury 
w ziemi”. Chyba że postulowana przez 
UOKiK  nowelizacja ustawy deweloperskiej 
stanie się faktem i deweloperom zabierze się 
możliwość korzystania z otwartych rachunków 
powierniczych bez zabezpieczenia. Tylko 
skąd deweloper weźmie środki na realizację 
kolejnych inwestycji? Oliwy do ognia dolewa 
samo ministerstwo, które przygotowało projekt 
specustawy, powszechnie ocenianej przez 
deweloperów mianem „protezy”.

O czym jeszcze rozmawiano podczas konferencji, 
przeczytasz w relacji „Nowe wyzwania i stare 
problemy”.

Zapraszam do lektury 
Krzysztof Maksiński
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mieszkania trzypokojowe
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Wieliczka, ul. zbożoWa

mieszkania trzypokojowe

metraż: 64 i 66 m2

ceny od 259.500 zł

www.osiedleklonowe.pl

Wieliczka, ul. topoloWa

mieszkania trzypokojowe

metraż: 55 m2
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Znajdziesz nas także na
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Plebiscyt 2018

EDYCJA V

wybierz zwycięzcę V edycji

zwycięzcy poprzednich edycji

Głos w plebiscycie „inwestycja przyjazna Mieszkańcom”
można oddawać na trzy sposoby:

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych
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Akceptuję regulamin plebiscytu (dostępny na stronie www.plebiscyt.krn.pl)

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

w którym główną nagrodą jest tygodniowy pobyt dla 2 osób w Sand Hotel **** w Kołobrzegu
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Wyniki plebiscytu oraz relacja z gali wręczenia statuetki zostaną opublikowane 13.07.2018 r. w numerze 13/2018 „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
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P
otrzeba założenia księgi wieczystej wynika z dwóch płasz-
czyzn: prawnej i  pragmatycznej. Z  jednej strony ustawa 
o  księgach wieczystych i  hipotece zakłada dążenie do ob-

jęcia rejestrami wszystkich nieruchomości. Z  drugiej, obrót 
nieruchomościami nie-
posiadającymi księgi wie-
czystej jest ryzykowny: 
niewielu kupców decydu-
je się na zakup, w  którym 
brak podstawowej gwa-
rancji bezpieczeństwa. Je-
śli nieruchomość nie ma 
księgi wieczystej, można 
domniemać, że niemoż-
liwe jest ustalenie stanu 
prawnego. W  konsekwen-
cji trudno stwierdzić, czy 
sprzedający rzeczywiście 
jest właścicielem — w  tym 
celu należy sięgać do wie-
lu różnych dokumentów, 
np. aktów nabycia nieru-
chomości, notarialnych po-
świadczeń dziedziczenia 
czy postanowień sądów, nie mając jednocześnie pewności posia-
dania całej dokumentacji na temat danej nieruchomości.

W księdze wieczystej wszystkie informacje dotyczące nieru-
chomości są zebrane w  jasny i  czytelny sposób oraz dostępne 
w  systemie elektronicznym. Prawo przewiduje szczególną do-
niosłość ksiąg — wprowadza zasadę rękojmi wiary publicznej 
ksiąg wieczystych, która chroni osoby ujawnione w  rejestrze. 
Zapewnia ona pewność obrotu nieruchomościami i  zaufanie 
jego uczestników — szczególnie ważne jest to dla banków, które 
często wydają nieprzychylne decyzje na temat kredytów hipo-
tecznych w  przypadku, kiedy nie ma księgi wieczystej. Zasady 
rękojmi ujawniają się w sytuacjach niezgodności stanu prawne-
go z rzeczywistym i przynoszą korzyść osobie, która oparła się 
o prawo wpisane do księgi.

W  świetle ustawy o  księgach wieczystych i  hipotece obo-
wiązek założenia księgi wieczystej ciąży na właścicielu (ale 
także współwłaścicielu w części łącznej lub ułamkowej) nieru-
chomości. Powstaje on niezależnie od formy, w  jakiej nastąpi-
ło przeniesienie własności. Obowiązek założenia księgi dotyczy 
także przypadków, kiedy nieruchomość nie jest objęta takim 

Brak księgi wieczystej — jak ją założyć  
i kto powinien to zrobić? 

prawo

rejestrem, ale nadaje się do jego założenia. Ustawodawca dąży 
bowiem do powszechności ksiąg. Najczęściej osobą składającą 
wniosek jest notariusz, który sporządza umowę o przeniesieniu 
własności nieruchomości lub wyodrębnieniu własności; zwalnia 

on właściciela od doko-
nania wpisu. Jeśli jednak 
przy czynności nie był 
obecny notariusz, wpisu 
musi dokonać samodziel-
nie właściciel.

Oprócz właściciela, 
księgę wieczystą może 
założyć także osoba, do 
której należy spółdziel-
cze własnościowe prawo 
do lokalu lub ograniczo-
ne prawo rzeczowe do 
danej nieruchomości (np. 
hipoteka). Poza tym taki 
wniosek może złożyć tak-
że wierzyciel, jeśli przy-
sługuje mu prawo, które 
ma być wpisane do księ-
gi. Ważną kwestią jest 

obowiązek ujawnienia użytkowania wieczystego związanego 
z nieruchomością. W szczególności będzie to istotne dla użyt-
kownika wieczystego, bowiem wpis ten jest konstytutywny, co 
oznacza, że prawo to powstaje dopiero z momentem ujawnienia 
w księdze wieczystej.

Założenie księgi wieczystej
Aby założyć księgę wieczystą, należy wypełnić odpowiedni for-
mularz: podstawą będzie KW-ZAL, a jeżeli nieruchomość posia-
da więcej niż trzech współwłaścicieli lub wpisujemy dodatkowe 
prawa, wraz z  załącznikiem KW-WPIS. Do formularza trze-
ba dołączyć wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewi-
dencyjnej, które można pozyskać z  właściwego Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej — spo-
rządzenie dokumentacji przez ośrodek trwa zazwyczaj od kilku 
dni do dwóch tygodni, a traci ona ważność po trzech miesiącach 
od daty wydania. Drukowane wersje wydawane są za opłatą 
w wysokości 150 zł. Należy zwrócić uwagę, czy znajduje się na 
nich następująca klauzula: Dokument niniejszy jest przeznaczony 
do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Niektóre nieruchomości nie posiadają księgi wieczystej — wiąże się to często 
z uwarunkowaniami historycznymi; część rejestrów nie została nigdy założona, 
a inne uległy zniszczeniu lub zaginęły. W przypadku terenów wiejskich problem ten 
jest o wiele bardziej powszechny niż w miastach, spowodował go bowiem powojenny 
nieformalny obrót nieruchomościami. Kwestia ta pojawia się jednak wszędzie tam, 
gdzie stan prawny był niegdyś niejasny i skomplikowany.
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Jeżeli za któregoś z uczestników lub wnioskodawcę występu-
je pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy wypełnić 
i załączyć także formularz KW-PP — w przypadku pełnomocni-
ka, do wniosku należy także dołączyć pełnomocnictwo.

W  końcowej części wniosku o  założenie księgi wieczystej, 
należy wymienić wszystkie załączniki, a  w  szczególności do-
kumenty, które stanowią podstawę wniosku. Można podać 
wszystkie informacje na jednym formularzu, sądy nie wzy-
wają wówczas do poprawienia lub uzupełnienia. Konieczne 
jest bowiem uiszczenie odpowiednich opłat. Wpłaty mogą 
być dokonane za pomocą znaków sądowych, w kasach sądów 
lub przelewem. Należy pamiętać, iż od 2017 r. opłata znaka-
mi sądowymi jest możliwa jedynie w  formie elektronicznej, 
a papierowe znaki sądowe tracą ważność 30 czerwca 2018 r. 

Samo założenie księgi wieczystej kosztuje 60 zł, wpisy wła-
ścicieli 150 lub 200 zł, w  zależności od podstawy uzyskania 
własności (najbardziej popularne sposoby przejścia własno-
ści podlegają opłacie w  wysokości 150 zł), a  za wpis hipoteki 
obowiązuje stała opłata — 200 zł. Jeśli jest kilku współwłaści-
cieli, ponoszą oni koszty stosunkowo do swoich udziałów we 
współwłasności.

Należy pamiętać, że ustawa nakłada na właściciela nieru-
chomości odpowiedzialność w  przypadku, gdy osoba trzecia 
doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności lub 
niezałożenia księgi wieczystej. Powstaje ona także w przypad-
ku opieszałości w  wykonaniu obowiązku. Co do zasady, taka 
szkoda może powstać właśnie wtedy, gdy nie istnieje księga 
wieczysta i  ktoś kupi nieruchomość od osoby podającej się za 
właściciela, a  w  rzeczywistości nieuprawnionej. Osoba ta bę-
dzie zobligowana do udowodnienia zawinionego niewykonania 
obowiązku, jednak w  konsekwencji koszty odpowiedzialności 
mogą być bardzo wysokie.

Edyta Dziobek-Romańska
prawnik

W celu wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności nale-
ży ustalić sąd rejonowy właściwy dla danej nieruchomości, czyli 
wynikający z  jej miejsca położenia, a w nim konkretny wydział, 
odpowiedzialny za zajmowanie się księgami wieczystymi. Z tego 
powodu konieczne jest wskazanie dokładnego położenia nieru-
chomości, określając województwo, powiat, gminę i  dzielnicę, 
jeśli istnieje. Sam wydział z łatwością można ustalić telefonicz-
nie lub mailowo, kierując do sądu odpowiednie zapytanie.

Ważność formularza zależy od prawidłowego zakreślenia 
typu nieruchomości: gruntowej, budynkowej, lokalowej i  spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz dołączenia od-
powiednich dokumentów. W ostatnim przypadku jest konieczne 
uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia ze spółdzielni — nale-
ży zwrócić uwagę, jakie dane się w nim znajdują. Nie ma bowiem 
ustalonego, powszechnego 
wzoru w  tym zakresie, wsku-
tek czego wymagane przez sąd 
kwestie mogą zostać przez nie-
uwagę pominięte. Na takim do-
kumencie musi znajdować się 
numer księgi wieczystej grun-
tu, na którym położony jest 
budynek ze zgłaszanym miesz-
kaniem. Jeśli brakuje takiej 
księgi, spółdzielnia powinna 
wymienić działki ewidencyjne, 
na których znajduje się budy-
nek z mieszkaniem. 

Kiedy ustanowienie odręb-
nej własności lokalu nastąpiło 
wskutek orzeczenia sądu (np. 
w  wyniku działu spadku lub 
podziału majątku wspólnego), 
w załącznikach musi się znaleźć 
to orzeczenie. Ryzykiem odda-
lenia wniosku z  powodu bra-
ku odpowiedniego dokumentu 
jest obarczony w każdym przy-
padku wnioskodawca. Na nie-
korzystne orzeczenie sądu 
wieczystoksięgowego przysługuje zainteresowanemu (wniosko-
dawcy lub uczestnikowi postępowania) apelacja, którą wnosi się 
w terminie dwóch tygodni do właściwego sądu okręgowego, za 
pośrednictwem sądu, który rozpatrywał sprawę.

W formularzu należy dokładnie opisać działkę ewidencyjną, 
budynek i  nieco bardziej skrupulatnie lokal. Następnie trzeba 
wpisać właścicieli lub uprawnionych z  tytułu praw spółdziel-
czych. Obowiązkowo wymienia się wszystkich współwłaści-
cieli, inaczej sąd oddali wniosek i  nie założy księgi wieczystej. 
Jeśli uczestników (np. współwłaścicieli) jest więcej niż trzech, 
trzeba sięgnąć do formularza KW-WPIS. W przypadku małżon-
ków, musimy wskazać, czy wpis ma czynić zadość wspólności 
ustawowej w  udziałach 1/1, czy w  innym stosunku na podsta-
wie umowy majątkowej — wpisując dane w jednej rubryce. Ta-
kim samym wymogiem objęte będą spółki jawne i  wspólnicy 
spółek cywilnych, którym przysługuje dane prawo na zasadzie 
współwłasności łącznej. Jeśli nieruchomość ma zostać obcią-
żona hipoteką, użytkowaniem wieczystym lub innym prawem 
rzeczowym, te informacje również powinny się znaleźć na for-
mularzu KW-WPIS.
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prawo

Zakup zabytkowej nieruchomości  
i jej adaptacja 

Z
akup nieruchomości stanowiącej zabytek w  rozumieniu 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) w celu 

adaptacji takiej nieruchomości na cele hotelowe, instytucję kul-
tury czy inne cele niemieszkalne, stanowi proces wymagający 
uwzględnienia szerszego spektrum zagadnień, aniżeli tożsamy 
proces dotyczący nieruchomości o charakterze niezabytkowym.

Okoliczność, iż nieruchomość ma charakter zabytkowy, nie 
powinna jednak być zniechęcająca dla potencjalnego inwesto-
ra. Wręcz przeciwnie. Przywrócone do użytkowania zabytko-
we nieruchomości charakteryzuje bardzo często niepowtarzalny 
charakter, który jest nie do odtworzenia przy realizacji współcze-
snej zabudowy. Historyczne budynki same w sobie stanowią czę-
sto „landmarki” okolicy, w której się znajdują, przyciągając swoją 
atrakcyjnością.

Sam zabytkowy charakter nie powinien więc odstraszać, lecz 
może być niepowtarzalnym atutem realizowanej inwestycji. Ko-
nieczne jest jedynie właściwe przygotowanie się do tego procesu.

Niniejszy artykuł porusza najistotniejsze zagadnienia prawne 
związane z zakupem nieruchomości stanowiącej zabytek, w celu 
adaptacji takiej nieruchomości na cele hotelowe, instytucję kultu-
ry czy inne cele niemieszkalne i nie ma charakteru wyczerpujące-
go opracowania. Jedynie na marginesie poruszane będą kwestie, 
które nie mają charakteru prawnego.

Regulacja prawna
Podstawową regulację prawną dotyczącą zabytków, w  tym za-
bytków nieruchomych, stanowi ustawa z  dnia 23 lipca 2003  r. 
o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. 
z  2017 r., poz. 2187). Choć zawiera ona zasadniczy zrąb prze-
pisów dotyczących opieki nad zabytkami, w tym zabudowy i za-
gospodarowania zabytków nieruchomych, nie jest to jedyny akt 
w tej materii. Niektóre przepisy zostały rozproszone w innych re-
gulacjach prawnych i można je odnaleźć np. w ustawie o gospo-
darce nieruchomościami czy w ustawie — Prawo budowlane.

Badanie stanu prawnego zabytkowej 
nieruchomości
Podstawową kwestią związaną z  nabyciem każdej nieruchomo-
ści jest uprzednie badanie jej stanu prawnego, w  sposób szcze-
gólny w kontekście planowanego zagospodarowania i zabudowy. 
Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku nieruchomości o cha-
rakterze zabytkowym. Z tym, że w tym przypadku konieczne jest 
uwzględnienie dodatkowych elementów.

Tytułem przykładu można wskazać dopuszczalność podzia-
łu nieruchomości (działki gruntu). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8) 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podział za-
bytku nieruchomego wymaga pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. Z tego powodu — przed nabyciem zabytku 
nieruchomego — konieczne jest dokonanie przez inwestora oce-
ny prawnej, czy — a jeśli tak — to w jakim zakresie podział będzie 
dopuszczalny i jak to zagadnienie wpisuje się w plany inwestycyj-
ne inwestora. Jeśli np. planowane w budynku jest wyodrębnienie 
lokali (aparthotel), a  jednocześnie inwestor chciałby zachować 

wszystkie udziały w obszarze poza obrysem budynku, wówczas 
konieczna będzie ocena dopuszczalności dokonania podziału 
zgodnie z planami inwestycyjnymi.

Inną kwestią jest ocena zakresu wpisu zabytku do rejestru 
zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Nie zawsze wszystkie obiekty znajdujące się na nieru-
chomości są wpisane do rejestru (np. pewne budynki mogą być 
wpisane ze względu na ich walory, a inne jako zabudowa wtórna, 
nie posiadająca szczególnej wartości, mogą nie być objęte ochro-
ną). Taka ocena pozwala zatem na określenie dopuszczalnego za-
kresu przekształceń obszaru zabytkowej nieruchomości, w tym 
nawet na ocenę tak daleko idącej ingerencji, jak rozbiórka niektó-
rych obiektów.

Na tym etapie (co pozostaje poza zakresem badania prawne-
go) konieczne jest także dokonanie badania stanu technicznego 
(architektonicznego) obiektów zabytkowych. Przepisy ustawy 
nakładają na właścicieli zabytków nieruchomych szereg obowiąz-
ków, w zakresie ich utrzymania w należytym stanie. Ocena stanu 
początkowego (przed nabyciem) pozwala na rzetelne określenie 
wartości nakładów, których poniesienie będzie konieczne na eta-
pie adaptacji.

Na tym etapie należy także ocenić, czy konieczna okaże się 
zmiana sposobu użytkowania budynku. Punktem wyjścia musi 
być ocena dotychczasowego sposobu użytkowania zabytku nie-
ruchomego i ustalenie, czy w istocie będziemy mieli do czynienia 
ze zmianą sposobu użytkowania (np. czy budynek już uprzednio 
nie pełnił funkcji hotelowych). Jeśli należy zmienić sposób użyt-
kowania, wówczas konieczne jest dokonanie oceny, czy taka zmia-
na będzie dopuszczalna w  świetle obowiązujących przepisów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przy-
padku jego braku, czy możliwe będzie uzyskanie w tym zakresie 
decyzji o warunkach zabudowy. Odrębną kwestią będzie pozwo-
lenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na taką zmianę.

Proces realizacji adaptacji
Proces realizacji adaptacji nieruchomości zabytkowej na cele ho-
telowe, instytucji kultury lub inne niemieszkalne, obok procesu 
dotyczącego nieruchomości niezabytkowych, niesie ze sobą do-
datkowe obowiązki, o których należy pamiętać.

Przede wszystkim znacznie szerszy jest zakres dokumenta-
cji, którą należy w tym zakresie przygotować. Obok standardo-
wo wymaganej dokumentacji, należy liczyć się z  koniecznością 
przeprowadzenia badań zabytku, udokumentowania jego stanu, 
przygotowania dokumentacji konserwatorskiej określającej stan 
zabytku i możliwości jego adaptacji oraz — uzgodnionych z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków — programów konserwator-
skich, określających m.in. zakres i sposób prowadzenia prac przy 
zabytku oraz wskazujących niezbędne do zastosowania materia-
ły i technologie.

Należy pamiętać także o  tym, że zabytek nieruchomy bar-
dzo często nie będzie spełniał współczesnych wymogów wyni-
kających z przepisów techniczno-budowlanych. W tym zakresie 
w  sukurs przychodzi art. 9 ustawy — Prawo budowlane, któ-
ry zezwala na odstępstwa od tych przepisów. Uzyskanie jednak 
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upoważnienia właściwego ministra na udzielenie zgody na od-
stępstwo przez organ administracji architektoniczno-budow-
lanej bardzo często wydłuża proces uzyskiwania niezbędnych 
pozwoleń na budowę.

Poza pozwoleniami organów administracji architektoniczno-
-budowlanej konieczny może być szereg pozwoleń wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. Należy pamiętać, że wojewódzki 
konserwator zabytków udziela pozwoleń w zakresie wielu aspek-
tów realizacji procesu adaptacji zabytku nieruchomego. Tytu-
łem przykładu można wskazać wymagane zgodnie z art. 36 ust. 
1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwole-
nia na:
• prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub ro-

bót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym 
prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nierucho-
mości lub jej części, będącej wpisanym do rejestru parkiem, 
ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;

• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
• zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub 

sposobu korzystania z tego zabytku;
• umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń 

technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamo-
wych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).
Wszystkie te kwestie wymagają uprzedniego pozwolenia wo-

jewódzkiego konserwatora zabytków. Zwłaszcza drugi z  po-
wyższych punktów wydaje się szczególnie istotny w kontekście 
adaptacji zabytku nieruchomego na cele hotelowe, instytucji 

kultury lub inne niemieszkalne, jeżeli zamierzony cel nie pozo-
staje w zgodzie z dotychczasowym przeznaczeniem zabytku lub 
sposobem korzystania z niego.

Na marginesie należy wskazać, że odkrycie w toku robót do-
datkowych substancji zabytkowych może powodować spo-
wolnienie tych prac, z  uwagi na konieczność ich wstrzymania 
i zabezpieczenia odkrytych substancji (np. ukrytych dotychczas 
polichromii).

Konkluzje
Powyższe, jedynie zarysowane zagadnienia związane z nierucho-
mościami zabytkowymi, wskazują na konieczność uwzględnienia 
w procesie zakupu i adaptacji takich nieruchomości szeregu do-
datkowych aspektów, z którymi nie mamy do czynienia w przy-
padku nieruchomości nieposiadających charakteru zabytkowego. 
Te dodatkowe obowiązki nie powinny być jednak okolicznościa-
mi zniechęcającymi. Odpowiednie doświadczenie zespołu reali-
zującego taki proces oraz właściwe     przygotowanie do niego 
mogą sprawić, iż nie będzie on ani istotnie dłuższy, ani znacznie 
trudniejszy niż proces zakupu i  adaptacji nieruchomości nieza-
bytkowej, a  jednocześnie mogą zagwarantować niepowtarzalny 
charakter zrealizowanej inwestycji.

Marcin Jakubaszek
radca prawny, wspólnik zarządzający  

JF Legal Jakubaszek & Fogo Sp.k.
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relacje

Nowe wyzwania i stare problemy

C
hociaż wiele przykładów wskazuje na to, że w Polsce nie 
bywa aż tak dobrze, żeby w krótkim czasie nie dało się po-
gorszyć sprawy (Z  jednej strony mamy za sobą dobry rok, 

z  drugiej strony niepewność nowych uregulowań prawnych — mó-
wił Marek Bolek, prezes SBDiM), pesymiści muszą być cierpliwi. 
Sprzedaż w 2017 r. na poziomie ok. 14 tys. mieszkań (według da-
nych REAS) w Krakowie i wciąż bardzo duże zapotrzebowanie na 
nowe lokale, na pewno nie zniechęcają do kolejnych inwestycji. 
Nie znaczy to jednak, że nie znajdziemy słusznych powodów do 
narzekań. Wkrótce popyt wyprzedzi podaż gotowych mieszkań 
i wtedy praktycznie normą stanie się kupowanie nieruchomości 
na etapie „dziury w ziemi”. Klienci będą musieli liczyć się z dłuż-
szym czasem oczekiwania na odbiór mieszkań, a także pośredni-
mi kosztami takiego rozwiązania. 

i utrwalany na arenie międzynarodowej wizerunek miejsca przy-
jaznego biznesowi. Wniosek jest krótki: deweloperzy mają dla 
kogo budować — pod względem przyrostu naturalnego na 1000 
mieszkańców Kraków okazuje się krajowym liderem.

Dorota Koźmińska, wiceprezes SBDiM wygłosiła prezenta-
cję na temat krajowych i zagranicznych warsztatów krakowskich 
inwestorów. Wśród najciekawszych przykładów dobrych prak-
tyk warto wymienić Berlin i  Barcelonę. W  pierwszym mieście 
stosuje się bardzo szczegółowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, a w samej procedurze budowlanej nie ma możliwości 
odwołania pozwolenia na budowę, co znacznie upraszcza proces 
inwestycyjny. Barcelona odgrywa natomiast rolę land dewelope-
ra — władze miasta nabywają działki, dokonują ich scalenia i przy-
gotowują pod inwestycje. Ostatni etap to powierzenie projektu 
deweloperom.

Stwórzmy razem dobre miasto — podsumowanie
W Krakowie, który jest drugim co do wielkości rynkiem mieszka-
niowym w Polsce, aktualnie sprzedaje się niemal wszystko. Przy 
tak dobrej koniunkturze łatwo zgubić zdrowy rozsądek. Daleko 
jeszcze do budowania tzw. osiedli widm (bez nawet najmniejsze-
go dostępu do infrastruktury i komunikacji miejskiej), ale można 
już odnieść wrażenie, że planowaniem inwestycji często kieru-
je przypadek. A skoro największym zainteresowaniem opinii pu-
blicznej zwykle cieszą się przypadki skrajne, inwestorzy walczą 
dzisiaj z hasłem „deweloperzy betonują Kraków”. 

Czy tak jest w istocie? Deweloperzy zrzeszeni w SBDiM zapro-
sili do dyskusji władze miasta, architektów i przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych, by skonfrontować różne punkty widzenia 
i  wspólnie pracować nad kanonem dobrych praktyk. Podsumo-
wanie debat „Stwórzmy Razem Dobre Miasto” (szczegółowe re-
lacje z debat publikowaliśmy w numerach 2, 5 i 7 dwutygodnika) 
było tematem panelu konferencji, w  którym uczestniczyli: Elż-
bieta Koterba, Marek Bolek, Łukasz Maślona ze Stowarzyszenia 
Funkcja Miasto oraz Grzegorz Stawowy z Rady Miasta Krakowa. 

Chcielibyśmy, aby powstała grupa robocza do tego, aby stworzyć 
w Krakowie coś na wzór kanonu dobrych praktyk. Chodzi o to, aby nie 
tylko rozmawiać, ale  przechodzić w  bardziej konkretne rozwiązania. 
W jakiś sposób bylibyśmy w stanie oddzielić część deweloperów, jak 
ja to nazywam krakowskich, od dużych deweloperów. Zdajemy sobie 
sprawę, że im większy deweloper, tym większy problem i mniejsza od-
powiedzialność za miasto. Trzeba być odpowiedzialnym za przestrzeń 
publiczną, którą również deweloperzy kształtują — mówił Łukasz 
Maślona.

Dlaczego nowe wyzwania rynku to tak naprawdę stare pro-
blemy? Kluczem jest czas. Uchwalanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego to długotrwały proces. Wy-
magającym przedsięwzięciem jest również projektowanie nowe-
go Studium dla miasta. A bez tych dokumentów możemy utknąć 
w martwym punkcie na granicy chaosu urbanistycznego. 

Joanna Kus

Konferencję „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego”, która odbyła 
się 20 kwietnia w Krakowie, red. Sławomir Mokrzycki rozpoczął od 
dość przewrotnego, zwłaszcza na tle ostatnich sukcesów deweloperów, 
pytania o spodziewany moment załamania rynku.

Kraków jako jedyny duży rynek nie dał rady wprowadzić do sprze-
daży więcej mieszkań niż rok wcześniej. Oznacza to, że podaż wpro-
wadzona w  2017 r., czyli liczba lokali, była wyraźnie mniejsza niż 
w 2016 r., mimo iż popyt był większy. Co to oznacza? Tempo, w ja-
kim sprzedają się mieszkania w Krakowie, jest rekordowe, patrząc na 
wszystkie rynki w kraju. (…) Gdyby popyt utrzymał tempo z ostat-
nich czterech kwartałów, to krakowska oferta mogłaby wyprzedać 
się w pół roku. To jest rzecz niebywała — w czasie panelu „Rynek 
mieszkaniowy w liczbach” komentowała Katarzyna Kuniewicz, 
dyrektor REAS.

W  dyskusji uczestniczyli także: prof. Marek Bryx ze Szko-
ły Głównej Handlowej, dr Jacek Furga (prezes centrum AM-
RON) oraz Dorota Jarodzka-Śródka (prezes oddziału PZFD we 
Wrocławiu). 

Wcześniej zastępca prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba za-
pewniła, że obecnie miasto przeżywa okres „wyjątkowego roz-
woju”. Branży budowlanej sprzyjają wskaźniki demograficzne 
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Dwa słowa o rynku

Wypadek przy pracy czy kryzys 
wizerunkowy?

Z
e wstępnych danych zgromadzonych przez GUS wynika, 
że w 2017 r. w wyniku wypadku w budownictwie zostało 
poszkodowanych łącznie 5390 osób. Zdecydowana więk-

szość z  nich — 5232 osoby, doświadczyła lekkich obrażeń, 100 
osób — ciężkich, natomiast 58 pracowników zmarło.

Negatywne skutki wypadków
Wypadki nie tylko wpływają negatywnie na zdrowie, ale niosą za 
sobą także skutki społeczne i  ekonomiczne. Mogą powodować 
również konsekwencje prawne, takie jak kary finansowe, a w okre-
ślonych przypadkach nawet pozbawienie wolności. Wpływają na 
sytuację pracownika i jego bliskich, pogarszają atmosferę w miej-
scu pracy, jak również przynoszą wymierne straty dla firmy jako 
całości. Dla pracodawcy konsekwencje wypadku nie wiążą się jedynie 
z niwelowaniem urazów pracownika, lecz sięgają znaczenie szerzej — 
często wiążą się ze wstrzymaniem produkcji, naprawą lub wymianą 
uszkodzonych maszyn czy znalezieniem zastępstwa na czas nieobec-
ności poszkodowanego — mówi Andrzej Smółko, przewodniczący 
Koalicji Bezpieczni w Pracy. Zauważa, że obecnie ten aspekt wy-
daje się jeszcze ważniejszy niż do tej pory, ze względu na obser-
wowany rynek pracownika. Dbałość o  bhp ma pozytywny wpływ 
również na budżet firmy, czego — jak pokazują wyniki badania „Bez-
pieczeństwo pracy w Polsce” — są świadomi sami pracodawcy. Aż 87 
proc. przedsiębiorców z sektora MŚP jest zdania, że inwestycje w bhp 
przynoszą korzyści ekonomiczne — dodaje.

Budowanie pozytywnego wizerunku
Wypadki, zwłaszcza jeśli wynikają z winy pracodawcy, negatyw-
nie wpływają również na wizerunek firmy, zarówno z punktu wi-
dzenia zatrudnionych osób, jak i  potencjalnych klientów. Firmy, 
w których ryzyko wystąpienia wypadku jest znaczne, mogą mieć 
realny problem ze znalezieniem chętnych do pracy oraz z dużą ro-
tacją pracowników. Jednocześnie takie przedsiębiorstwa muszą 
liczyć się z mniejszym zainteresowaniem ze strony klientów. Oso-
by, które nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za negatywne 
skutki zaniedbań, nie będą korzystały z usług firm o złej reputa-
cji. Andrzej Smółko zauważa: Wypadek przy pracy to zawsze dla 
każdej z  firm duże ryzyko wizerunkowe. Wprawdzie zdarzenie takie 
może mieć miejsce nawet w  przedsiębiorstwach, które mają dobrze 
ukształtowaną kulturę bezpieczeństwa, niemniej zawsze wypadek 
rodzi pytania o  standardy i  warunki pracy. Jak zauważa przewod-
niczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, ma to duże znaczenie zwłasz-
cza w branży budowlanej: W przypadku firm budowlanych dbałość 
o  standardy ma o  tyle znaczenie, że kryzys wizerunkowy powstały 
wskutek wypadku przy pracy opinia publiczna dość łatwo ekstrapo-
luje na inwestora (na przykład dewelopera). Oznacza to, że aby wy-
grywać kontrakty i zdobywać nowych klientów, firma wykonawcza nie 

może sobie pozwolić na tego typu kryzysy. Warto pamiętać o tym, że 
odbudowanie pozytywnego wizerunku firmy zazwyczaj wymaga 
podjęcia zdecydowanych działań, które wymagają czasu, a często 
i niemałych nakładów finansowych.

Odpowiedzialność pracodawcy czy pracownika?
Ze wstępnych danych GUS wynika, że przyczyną ponad połowy 
(60,5 proc.) wszystkich wypadków, jakie zdarzyły się w różnych 
branżach, było niewłaściwe zachowanie się pracownika. Dlatego 
tak ważne jest, by nie tylko zapewnić odpowiednie warunki pracy, 
ale i organizować szkolenia z zakresu bhp oraz dbać o przestrze-
ganie zasad bezpieczeństwa. Jednym z  przykładów takich dzia-
łań jest program „Opiekun bezpieczeństwa”, wprowadzony przez 
członka Koalicji Bezpieczni w Pracy — firmę LafargeHolcim. Re-
alizacja inicjatywy polega na wyznaczeniu pracownika odpo-
wiedzialnego za przestrzeganie zasad bhp w  przedsiębiorstwie. 
Wybierając opiekuna, nie bierze się pod uwagę piastowanego 
przez niego stanowiska — może nim zostać każdy pracownik. 
Program przynosi pozytywne efekty, dlatego możliwe, że zosta-
nie wprowadzony również przez inne firmy, należące do Koalicji.

Jest coraz lepiej
Na przestrzeni lat można zaobserwować pozytywne zmia-
ny w  kwestii bezpieczeństwa w  miejscu pracy, jednak wciąż jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Warto pamiętać, że dbałość o bezpie-
czeństwo pracowników to nie tylko kwestia etyki. Odpowiednie 
warunki pracy, minimalizujące ryzyko wystąpienia wypadku, przy-
noszą przedsiębiorstwom konkretne korzyści ekonomiczne i wize-
runkowe, co przekłada się na dobrą kondycję firmy.

Anna Kapłańska

Wypadek w miejscu pracy może poważnie podkopać pozytywny wizerunek 
firmy, budowany przez lata. Trudno naprawić konsekwencje takiej sytuacji, 
dlatego dbałość o bezpieczeństwo pracowników powinna być priorytetem, 
zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których ryzyko wystąpienia wypadku 
jest wysokie. Przykład stanowi branża budowlana.
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Usługi pośrednictwa 
dla obcokrajowców

Jak oceniasz poziom zapotrzebowania na usługi 
pośrednictwa nieruchomości dla cudzoziemców?
Obecnie zapotrzebowanie na usługi tego typu znacznie wzro-
sło, szczególnie w  kontekście wynajmu. W  dużych miastach, ze 
względu na bardzo dynamiczny przyrost powierzchni biurowych, 
obcokrajowców pojawia się bardzo dużo. Ze względu na atrak-
cyjne warunki pracy, jakie otrzymują w  Polsce, osoby te często 
w krótkim czasie decydują się na przeprowadzkę.

Czy wpływa to na ich decyzję o skorzystaniu z usług 
pośrednictwa?

Zważając na to, że często przeprowadzka do innego kraju od-
bywa się bardzo szybko, takie osoby zwykle nie mają czasu ani 
głowy do poszukiwania nowego lokum. Ponadto z  ich przepro-
wadzką i nową pracą wiąże się jeszcze wiele innych spraw, któ-
re trzeba zorganizować (założenie konta, uzyskanie zezwolenia 
na pracę, przewiezienie rzeczy itp.). Wówczas pomoc pośrednika 
jest dla nich idealnym rozwiązaniem.

Zdaje się, że rynek nieruchomości w Polsce nieco różni się 
od innych.

Zgadza się. Dlatego ktoś, kto w  tak krótkim czasie ma zmienić 
miejsce zamieszkania, a przede wszystkim kraj, może mieć pewne 
problemy z szybkim poznaniem nowych realiów. Taki klient woli 
powierzyć tę kwestię pośrednikowi, który doskonale zna rynek, 

ceny, lokalizacje. Jest w stanie pomóc z formalnościami (szczegól-
nie, że wielu właścicieli nie zna języka angielskiego) i wprowadzić 
klienta do mieszkania spełniającego jego wymagania, ogranicza-
jąc przy tym do minimum ryzyko związane z procesem poszuki-
wania i wynajmu nieruchomości.

Czy możemy mówić o wzrostowej tendencji 
zapotrzebowania na usługi pośrednictwa przez 
obcokrajowców?

Zdecydowanie tak. Patrząc przez pryzmat realizowanych obec-
nie i  planowanych inwestycji biurowych oraz tego, że wciąż 
docierają do nas informacje o  planach dużych korporacji na za-
trudnienie w trakcie najbliższego roku czy dwóch lat wielu tysię-
cy nowych pracowników — wydaje się być bardziej niż pewne, że 
zapotrzebowanie na profesjonalne usługi pośrednictwa dla obco-
krajowców będzie rosło.

Szczególnie, że aby rozwijać swoje oddziały w Krakowie, duże 
korporacje sprowadzają z zagranicy swoich doświadczonych pra-
cowników i managerów, którzy w Polsce stają się odpowiedzialni 
za wyszkolenie i rozwój takich jednostek.

Od kilku lat na terenach Krakowa powstają kolejne 
powierzchnie biurowe, a duże firmy i korporacje coraz 
częściej przenoszą tu swoje siedziby. Jakie czynniki 
wpływają na to zjawisko?

Czynników jest wiele, chociażby łatwy dostęp do bardzo do-
brze funkcjonującego lotniska, dobra komunikacja miej-
ska, rozpoznawalność Krakowa, w  tym duża liczba rozrywek  
i atrakcji, a także dostęp do wykształconych i ambitnych młodych 
pracowników, stawiających na rozwój, którzy dostępni są za niższe 
stawki niż na Zachodzie Europy. Koszty wynajęcia lub wybudowania 
siedziby również są niższe niż w wielu innych krajach, a tym samym 
utrzymanie oddziału firmy wymaga mniejszego nakładu finansowe-
go. Dzięki takim oszczędnościom pracodawca może zaproponować 
sprowadzonemu z zagranicy pracownikowi lepsze warunki pracy.

Czy proces pośrednictwa z udziałem mieszkańców innych 
krajów różni się pod kątem prawnym od standardowego 
pośrednictwa?

W przypadku wynajmu proces ten pod względem prawnym nie 
różni się znacząco. Strony podpisują umowę z reguły w wersji pol-
sko-angielskiej, gdzie wersją wiążącą prawnie jest część w języku 

O skali wynajmu mieszkań dla 
obcokrajowców, preferencjach 
zagranicznych nabywców nieruchomości 
w Krakowie i kierowanych do nich usługach 
pośrednictwa, z Robertem Grabcem, 
Senior Real Estate Broker w Private House 
Brokers, rozmawia Katarzyna Wojaczek.

rozmowy
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polskim. Obcokrajowca obowiązują takie same regulacje prawne 
jak Polaka.

Inaczej sprawy mają się w  przypadku procesu kupna/sprze-
daży, tutaj należy pamiętać o wielu dodatkowych czynnikach, np. 
o  tym, aby dokładnie zbadać, czy w  przypadku osoby z  danego 
kraju, niezbędne jest uzyskanie dodatkowych dokumentów i ze-
zwoleń. O  ile zakup mieszkania nie powinien być problemem, 
o tyle nabycie gruntu czy domu może okazać się bardziej skompli-
kowane i czasochłonne. Dodatkowo aby przeprowadzić formal-
ności, niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Załóżmy, że taką umowę już sporządziliśmy 
i wynajmujemy mieszkanie cudzoziemcowi. Czy możemy 
napotkać jakieś przeszkody na dalszym etapie?

Należy pamiętać, że gdy obcokrajowiec nie będzie terminowo 
regulował płatności za wynajem, zdecydowanie trudniej od ta-
kiej osoby wyegzekwować płatność. Proces windykacji jest wte-
dy utrudniony i skomplikowany. Dlatego szczególnie istotna jest 
profesjonalna weryfikacja potencjalnego klienta. Z  obcokrajow-
cem również problematyczne będzie zawarcie umowy najmu 
okazjonalnego, w  której wymaga się wskazania nieruchomości, 
do której najemca wyprowadzi się po zakończeniu umowy najmu, 
i uzyskania oświadczenia właściciela tej nieruchomości o wyraże-
niu zgody na przyjęcie go pod swój dach. Organizujący sobie ży-
cie w nowym miejscu obcokrajowiec, może mieć z tym problem. 

Moje doświadczenie zawodowe pokazuje jednak, że ludzie in-
nej narodowości znacznie rzadziej zachowują się nieuczciwie.

Ludzi jakich narodowości spotykasz najczęściej, świadcząc 
usługi pośrednictwa? 

W Krakowie możemy spotkać wiele osób z Wielkiej Brytanii, Ir-
landii, Ukrainy, Niemiec, Indii, Francji, Hiszpanii oraz USA. Co cie-
kawe, ostatnio coraz częściej pojawiają się również obywatele 
krajów Ameryki Południowej: Meksyku, Brazylii, Kolumbii.

Częściej pytają o wynajem czy kupno?

Zdecydowanie częściej pytania dotyczą wynajmu nieruchomości. 
W wielu innych krajach normą jest, że ludzie wynajmują mieszka-
nie lub dom przez całe życie i z takim nastawieniem przyjeżdża-
ją też do Polski. Nie oznacza to jednak, że nie biorą pod uwagę 
kupna nieruchomości, jednak z  reguły najpierw decydują się na 
wynajem, aby później ewentualnie dokonać zakupu. Warto pa-
miętać, że potencjalny kupiec nie zna Krakowa, zatem najpierw 
chce się do niego „przekonać”, aby ocenić, czy to miejsce mu od-
powiada i  czy nieruchomości dostępne na rynku są warte zain-
westowania pieniędzy. Zależy mu na dobrym zorientowaniu się 
w kwestii lokalizacji i charakteru poszczególnych części miasta. 

Zdecydowanie częściej zakupu nieruchomości w Polsce doko-
nują osoby, które w jakiś sposób są lub były związane z naszym 
krajem, niż osoby, które dopiero do niego przyjechały. 

Polska jednak staje się coraz bardziej atrakcyjna pod kątem in-
westycyjnym, gdyż nakład finansowy jest niższy niż w innych kra-
jach, a stopa zwrotu z wynajmu wyższa. Inwestorów z zagranicy 
również nie brakuje.

Mówiąc o zakupie mieszkania, warto wspomnieć 
o nowym trendzie, który pojawił się na polskim rynku 
nieruchomości, jakim jest usługa zarządzania. Czy 
zagraniczni właściciele decydują się na tego typu 
udogodnienia?

Oczywiście. Obcokrajowcy, którzy kupują nieruchomości, szcze-
gólnie w  dużych miastach, takich jak Kraków, Warszawa czy 
Wrocław, bardzo chętnie powierzają wyspecjalizowanym firmom 
bieżący nadzór i opiekę nad mieszkaniami. 

Istnieją dla nich jakieś ogólne preferencje związane 
z lokalizacją?

Zagraniczni mieszkańcy Krakowa najchętniej wybierają dla sie-
bie lokalizacje w centrum, takie jak Stare Miasto, Kazimierz, Pod-
górze. Są to miejsca, które najszybciej poznają po przyjeździe do 
Krakowa i przez to stają im się najbliższe. Lubiane są przez nich 
także lokalizacje zapewniające łatwy dostęp do szkół międzyna-
rodowych, gdzie uczęszczają ich dzieci. Dodatkowo w  centrum 
wszystkie atrakcje miasta są na wyciągnięcie ręki, co również 
nie pozostaje bez wpływu na decyzje o  zakupie bądź wynajmie 
nieruchomości. 

Myśląc natomiast o  zakupie inwestycyjnym, obcokrajowcy 
oprócz lokalizacji w sercu miasta, decydują się także na mieszka-
nia blisko biurowców, licząc na ich wynajem przez cudzoziemców 
takich jak oni. Zdają sobie sprawę z tego, czego taki klient oczeku-
je i doskonale wiedzą, jak dostosować mieszkanie, aby spełniało 
wszystkie jego wymagania.

Czy mają szczególne upodobania dotyczące samego 
mieszkania?

Dla osób poszukujących mieszkania dla siebie, szczególnie atrak-
cyjne są apartamenty na ostatnich piętrach inwestycji oraz z wi-
dokiem na tereny zielone, Wawel, Wisłę. Tacy klienci szukają 
z reguły nowoczesnego budynku zapewniającego wiele udogod-
nień, takich jak sauna, basen, siłownia, lub odrestaurowanej ka-
mienicy z  historią, gdzie można nabyć przestronne mieszkanie 
z wysokimi sufitami.

Nieruchomości przeznaczone pod inwestycję muszą być 
w pierwszej kolejności funkcjonalne i cechować się dobrym wy-
korzystaniem przestrzeni. Ważny jest układ mieszkania oraz ła-
twość, z  jaką potencjalnie można w  przyszłości sprzedać taką 
nieruchomość.
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warto wieDzieć

Deweloper dla mediów, czyli jak 
budować wizerunek

Żyjemy w dobie wizerunku
Środki masowego przekazu dały początek rywalizacji o  uwa-
gę klienta. O wizerunek musi dziś dbać każdy. Także deweloper. 
Z raportu zamieszczonego przez On Board PR wynika, że idealny 
deweloper to taki, który wzbudza zaufanie, a więc systematycz-
nie umacnia swój pozytywny wizerunek w oczach potencjalnych 
nabywców. Okazuje się, że to właśnie media stanowią dla re-
spondentów najbardziej rzetelne źródło informacji o dewelope-
rze (Raport firmy On Board PR-ECCO Network).

Lata doświadczenia, zrealizowane w terminie inwestycje czy uzy-
skane nagrody to za mało, aby przekonać do siebie klientów. Współ-
czesny konsument jest bardzo wymagający, a  przede wszystkim 
świadomy swoich decyzji. Najlepszym kanałem dotarcia do niego są 
media, zarówno te tradycyjne, jak i internet, a zwłaszcza portale spo-
łecznościowe — zwraca uwagę Anna Gumowska, CEO w  Prime 
Time PR.

Nieważne, co piszą, ważne, żeby pisali?
Obecność w  mediach, a  szczególnie przychylność dziennikarzy, 
w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie wizerunku. Każ-
dy deweloper powinien być dostępny dla mediów i utrzymywać 
z nimi dobre relacje. Procentuje to sprawnym przepływem infor-
macji pomiędzy firmą a  klientami, inwestorami czy partnerami 
biznesowymi. 

Deweloper, który pragnie być postrzegany jako godny zaufania, 
profesjonalny i nowoczesny, musi dbać o to, aby dziennikarz był jego 
sprzymierzeńcem, nie wrogiem. Negatywne informacje działają na 
niekorzyść dewelopera, osłabiając jego wiarygodność — twierdzi 
Anna Gumowska.

Myśleć jak dziennikarz
Aby współpraca z  mediami była owocna, należy wnikliwie za-
znajomić się ze sposobem pracy dziennikarzy, poznać media, do 

których kieruje się przekaz, wiedzieć, jakich materiałów najbar-
dziej potrzebują i co ich zaintryguje. W tym celu warto skorzystać 
z  pomocy agencji PR, która zajmie się utrzymywaniem kontak-
tów, budowaniem bazy danych, a także przygotowywaniem ma-
teriałów w stosownej formie. 

Dobry PR-owiec jest jednocześnie dobrym dziennikarzem, a  do-
starczane przez niego artykuły z  pewnością zainteresują media — 
mówi Anna Gumowska, CEO w Prime Time PR.

Kryzys przyjdzie nagle
Budowanie pozytywnego wizerunku w  mediach jest procesem 
złożonym i czasochłonnym. Czasami jedno niespodziewane wy-
darzenie może sprawić, że wizerunek rozsypie się jak domek 
z kart, a odbudowywanie go będzie wymagało dużej wiedzy oraz 
doświadczenia. 

Media — „oszałamiająco skuteczne w mówieniu swoim czytelnikom i słuchaczom, 
o czym mają myśleć”. Pomagają wzbudzić zaufanie, wzmacniają obraz profesjonalnej 
marki, a nawet wyciągają z kryzysu. Deweloperze, dowiedz się, jakie korzyści 
przyniesie ci współpraca z czwartą władzą.

Żadna firma, nawet ta najlepiej zarządzana, nie jest odporna na 
sytuacje kryzysowe. Niestety wciąż niewielu deweloperów zda-
je sobie z  tego sprawę i  biernie czeka na ich nadejście. Nie mu-
szą być to wydarzenia na wielką skalę. Na negatywny wizerunek 
w równej mierze mogą pracować pojawiające się w mediach nie-
korzystne komentarze, na które nikt odpowiednio nie reaguje.

Działania PR pozwalają przewidzieć nadchodzący kryzys i przygo-
tować się na ewentualne rozwiązania poprzez przygotowanie możli-
wych scenariuszy zdarzeń, które mogłyby zaszkodzić reputacji firmy. 
Dlatego też działania te powinny być długofalowe i poddawane stałej 
kontroli — tłumaczy Anna Gumowska. Współpraca z mediami, za-
równo tymi tradycyjnymi, jak i internetowymi, jest w tym przypadku 
priorytetowa — dodaje.

Prime Time PR
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W
 ostatnich latach inwestowanie w nieruchomości stało 
się jednym z najpopularniejszych sposobów na osiąga-
nie pasywnego dochodu. Oprócz mieszkań przezna-

czonych na najem długoterminowy czy apartamentów, których 
oferta w  dużej mierze skierowana jest do turystów poszukują-
cych noclegów na czas swoich wizyt w Krakowie, coraz częściej na 
rynku można znaleźć oferty wynajmu nietypowych nieruchomo-
ści — nie tylko ze względu na ich lokalizację, ale przede wszystkich 
na to, jakie funkcje jako budynki spełniały pierwotnie. Czy na tego 
typu inwestycji można zarobić i jak wykorzystać jej potencjał?

Zacznijmy od tego, co na wyciągnięcie ręki. Najnowszą wy-
różniającą się inwestycją w pobliżu Krakowa jest kompleks apar-
tamentów powstających w  sercu największego w  okolicy pola 
golfowego, znajdującego się w  Paczółtowicach. Apartamenty 
sprzedawane będą w systemie condo, co umożliwi właścicielowi 
korzystanie z nich przez określony czas w roku, zaś w pozostałym 
okresie generowaniem zysków zajmuje się profesjonalny opera-
tor hotelowy.

Nabywanie powierzchni znajdujących się w condohotelach to in-
westycja dla osób, które posiadają już pewne portfolio nieruchomo-
ściowe i pragną je urozmaicić. W takim wypadku mamy do czynienia 
z lokatą praktycznie bezobsługową, co niewątpliwie jest atrakcyjniej-
sze od tradycyjnego inwestowania w nieruchomości. Dodatkowo, aku-
rat w przypadku MANGO Resort & SPA, możemy powiedzieć, że mamy 
wkład w tworzenie wyjątkowego miejsca na mapie turystycznej, dzię-
ki zagwarantowaniu ponad 50 różnego typu atrakcji w ramach kom-
pleksu — mówi Miłosz Kucy, reprezentujący zewnętrzne biuro 
sprzedaży inwestycji — agencję nieruchomości luksusowych Pri-
vate House Brokers. 

Dochód, jaki możemy osiągnąć, inwestując w  condohotele, 
oscyluje w granicach nawet 8 proc. w skali roku. 

Wędrując po Polsce, możemy odnaleźć także kilka innych nie-
typowych inwestycji usytuowanych w  wyjątkowych okoliczno-
ściach przyrody, m.in. na skraju Puszczy Białowieskiej. Jednak 
serca inwestorów kradną domki na drzewie i na wodzie. Wyna-
jem tego typu nieruchomości kosztuje często ponad 1000 zł za 
dobę, i  to przy ograniczeniu liczby osób korzystających z  takiej 
przestrzeni do dwóch lub trzech. Dla porównania: koszt dom-
ku na wodzie o pow. 40 mkw. to niespełna 300 tys. zł. Chętnych 
nie brakuje: dla właściciela, który rozsądnie kieruje działania-
mi promocyjnymi, taki zakup stanowi złoty interes, a dla turysty 

— gwarancję niezapomnianych przeżyć. Podobnych atrakcji nale-
ży szukać głównie na północy naszego kraju.

Rośnie zainteresowanie zabytkowymi budynkami. Małe archi-
tektoniczne perełki, takie jak dworki czy pałace, są adaptowane 
na luksusowe hotele czy ośrodki wellness. Podobnie sytuacja wy-
gląda w przypadku kamienic w centrach miast. Wiele z nich trafia 
do rąk prywatnych inwestorów, którzy lokują w  nich hotele bu-
tikowe lub przygotowują powierzchnie pod wynajem dla klienta 
biznesowego z  sektora premium, tj. jako kancelarie, pracownie 
architektoniczne, oddziały banków. Średnia cena za metr kwa-
dratowy powierzchni usługowej w odnowionej kamienicy w Kra-
kowie wynosi zazwyczaj kilkaset złotych, ale dopiero całościowe 
kwoty robią prawdziwe wrażenie. Najbardziej luksusowe prze-
strzenie to często wydatek rzędu kilkunastu, a nawet kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych miesięcznie. 

Równie ciekawie wygląda sprawa inwestowania w  aparta-
menty w odrestaurowanych kamienicach. Te, z okien których zo-
baczymy Wawel czy płytę Rynku Głównego, mogą dostarczać 
inwestorowi z  tytułu wynajmu zysk rzędu kilku, a  nawet kilku-
nastu tysięcy złotych. To spokojnie wystarcza, aby inwestujący 
w metry w zabytkowych kamienicach nie przejmował się ewentu-
alnym brakiem dochodu.

Nieruchomości poza standardem —  
zarabianie na tym, co nietypowe

Dwa słowa o rynku

Do grupy najbardziej rozpoznawalnych nietypowych inwe-
stycji na światowym rynku nieruchomości należy penthouse, któ-
ry mieści się w wieży zegarowej dawnej fabryki na nowojorskim 
Brooklynie. Jego wartość oszacowano na 25 mln dolarów. Nie-
daleko Portland w USA znajdziemy prawdziwy pałac małego księ-
cia, którego koszt szacuje się na ok. 7 mln dolarów. Na naszym 
lokalnym podwórku warto wymienić choćby Hobbitówę, czyli do-
mek na Podkarpaciu stylizowany na chatkę rodem z powieści au-
torstwa J.R.R. Tolkiena. Ceny wynajmu poznać można dopiero po 
bezpośrednim kontakcie telefonicznym.

Okazuje się, że im nieruchomość jest bardziej nietypowa 
i rzadka, tym większe grono klientów może przyciągać. Oczywi-
ście, sprawa komplikuje się, gdy właściciel chce sprzedać tego 
typu lokal — wówczas, zanim pojawi się prawdziwie zaintereso-
wany klient, musi stawić czoło „oglądaczom”, jednak jeśli decyduje 
się na jej wynajem — może być niejednokrotnie zaskoczony moż-
liwościami zarobku.

Marta Krupa

MANGO Resort & SPA — wizualizacja kompleksu



 n20 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 08/2018

z krakowa

Eksperci nagrodzą 
najlepszych deweloperów

W
ydarzenie jest organizowane cyklicznie co dwa lata. 
Pierwsza edycja odbyła się w  2004 r. Niezmiennie 
celem konkursu jest wyłonienie i  nagrodzenie naj-

lepszych firm deweloperskich, które realizują inwestycje na ob-
szarze Krakowa i okolic. Tegoroczna edycja dotyczy projektów 
oddanych do użytkowania w latach 2016–2017.

Organizatorzy zapewniają, że zależy im na upowszechnia-
niu dobrych wzorców budownictwa mieszkaniowego oraz spo-
łecznej nobilitacji zawodu dewelopera. Wydarzenie wpisuje 
się również w  działania promocyjne inwestorów, wzmacniając 
ich pozytywny wizerunek w relacjach z klientami. Jak czytamy 
w  regulaminie konkursu, skutecznie przyczynia się on do pod-
noszenia standardów budownictwa mieszkaniowego w Krako-
wie oraz na terenie sąsiednich gmin. Wydarzenie daje również 
możliwość dokonania analizy i oceny aktualnej sytuacji na mało-
polskim rynku nieruchomości.

Organizatorem tegorocznego konkursu, tak jak w przypadku 
poprzednich edycji, jest Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań. Analogicznie jak w poprzednich latach, honorowy pa-
tronat nad przedsięwzięciem objął prezydent Krakowa, prof. Ja-
cek Majchrowski. Kandydatury uczestników są zgłaszane przez 
firmy deweloperskie, a  także przez Prezesa Zarządu SBDiM, 
Głównego Architekta Miasta, Głównego Konserwatora Zabyt-
ków, pracownie architektoniczne i urbanistyczne, prasę branżo-
wą, nabywców mieszkań oraz stowarzyszenia konsumenckie. 

Firmy zainteresowane udziałem w  konkursie mogły zgła-
szać swój udział do 31 marca 2018 r. Oceny inwestycji podej-
mie się sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja 
Wyżykowskiego. W  skład jury wchodzą: prof. Stanisław Bel-
niak — Uniwersytet Ekonomiczny, architekt Dorota Koźmiń-
ska — Wiceprezes Zarządu SBDiM, Piotr Krochmal — Prezes 
Monitora Rynku Nieruchomości, redaktor Janusz Michalczak 
— „Dziennik Polski” i  Tytus Misiak — przedstawiciel Kapituły 
Konkursowej. 

Do zadań sądu konkursowego należy ocena zgłoszonych in-
westycji pod kątem atrakcyjności obiektu, jego części wspól-
nych, zagospodarowania przestrzeni wokół budynku, oceny 
lokali mieszkalnych oraz walorów dodatkowych. W każdej edycji 
konkursu przyznawane są maksymalnie trzy równorzędne na-
grody główne Złotego Sokoła oraz związane z nimi tytuły Kra-
kowskiego Dewelopera Roku. Sąd konkursowy wręcza także 
nagrodę specjalną im. Jacka Michalskiego za wybitne osiągnię-
cia w  zarządzaniu firmą, wdrażanie innowacyjnych produktów 
i technologii, oraz w kształtowaniu przestrzeni miejskiej z zasto-
sowaniem nowatorskich rozwiązań architektonicznych.

Werdykt sądu konkursowego zostanie ogłoszony podczas 
uroczystej Gali Nagród, która odbędzie się w Sali Obrad Urzędu 
Miasta Krakowa 28 września 2018 r. 

Firmy i inwestycje zgłoszone do Konkursu  
o Tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku  
i Nagrodę Złotego Sokoła — Edycja 2018
• bryKSy Sp. z o.o.
 Budynek mieszkalno-usługowy „Graffit House” przy  

ul. Rogozińskiego 6
• bUdopoL Sp. z o.o. 
 Budynek wielorodzinny przy ul. Ostatniej 1
• core deVeLopMenT Sp. z o.o.
 Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Buszka 27, 27A
 Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Czarodziejskiej 1
• doM-bUd M. Szafarski Sp. j.
 Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kaczary 5
• eKo-pArK S.A.
 Budynek wielorodzinny z częścią usługowo-handlową przy  

ul. Trynitarskiej 6
• GALinVeST Sp. z o.o.
 Zespół budynków wielorodzinnych „Osiedle Riverside” przy 

ul. Zabłocie 24, 26, 28
• Geo deVeLoper Sp. z o.o.
 Budynek wielorodzinny „Fabryka czekolady” budynek B przy 

ul. Łokietka 8C
• inTer-bUd deVeLoper Sp. z o.o.
 Zespół budynków wielorodzinnych „Wiślane Tarasy” budynki 

4 i 5 przy ul. Grzegórzeckiej 67F i 67G
 Zespół budynków wielorodzinnych „Osiedle Bobrzyńskiego” 

przy ulicach Kobierzyńskiej 165 i Przemiarki 24
• noVo MAAr Sp. z o.o.
 Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Czerwone Maki 

45A, 45B, 49A
• STArT Sp. z o.o.
 Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Radzikowskiego 

94 i 94A
• ŚnieŻKA Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Zespół trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Agatowej 

23, 25 i 27
• TęTnowSKi deVeLopMenT Sp. z o.o.
 Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Chopina 9
 Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy  

ul. Prądnickiej 65 
Marcin Rymarczyk

W tym roku już po raz ósmy odbędzie się 
konkurs o tytuł Krakowskiego Dewelopera 
Roku i Nagrodę Złotego Sokoła.
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Perły z sieci

Centrum Dziedzictwa Góry Fuji 

Gmach Centrum Dziedzictwa Góry Fuji stanął 
w prefekturze Shizuoka w Japonii. Obiekt powstał 
z okazji wpisania świętej góry Fuji, najwyższego 
japońskiego wzniesienia na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w 2013 r. Gmach budynku 
został zaprojektowany przez japońskiego architekta 
Shigeru Bana, znanego z kreatywnego stosowania 
papieru jako materiału konstrukcyjnego. Projektant 
stworzył formę szklanego pawilonu połączonego 
z obłożonym drewnianą mozaiką skrzydłem 
w kształcie odwróconej piramidy. Skrzydło mieści 
klatkę schodową, prowadzącą na taras położony 
na wysokości 193 m. Centralny punkt konstrukcji 
stanowi taras widokowy, z którego można 
podziwiać panoramę okolicy, zdominowanej przez 
majestatyczną sylwetkę góry Fuji oddaloną o blisko 
32 km. Wewnątrz pawilonu znalazły się tematyczne 
sale ekspozycyjne oraz sala kinowa.

Chilehaus

Znajdujący się w południowej części Hamburga Chilehaus został 
zaprojektowany przez niemieckiego architekta Fritza Högera 
na zlecenie Henry’ego B. Slomana — przedsiębiorcy, który zbił 
fortunę na handlu morskim z Chile, stąd nazwa konstrukcji. 
Dziesięciopiętrowy budynek biurowy wzniesiono w latach 1922–
1924. Dysponując powierzchnią użytkową wynoszącą 36 tys. mkw., 
Chilehaus był jednym z największych biurowców w przedwojennych 
Niemczech. Do jego budowy użyto ciemnoczerwonej cegły 
klinkierowej, która w słoneczne dni odbija światło na niebiesko, 
zielono i fioletowo. Gmach budynku składa się z dwóch bloków 
z dziedzińcami wewnętrznymi — blok po stronie zachodniej ma 
regularny prostokątny kształt, a po stronie wschodniej łączy się 
w szpic, kształtem przypominający dziób statku. Północna fasada 
biegnie wzdłuż linii prostej, a południowa tworzy łagodny łuk 
w kształcie litery „s”. W 1935 r. Chilehaus został objęty ochroną, 
a w 1983 wpisano go do rejestru zabytków. Od 2015 r. obiekt 
znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Uniwersytet Techniczny, Singapur 

Kampus Uniwersytetu Technicznego w Singapurze został 
zaprojektowany przez holenderską pracownię UNStudio, znaną 
z oryginalnych form. Przy tworzeniu projektu biuro współpracowało 
z pracownią DP Architects oraz specjalistami z Massachusetts 
Institute of Technology. Zespół architektów miał za zadanie 
stworzenie nowoczesnego zespołu budynków przyjaznych dla 
środowiska, w których będą mieścić się przestrzenie uczelni. 
W efekcie powstał ekologiczny oraz funkcjonalny kompleks. 
Kampus rozplanowano wokół dwóch głównych osi: pierwsza z nich 
jest osią nauki i znajdują się w niej budynki z salami wykładowymi, 
ćwiczeniowymi, pracowniami i laboratoriami. W drugiej osi 
umieszczono obiekty mieszkalne i rekreacyjne dla studentów — 
akademiki, kluby i miejsca spotkań. Wszystkie budynki otrzymały 
tarasowy układ. Zewnętrzne fasady budynków składają się 
z płaskich płyt, poprzesuwanych względem siebie, ułożonych 
schodkowo i połączonych przeszklonymi łącznikami. Białe płyty 
kontrastują z kolorowymi balustradami i ramami okiennymi.fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Kredytobiorcy proszą o więcej
Z  podsumowania minionego miesiąca wynika, że na zakup 
mieszkania potrzebujemy coraz więcej środków z  banków. 
Wciąż rosną sumy, o  jakie wnioskują osoby zainteresowane 
skorzystaniem z  pomocy instytucji kredytujących. W  marcu 
2018 r. kwoty, które pojawiły się we wnioskach o hipoteki, są 
o 13 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. Jednocześnie odnoto-
wano spadek liczby wnioskujących o przyznanie kredytów.

W marcu placówki banków odwiedziło 41,38 tys. zaintere-
sowanych kredytem mieszkaniowym. To o 3,39 tys. osób mniej 
niż w analogicznym okresie w 2017 r. Rośnie z kolei kwota poja-
wiająca się we wnioskach. W ostatnim miesiącu średnia suma, 
którą chcieliby pożyczyć zainteresowani, osiągnęła wartość 
244,10 tys. zł, czyli o ponad 9 proc. więcej niż rok temu.

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, na zacią-
gnięcie kredytu hipotecznego najczęściej decydują się młodzi 
ludzie, w wieku pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Stanowią oni 
49 proc. wszystkich kredytobiorców.

NIK skontrolował zieleń miejską 
Przeprowadzane  przez Najwyższą Izbę Kontroli obserwacje dotyczące gospo-
darowania terenami zielonymi w miastach wykazały, że gospodarze właściwie 
troszczą się o te obszary i odpowiednio je zagospodarowują. Problem, jaki jed-
nak zauważono w  tym zakresie, to brak dokładnych informacji na temat po-
wierzchni terenów zielonych czy działań związanych z wycinką drzew i nowy-
mi nasadzeniami. W czasie kontroli okazało się także, że obszarów zieleni wciąż 
nie uwzględnia się w planowaniu przestrzennym.

Jak zaznacza Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, planowanie zieleni to 
działania obejmujące długi okres. Nie brakuje jednak dobrych praktyk, co po-
twierdzają przedsięwzięcia organizowane np. we Wrocławiu. Wójcik podkre-
śla, że istnieje potrzeba zmian legislacyjnych, aby usunąć bariery prawne, na ja-
kie zwracają uwagę samorządy. Ze względu na brak stosownych regulacji, czę-
stym problemem są np. rewitalizacje zieleni na terenach prywatnych. Przeszko-
dy pojawiają się również w przypadku nasadzeń drzew przy pasach jezdni, co 
wynika z rozmieszczenia sieci.

Pozytywny jest fakt, że samorządy współpracują z  lokalnymi społeczno-
ściami, a co najważniejsze — edukują w zakresie zarządzania zielenią miejską. 

Mieszkania w zabytkowym młynie 
Młyn Maria we Wrocławiu, którego historia sięga XII w., jest rewitalizo-
wany.  Prac podjęła się firma RealCo Property Investment and Develop-
ment, dzięki czemu w młynie powstaną mieszkania, apartamenty z tarasa-
mi, a także lokale usługowe. Jak podkreśla inwestor, będzie to jedyny budy-
nek mieszkalny usytuowany na wodzie, skąd widok rozpościera się na Sta-
re Miasto, Odrę, Ostrów Tumski, Wyspę Słodową i Bulwar Wyszyńskiego. 
Przedsiębiorca zapowiedział, że modernizacja przebiegnie w taki sposób, by 
zachować przemysłowy klimat młyna — to bowiem jedyny postindustrialny 
budynek w tym rejonie Wrocławia. Istotnym będzie wyeksponowanie cha-
rakterystycznych detali architektonicznych, jak również układ i  młyńskie 
kanały oraz łączniki.

Młyn Maria jest ostatnim z  licznych obiektów tego typu, które dawniej 
mieściły się nad Odrą. Z  uwagi na jego zabytkowy charakter, prac podję-
ła się firma mająca doświadczenie w  odnawianiu historycznych budynków. 
Zgodnie z zapowiedziami inwestora, młyn zostanie oddany do użytkowania 
w 2020 r. Termin sprzedaży mieszkań nie został jeszcze ogłoszony, ale już te-
raz można wypełnić formularz, poprzez który zgłasza się chęć zakupu lokalu.

fot. Andrei Stroe, fot. na lic. Wikimedia Commons
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Z Krakowa

Zmniejszamy deficyt mieszkań komunalnych 
Firma MK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. zrealizuje projekt budowy ok. 46 miesz-
kań komunalnych w Krakowie. Wykonawcę inwestycji wybrał w drodze 
przetargu Zarząd Inwestycji Miejskich. W postępowaniu przetargowym 
przeanalizowano 4 oferty. Zlecenie obejmuje przygotowanie projektu, 
uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac budowlanych. 
Nowe mieszkania komunalne powstaną w budynku przy ul. Fredry. 

Z  lokali będą korzystać osoby spełniające warunki przydziału nie-
ruchomości komunalnych, tj. takie, które ze względu na trudną sytu-
ację ekonomiczną nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb 
mieszkaniowych. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu budowy mieszkań 
komunalnych, nadzorowanego przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Reali-
zując programowe założenia, do tej pory Urząd Miasta przygotował m.in. 
osiedle Magnolia. W  budowie jest jeszcze 357 mieszkań przy ul. Przy-
zby i Zalesie, na osiedlu Ruczaj. Aktualnie trwają także prace (etap uzy-
skiwania decyzji administracyjnych) przy realizacji 165 mieszkań przy 
ul. Wańkowicza.

Termomodernizacja rozpocznie się od Skawiny 
Skawina będzie pierwszym miastem, które rozpocznie walkę ze smogiem, wdrażając 
założenia nowego programu. Ma on polegać na termomodernizacji budynków miesz-
kalnych, dzięki czemu zwiększy się ich efektywność termiczna. To z kolei przyczyni 
się do mniejszego zużycia paliw wykorzystywanych do ogrzewania domów, a tym sa-
mym zredukuje główne źródło zanieczyszczeń powietrza. Jednym z działań służą-
cych realizacji założeń jest wymiana palenisk.

Obecny w Skawinie premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na najbliższe 
7 lat funkcjonowania programu rząd przeznaczy 25 mld zł. Zgodnie z zapowiedzią pre-
zesa rady ministrów komplementarnym zadaniem termomodernizacji będą wymiany 
taboru autobusowego. Dotychczas w tej sprawie z samorządami podpisano 46 umów.

Współpracę władz Skawiny oraz ministerstwa przedsiębiorczości i technologii 
określono mianem Laboratorium Skawina. W ramach porozumienia mieszkańcy Ska-
winy będą mogli liczyć nie tylko na dotacje na wymianę pieców, ale także na dofinan-
sowania przy zakupie paliw, tj. np. gaz. Ma to doprowadzić do eliminacji ubóstwa ener-
getycznego. W prepilotażu weźmie udział 20 gospodarstw domowych. Program jest 
kierowany do osób, których sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne finanso-
wanie założeń programowych.

Budżet Obywatelski 2018 — weryfikacja projektów
Zakończył się etap formalnej weryfikacji projektów, które zostały zgłoszone 
do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Aktualnie trwa weryfikacja praw-
na, która zakończy się 31 maja. Autorzy wniosków mogą śledzić postępy prac, 
korzystając ze swojego konta na portalu budzet.krakow.pl. 

Znaczna część zgłoszonych w tym roku projektów dotyczy terenów zielonych. 
Mieszkańcy miasta proponują nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, utworze-
nie nowych parków lub rewitalizację już istniejących. Zwracają uwagę również 
na potrzebę zadbania o zwierzęta, dzięki przygotowaniu wybiegów dla psów czy 
budek lęgowych dla ptaków. Wiele projektów dotyczy także infrastruktury miej-
skiej. Wnioskodawcy wskazują miejsca, gdzie potrzebne są remonty dróg, chod-
ników, wytyczenie ścieżek dla pieszych i rowerzystów czy utworzenie sygnali-
zacji świetlnej. Brakuje także miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli 
i rowerów. Pozostałe projekty dotyczą m.in. walki ze smogiem, integracji miesz-
kańców, edukacji dzieci i młodzieży, aktywizacji osób starszych, podniesienia po-
ziomu bezpieczeństwa czy profilaktyki zdrowotnej.

Ostateczną listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie, poznamy 
4 czerwca.
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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 4,1677

chf 3,4805

pln 3,57%

i kw. 2018 6760 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,3% (marzec 2018)

eur 1,4% (marzec 2018)

wibor * 1,7000

euribor ** –0,3280

libor chf –0,7352

libor eur *** –0,3657

preferencyjny zus standardowy zus

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 630,00 zł 
(30% minimalnego 
wynagrodzenia – 
w roku 2018 – 2100 zł)

najniższa możliwa 
podstawa wymiaru 
wynosi 2665,80 zł 
(60% przeciętnego 
wynagrodzenia –  
w roku 2018 – 4443 zł)

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 200,16 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 846,91 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  Fundusz Pracy 65,31 zł

suma: 520,10 zł suma: 1232,16 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          146,52

tabela nr 076/A/NBP/2018 z dnia 18.04.2018

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

(dane na dzień 17.04.2018 [Euribor],  
11.04.2018 [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

Styl industrialny to surowość

S
tyl industrialny to surowość, wyrafinowane dodatki, duże 
przestrzenie, wysokie sufity i  ograniczona paleta barw. Po-
wstał w  Stanach Zjednoczonych w  okresie lat 50., kiedy to 

pojawiło się wiele ofert najmu pofabrycznych budynków, których 
wszechstronność dawała duże możliwości aranżacyjne. Styl in-
dustrialny paradoksalnie zrodził się w czasach kryzysu, a obecnie 
posiadanie własnego loftu wiąże się z luksusem i stanowi symbol 
artystycznych upodobań właściciela. Industrialne wnętrza naj-
częściej kojarzą nam się z  pracowniami artystów, którzy nie tyl-
ko w  nich mieszkali, ale również tworzyli i  organizowali wystawy 
własnych prac. Taką przestrzenią było np. Silver Factory Andy’ego 
Warhola ulokowane w dawnej fabryce kapeluszy.

Polacy coraz częściej dostrzegają zalety tego wnętrzarskie-
go stylu, a  co szczególnie cieszy, wykorzystują zastaną w  swoich 
mieszkaniach historyczną tkankę, czerpiąc z  niej inspirację i  pod-
kreślając jej charakter (np. odkrywka cegieł lub pozostawianie nie-
wykończonych, betonowych sufitów mieszkań). Styl industrialny 
jest ponadczasowy, charakterny i dający szerokie pole do popisu, 
dzięki czemu jego popularność ciągle rośnie i z pewnością szybko 
nie przeminie.

Warto zadać sobie jednak pytanie, co warunkuje wiarygodność 
przestrzeni w tym klimacie i po jakie rozwiązania powinniśmy się-
gnąć, marząc o własnym lofcie?
1. cegła lub licówka — wszystkie materiały wykorzystane pod-

czas aranżacji w  klimacie loftowym powinny być wiarygodne 
i  prawdziwe. Nie szukajmy materiałów do wykończenia ścian 

w popularnych marketach budowlanych, gdzie królują gipsowe 
zamienniki w mało estetycznym wybarwieniu. W sieci znajdzie-
my wiele sklepów i producentów oferujących prawdziwe cegły 
lub licówki, czyli lico cięte z pełnej cegły (idealne w przypadku 
małej nośności ścian), które pochodzą z rozbiórek starych bu-
dynków. Niejednokrotnie za małą cenę możemy znaleźć piękny 
materiał, który będzie cieszył nasze oko przez lata.

2. Metalowe konstrukcje — coraz chętnie wykorzystujemy ką-
towniki, płaskowniki i  inne metalowe elementy do budowania 
nowoczesnych stelaży pod umywalki czy stoły jadalniane. Na 
rynku ciągle pojawiają się nowi producenci oferujący tego typu 
projekty wykonywane na specjalne zamówienie. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu mamy szansę stworzyć spersonalizowany mebel 
lub element, który możemy wykończyć na dowolny kolor meto-
dą malowania proszkowego, a sam stelaż ocynkować, zabezpie-
czając go przed wpływem wody i wilgoci. Warto sprawdzić tego 
typu rozwiązanie, które nie kosztuje krocie, a będzie interesują-
cym punktem naszej aranżacji.

3. odnawiane lampy — stare fabryki, warsztaty lub inne zakłady 
to kopalnia inspirującego oświetlenia, które w stylu industrial-
nym odgrywa kluczową rolę. Nie bójmy się starych, poryso-
wanych, przykurzonych lamp — wystarczy szczotka druciana, 
trochę wprawnej ręki przy malowaniu i pomoc doświadczone-
go elektryka, aby z  reliktu stworzyć nowoczesną lampę, która 
doda naszym wnętrzom nie tylko światła, ale i loftowego ducha. 
Pamiętajmy tylko, aby zadbać o odpowiednie parametry opraw 
i  przerobić ich zasilanie pod żarówki LED, dzięki czemu sporo 
zaoszczędzimy na rachunkach za prąd.

4. nie wydzielajmy, a  łączmy — styl industrialny cechują duże, 
otwarte przestrzenie bez konkretnych ograniczeń. Postarajmy 
się, aby aranżacja miała jak najmniej podziałów pomieszczeń 
i łączmy ze sobą kuchnię i salon, sypialnię i łazienkę. Nie bójmy 
się otwartych wnętrz, a podziały wyznaczmy za pomocą dużych 
przeszkleń w  metalowych okuciach lub w  formie przepierzeń 
wykorzystujących np. siatkę cięto-ciągnioną.

Factory Park, współautor projektu Artur Brzuchacz

Factory Park, współautor projektu Artur Brzuchacz
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5. duże przeszklenia — to cecha najbardziej widoczna w  pofa-
brycznych budynkach, gdzie okna musiały być duże, aby właści-
ciel fabryki oszczędził jak najwięcej na zużyciu prądu. Ogromne, 
często nawet ciągnące się przez kilka kondygnacji wnęki okien-
ne wprowadzają do wnętrza sporą ilość dziennego światła i po-
większają je wizualnie. Niejednokrotnie okna mają na sobie 
dodatkowe podziały w  formie szprosów, co warto uwzględnić 
na etapie ich zakupu. 

6. Meble z duszą — postawmy na meble pochodzące z targów sta-
roci lub utrzymane w modnym obecnie stylu ekologicznego re-
cyklingu wykorzystujące takie materiały, jak chociażby zużyte 
części samochodowe lub stare drewno. Dodatkową zaletą wy-
posażenia wnętrza w stylu industrialnym może być stosunkowo 
niska cena poszczególnych elementów pochodzących z „odzy-
sku”. Czym prostsze, bardziej surowe i  zniszczone formy, tym 
bardziej wiarygodne wnętrze stworzymy, dlatego miejmy oczy 
szeroko otwarte — nawet w okolicach wysypisk śmieci, składu 
złomu lub osiedlowych śmietników.

7. wszystko na wierzchu — w loftach nie chowamy kabli w ścia-
nach i nie ukrywamy wszystkich elementów instalacyjnych lub 
konstrukcyjnych — wręcz przeciwnie, pokazujemy je i  mocno 
podkreślamy ich obecność. Do prowadzenia kabli wokół po-
mieszczenia wykorzystajmy specjalne metalowe koryta mon-
towane przy suficie (ażurowe lub pełne, malowane na dowolny 
kolor), a  jako włączniki i  gniazdka użyjmy najprostszych, suro-
wych produktów natynkowych dostępnych w  każdym sklepie 
budowlanym. Takie prowadzenie instalacji było popularne w fa-
brykach ze względu na ubezpieczycieli, którzy podczas oględzin 
miejsca usterki łatwiej mogli zlokalizować bezpośrednie źró-
dło pożaru lub innej awarii, a właściciel mógł szybciej otrzymać 
odszkodowanie. 

8. postawmy na dobrą bazę — wykończmy podłogę w prosty spo-
sób, aby powstało tło dla reszty dodatków. Warto sięgnąć po 
żywice epoksydowe, które tworzą jedną połać i mogą być zabar-
wione w wybranym przez nas kolorze (najlepiej antracytowym 

lub szarym). Na podłogi w aranżacjach industrialnych często wy-
korzystywane są również surowe, szczotkowane deski lub po-
zostawiony surowy beton, ale to rozwiązanie warto przemyśleć 
przede wszystkim ze względów praktycznych — w  chropowa-
tą strukturę łatwo wnika brud, który trudno usunąć. Posadzkę 
można ewentualnie zeszlifować i pokryć cienką warstwą utwar-
dzacza, co ułatwi jej mycie. 

9. betonowe ściany — industrialne wnętrza to przede wszyst-
kim gra trzech kolorów — szarości, bieli i czerni. Warto zacząć 
tworzyć projekt od tej bazy i dopełniać ją dodatkami w mocniej-
szych barwach lub innych strukturach. W lofcie świetnie odnaj-
dzie się biała cegła lub beton architektoniczny w  formie płyt 
albo tynku jako pokrycie części ścian. Interesujący jest również 
efekt cortenu (rdzy) lub wykorzystanie grubo tłoczonych tapet 
winylowych np. naśladujących fakturę skóry lub metalu.

10. duża ilość zieleni — czarne, metalowe konstrukcje, duża ilość 
surowego drewna z odzysku, licówka i beton na ścianie — warto 
dopełnić taką aranżację zielonym detalem. Można wykorzystać 
we wnętrzach industrialnych rośliny o ciemnozielonym kolorze, 
jak np. monstery lub zamioculcasy, które bardzo dobrze kontra-
stują z  czernią i  surowością wykorzystanych w  całej aranżacji 
materiałów.
Wnętrza industrialne zyskują na popularności i świetnie spraw-

dzają się nawet w małych mieszkaniach, dodając im oddechu, prze-
strzeni i wyjątkowego charakteru. Z pewnością nie jest to styl dla 
każdego ze względu na specyficzne materiały, ale warto czerpać 
z niego inspiracje i sięgać po szereg rozwiązań, które nam daje.

Artur Brzuchacz 
arch-tecture.pl

Factory Park, współautor projektu Artur Brzuchacz
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aranżacje wnętrz

Funkcjonalna garderoba

M
ogłoby się wydawać, że wygospodarowanie osobnego 
pomieszczenia na garderobę to dobre rozwiązanie wy-
łącznie dla właścicieli dużych mieszkań, którzy mogą so-

bie pozwolić na to, by kilka lub kilkanaście metrów kwadratowych 
przeznaczyć na ubrania i buty. W praktyce okazuje się jednak, że 
taką opcję wybierają także mieszkańcy lokali o  standardowym 
metrażu, jednak z  większą liczbą pomieszczeń. Zgromadzenie 
w  jednym miejscu ubrań wszystkich domowników pozwala bo-
wiem zaoszczędzić powierzchnię w sypialniach, które mogą mieć 
nieco mniejszy metraż niż w przypadku braku garderoby. Jeśli nie 
musimy pomieścić tam szaf, zyskujemy wolną przestrzeń, dzięki 
czemu nawet niewielkie pokoje wydają się przestronne. Jest to 
również dobre rozwiązanie dla minimalistów, którzy źle czują się 
w miejscach, gdzie znajduje się duża liczba przedmiotów. Odpo-
wiednio przygotowana garderoba pozwala także na schowanie 
większych rzeczy, zwłaszcza takich, których nie używamy na co 
dzień. Przykładem mogą być rower, wózek dziecięcy czy okolicz-
nościowe dekoracje i stroiki.

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni
Bardzo ważnym elementem urządzania garderoby jest odpo-
wiednie zaplanowanie układu mebli oraz ich zagospodarowania. 
Warto zatem wcześniej zastanowić się, jakiego rodzaju przed-
mioty chcemy przechowywać w tym pomieszczeniu i jakie meble 
najlepiej będą się do tego nadawały. Przykładowo osoba, która 
posiada dużo koszul i garniturów, powinna zainwestować przede 
wszystkim w  szafy z  wieszakami, zaś w  przypadku miłośnicz-
ki eleganckich butów istotne okażą się półki. Jeśli zdecydujemy 
już, jakiego rodzaju mebli potrzebujemy, mamy dwie możliwości. 
Pierwszą jest znalezienie na rynku odpowiednich modeli, druga 
zakłada zlecenie wykonania mebli na wymiar, według naszych 

wskazówek. Coraz więcej osób wybiera drugie rozwiązanie, ze 
względu na oszczędność czasu i możliwość dopasowania produk-
tu do indywidualnych potrzeb. Meble wykonane dla konkretnego 
klienta często pozwalają również lepiej wykorzystać przestrzeń. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ na garderobę z reguły przezna-
cza się niewielkie pomieszczenie. Dobrym pomysłem jest za-
gospodarowanie całej wysokości pokoju. Oprócz szaf, szuflad 
i półek, warto zatroszczyć się o duże lustra. Pozwolą one od razu 
przymierzyć ubranie, a jednocześnie optycznie powiększą wnę-
trze, dzięki czemu w  niewielkim pokoju będziemy czuli się bar-
dziej komfortowo.

Garderoba w szafie
Jeżeli wydzielenie osobnego pomieszczenia nie jest możliwe ze 
względu na niewielki metraż lub zbyt małą liczbę pomieszczeń, 
warto postawić na jedną, pojemną szafę. W takim przypadku naj-
lepiej zwrócić się do profesjonalisty, który zaprojektuje odpo-
wiedni mebel, biorąc pod uwagę wymiary pomieszczenia oraz 
potrzeby domowników. Pozwoli to na ekonomiczne wykorzy-
stanie dostępnej przestrzeni. Pomocne mogą okazać się również 
niestandardowe rozwiązania. W  szafie, która ma pełnić funkcję 
garderoby, powinny się znaleźć różnego rodzaju półki, szuflady 
i wieszaki, które ułatwią utrzymanie porządku.

Grunt to porządek
Do garderoby z reguły nie zaprasza się gości. To strefa prywat-
na, zarezerwowana dla domowników. Dlatego łatwo pomijać ją 
podczas robienia cotygodniowych porządków. Mimo to warto 
zadbać, by również w  tym miejscu panował ład, który pozwoli 
łatwo znaleźć potrzebne przedmioty, a tym samym zaoszczędzi 
wszystkim czas i pomoże uniknąć niepotrzebnych napięć. W tym 
celu warto podzielić przestrzeń pomiędzy lokatorów — o  wiele 
łatwiej jest dbać o to, co należy do nas, niż o przestrzeń wspólną, 
czyli w  rzeczywistości niczyją. Już na etapie planowania warto 
także przemyśleć, gdzie umieścimy poszczególne przedmioty, tak 

Przygotowanie odpowiedniego miejsca do przechowywania przedmiotów, 
które pozwoli schować jak najwięcej rzeczy, a jednocześnie nie zajmie zbyt 
dużej przestrzeni, to nie lada sztuka. Wygospodarowanie garderoby jest jednak 
możliwe nawet w niewielkim mieszkaniu.

Garderoba marki Poliform, Studio Forma 96

Garderoba marki Rimadesio, Studio Forma 96
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Przydatne są również wysuwane wieszaki na koszule, marynar-
ki czy spodnie. Pozwalają one wygodnie wkładać i wyciągać po-
szczególne elementy garderoby w taki sposób, by ich nie wymiąć. 
Wysuwane mogą być także całe półki. Takie rozwiązanie nie tyl-
ko ułatwia znalezienie szukanego przedmiotu. Zastosowanie wyj-
mowanych wkładów w górnych partiach szafy docenią zwłaszcza 
niskie osoby. Na rynku dostępne są również różnego typu schod-
ki i drabinki, które pozwolą bezpiecznie zdjąć wybrany przedmiot 
nawet z  najwyższej półki ulokowanej tuż pod sufitem. Wybie-
rając sposób otwierania szafy, warto zdecydować się na drzwi 
przesuwne, które pozwolą zaoszczędzić nieco miejsca i  ułatwią 
korzystanie z mebla również w niewielkim pomieszczeniu. Kon-
kretne rozwiązania najlepiej dostosować do własnych potrzeb, 
pamiętając o  tym, że garderoba powinna być przede wszystkim 
funkcjonalna.

Anna Kapłańska

by każdy element miał swoje miejsce. W  zachowaniu porządku 
pomogą także różnego rodzaju pudełka, przegródki i  organize-
ry. Elementy garderoby, których używamy najczęściej, powinny 
znajdować się na wysokości wzroku, zaś te przygotowane na spe-
cjalne okazje możemy ułożyć na najwyższych półkach.

Praktyczne rozwiązania
Celem zarówno przygotowania tradycyjnie rozumianej garde-
roby, jak i wyboru pojemnej szafy, jest nie tylko zachowanie po-
rządku, ale i  możliwość przechowywania przedmiotów w  taki 
sposób, by jak najdłużej zachowały ładny wygląd. Decyzję o od-
powiednim miejscu do magazynowania można zatem uznać za 
inwestycję, która pozwoli wygenerować konkretne oszczęd-
ności. Przykładowo, eleganckie buty poukładane na osobnych 
półkach lub specjalnych wkładach, nie będą się odkształcać. Do-
datkowo użycie prawideł wygładzi ewentualne zagięcia i  fałdy. 

Garderoba marki Poliform, Studio Forma 96Garderoba marki Poliform, Studio Forma 96

Garderoba marki Rimadesio, Studio Forma 96
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Elementy przyrody w projektowaniu wnętrz

Dodatkowym elemen-
tem imitującym jest specjal-
nie dobrana żaluzja okienna 
dopasowana odcieniem do 
koloru blatów roboczych. 
Same meble kuchenne mają 
gładkie, połyskujące fron-
ty w  stonowanych kolorach 
(biel, szarość i  czerń), które 
niejako stanowią tło dla in-
teresujących faktur zasto-
sowanych materiałów oraz 
służą do stonowania cało-
ści założenia. Ciekawym 
elementem w  tej aranżacji 
są również płytki cegłopo-
dobne położone pomiędzy 
meblami. 

Style projektowania
W  projektowaniu wnętrz 
można rozróżnić wiele sty-
lów projektowych. W  anali-

zowanym projekcie kuchni zostały wykorzystane dwa. Pierwszy 
z  nich to styl skandynawski — cechuje go prostota i  przejrzy-
stość formy wnętrza. Często stosowane są tutaj materiały natu-
ralne, takie jak drewno, płytki heksagonalne imitujące kamień, 
płytki drewnopodobne, tapety ścienne z  motywami roślinny-
mi. Drewno w aranżacji wnętrz stanowi element sprawiający, iż 
pomieszczenie staje się przytulne i ciepłe. Nie musi być to ory-
ginalne drewno, zwłaszcza że w  niektórych wnętrzach trudno 
utrzymać je w czystości, szczególnie w kuchni. Obecnie dostęp-
ne płytki czy panele wiernie imitują drewno, niejednokrotnie 
bardzo łatwo pomylić je z oryginalnym materiałem.

W  projekcie kuchni klienci zdecydowali się na blaty z  lami-
nowanej płyty HPL, głównie ze względu na fakt, iż prawdziwe 
drewno wymaga częstej impregnacji, zwłaszcza w  warunkach 
narażenia na plamienie i chlapanie wodą. Drewniane lub drew-
nopodobne blaty to również typowy element dla wnętrz w stylu 
skandynawskim, które doskonale komponują się z płytkami imi-
tującymi beton lub kamień. 

Drugi styl występujący w  opisywanym wnętrzu to retro, 
w którym najbardziej charakterystyczną cechą są struktury ce-
glane — nie jest to jednak typowy wyznacznik tylko i wyłącznie 
tego stylu, gdyż cegła występuje również w klimatach loft czy 
też industrialnych. Często w  stylu retro zatem spotkamy cha-
rakterystyczne zegary, stare tablice, znaki drogowe zawieszone 
na ścianach czy też plakaty. W kuchni widzimy dosyć spory kli-
matyczny zegar wypełniony dużym lustrem, które dodatkowo 
powiększa optycznie kuchnię.

architekt, projektant Magdalena Wojtasik
Studio Projektowe Magdalena Wojtasik

W
  czasach rozwoju cywilizacyjnego oraz codziennej 
pogoni za karierą człowiek coraz bardziej skłania się 
ku ucieczce do natury, zwłaszcza w wysoko rozwinię-

tych aglomeracjach miejskich, gdzie niejednokrotnie na co dzień 
mieszkańcy mają utrudniony dostęp do terenów zielonych. 
W ostatnich latach powstał silny trend imitowania materiałów 
naturalnych w formie materiałów wykończeniowych, tj. płytek 
ceramicznych i gresowych, paneli podłogowych albo fototapet 
imitujących drewno, kamień czy też inne motywy roślinne.

Materiały te świetnie komponują się zarówno z  nowocze-
snym budownictwem, jak i  wnętrzami o  charakterze zabyt-
kowym — zwłaszcza w  przestrzeniach postindustrialnych. 
Jednakże w tym miejscu omówię nowoczesną realizację kuchni 
w stylu retro-skandynawskim, w której będzie można zobaczyć 
kilka z omówionych faktur materiałowych, spójnie współgrają-
cych, w połączeniu z nowoczesną zabudową meblową projekto-
waną specjalnie pod wymiar na indywidualne zamówienie.

Materiały wykończeniowe imitujące elementy 
przyrody
W  tej nowoczesnej kuchni dominują materiały o  charakterze 
naturalistycznym, czyli takie, które swoim wyglądem przypo-
minają surowce występujące w  przyrodzie. Blaty robocze zo-
stały wykonane ze specjalnej, odpornej na warunki panujące 
w  kuchni płyty meblowej HPL, imitującej drewno orzechowe, 
która świetnie się sprawdza w  użytkowaniu. Elementem na-
wiązującym do drewnianych blatów są płytki podłogowe wy-
chodzące już poza obszar kuchni otwartej na jadalnię i  salon. 
W  samej kuchni możemy podziwiać ostatnio bardzo popular-
ne płytki heksagonalne w  trzech odcieniach kolorystycznych, 
które swoją fakturą przypominają nieco kamień. W części wy-
chodzącej poza pomieszczenie przenikają się one z  płytkami 
drewnopodobnymi.

projekt: Magdalena Wojtasik
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 38–41.

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
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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
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53

36

56 55

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka
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yrz
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a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska) zrealizowana 26–112 13 000–18 900 Augustiańska Residence III okładka, 1
2 Harmonica House (ul. Trynitarska) zrealizowana 41–198 b.d. Eko-Park 49
3 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.
4 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 58
5 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – zrealizowana 50–60 8400–8600 GP-Investments 52

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

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

76–95,  
29–134

7700–8200,  
6700–10 000 Inter-Bud 46

8 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 47

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
12 ul. Banacha II kw. 2018 30–65 od 4900 Activ Investment 58

13 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) etap I – III kw. 2018, 
etap II – IV kw. 2018 36–77 6599–7659 Imperial Capital Residence Stawowa 56

14 M House (ul. Meiera) I/II kw. 2018 42–56 5700–6300 Inter-Bud 46
15 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Start 50
16 Osiedle 7 Życzeń (ul. Stawowa/Sosnowiecka) zrealizowana 33–80 6100–7270 Eko-Park 49
17 Osiedle Łokietka 228 (ul. Łokietka) I kw. 2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9
18 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 5950–7400 Tętnowski Development 9, 54
19 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 8
20 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 6100 CP RE 9, 44
21 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
22 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 51
23 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 3

stare miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw. 

krowodrza   Średnia cena: 7886 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7520 zł/mkw. 

Prądnik biały  Średnia cena: 6435 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
9 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 43–95 9900–13 900 Tętnowski Development 54

10 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski I okładka, 48
11 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 54

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



39Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2018

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

zwierzyniec   Średnia cena: 9125 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
34 Kamienica Retmana (ul. Stachowicza 5) III kw. 2018 32–187 10 900–12 500 SOLART Stachowicza 5 9
35 Starowolska Residence (ul. Starowolska) czerwiec 2018 178 8427 JARMEX 57

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Prądnik czerwony  Średnia cena: 6514 zł/mkw. 

bronowice   Średnia cena: 7270 zł/mkw. 

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

24 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 63–97 5900–6500 Dom-Bud M. Szaflarski I okładka, 48

25 ul. Dobrego Pasterza 39 II kw. 2021 36–117 od 6000 HSD Inwestycje IV okładka
26 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje IV okladka

27 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018,  
bud. D – luty 2019 32–76 5500–7000 Dom-Bud M. Szaflarski I okładka, 48

28 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 KRAKOIN 57
29 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 8, 51
30 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 51

31 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, I okładka, 

48

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.
36 Mała Góra (ul. Mała Góra) II kw. 2018 42–70 5400–6000 Proins 55
37 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 56
38 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow IV okładka

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.

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

33 Osiedle Stańczyka (ul. Stańczyka) II kw. 2019 26–92 od 5800 Activ Investment 58
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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.

51 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 7000 Budopol 58

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

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

48 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 9, 58

49 Konopnicka City Park (ul. Konopnickiej) IV kw. 2017 27–63 od 5950 Activ Investment 58

50 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.

43 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 5700–6700 HSD Arrow IV okładka

44 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5500–6950 Start 50

45 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 50

46 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 5900–6400 Krakoin 57

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

39 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5100–5700 Proins 55

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

41 Osiedle Europejskie, ul. Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 59

42 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

mistrzejowice   Średnia cena: 5826 zł/mkw. 

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

53 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

54 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje IV okładka

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice krakowa  

swoszowice   Średnia cena: 5352 zł/mkw. 

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

52 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) I kw. 2018 57–94 od 5800 Awim 3

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

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

55 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 53

56 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul. Bogucika – Kraków) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 53

57 Prestige City (gm. SkawinaKorabniki, ul. Leśna) I etap – I kw. 2018,  
II i III etap VI/VII kw. 2018 27–132 4680–4699 Techniq 42
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Apartamenty Prestige City

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II w budynku 27 146 000

 2 parter w domu 58 359 000

 3 I w domu 63 296 000

 5 dom parter i piętro 95 449 000

nazwa inwestycji Apartamenty Prestige

adres ul. Leśna

miasto Korabniki, m. Skawina

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

termin oddania VII 2018 r.

liczba kondygnacji 2 w domach, 3 w budynku

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

Całość domyka prestiż lokalizacji, wspaniała nowoczesna archi-
tektura i unikalny design osiedla.
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Głowackiego

doM-bUd M. SzAfLArSKi Sp. jAwnA
biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. +48 12 421 99 38 | poczta@dom-bud.pl | www.dom-bud.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 41,96 8500 zł/mkw.

 3 II piętro 66,33 8600 zł/mkw.

 5 parter 99,00 7900 zł/mkw.

 2 IV piętro 42,58 8900 zł/mkw.

 3 IV piętro 53,31 9000 zł/mkw.

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 7900–9400 zł

termin oddania VI 2018 r.

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/mkw.

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Propozycją skierowaną do osób,  które cenią sobie uroki i trady-
cję Bronowic, jest budynek przy ul. Głowackiego w  Krakowie. 
Inwestycja ta, to pięciopiętrowy budynek mieszkalny, wieloro-
dzinny, w którym mieszkania oscylują w metrażach od 38 m2 aż 
do 101 m2. Dla przyszłych klientów zaproponowano mieszkania 
z wyraźnym strefowaniem funkcji. Można również wypocząć na 
przestronnych balkonach, loggiach i tarasach. Budynkowi nadano 
modernistyczny wyraz architektoniczny z  wyraźną artykulacją 
poziomą. W  budynku zaprojektowano kondygnację podziemną 
z indywidualnymi boksami garażowymi. Sprawny dojazd do cen-
trum ułatwi pętla tramwajowa Bronowice, ponadto bezpośrednio 
przy ulicach Podchorążych i Bronowickiej znajdują się przystanki 
autobusowe i tramwajowe. Zaletą jest również bliskość sklepów, 
aptek, centrów medycznych, jak również szkół wyższych.

R

M. Szaflarski Spółka Jawna
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Prądnik Nowy etap 2

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 6100 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. 

44 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 08/2018



 n	 45Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2018

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Osiedle Apartamenty przy Wiśle

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  1  32,61 293 490

 2  1  35,41 322 231

 2  1  41,00 373 100

 3  1  54,74 476 238

 4  1  79,10 577 430

nazwa inwestycji Apartamenty przy Wiśle

adres ul. Kącik

miasto Kraków

cena za mkw. 7300–9500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

 Dla podniesienia komfortu mieszkańców w  apartamentow-
cu znajdzie się patio, recepcja oraz dwie nowoczesne, przestron-
ne windy. Poza miejscami postojowymi w podziemiach urządzone 
zostaną komórki lokatorskie. Teren wokół budynku zostanie ogro-
dzony i  zagospodarowany oraz zostanie przygotowana instalacja 
pod monitoring.
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lokal usługowy 
na sprzedaż

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

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

www.pradnicka65.plwww.chopina9.pl

Apartamenty / 43–95 m2

Lokale usługowe / 90–100 m2

www.osiedlepasteura.pl

NoWa inwestycjA
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®

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

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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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 

ekskluzywne domy Wola JustoWska

odbiór: czerwiec 2018

www.starowolska-residence.pl
tel.: 513-036-902

okolica Parku decjusza i zoo
     domy w zabudowie bliźniaczej 127 m2 p.m. (178 m2 p.u.)
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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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lider finansowania 
hipotecznego dla firm
lider finansowania 
hipotecznego dla firm

FUNDUSZ WYŻSZEGO ZAUFANIA

•	 bez	przewłaszczeń

•	 najniższy	koszt	na	rynku

•	 również	dla	firm	mających	trudności	 
w	uzyskaniu	finansowania	bankowego

więcej informacji: 
www.yanokhipoteczny.pl 
bok@yanokhipoteczny.pl 
+48 609 530 898
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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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Pierwszy budynek High5ive został już oddany 
do użytku, a w jego wnętrzu powstała przestrzeń 
coworkingowa Business Link. Skąd wzięła się koncepcja, 
by tak duże przedsięwzięcie ulokować w centralnym 
miejscu Krakowa. Było to podyktowane korzyściami 
wynikającymi z tak wyjątkowej lokalizacji, czy 
przyświecały temu też inne cele?

Skanska działa w dwojaki sposób. Myślę, że najlepszym przy-
kładem jest Axis — zrealizowany już przez nas projekt przy 
al. Powstania Warszawskiego. Bardzo mocno zaangażowali-
śmy się w rewitalizację całego tamtejszego obszaru, co widać 
m.in. w  programie Superścieżki. W  tej inwestycji założeniem 
było, że oczywiście inwestujemy w  powierznię biurową, bo 
taki jest trzon naszego biznesu, ale staramy się też jak naj-
więcej dać otoczeniu, społeczności. Podobnie jest w przypad-
ku High5ive. Współpracujemy przy tym projekcie z Akademią 
Sztuk Pięknych czy Politechniką Krakowską. Dodatkowo na 
organizowanych przez nas warsztatach pokazywaliśmy, jak 
trudną przestrzeń poprzemysłową, poprzez kulturę, sztu-
kę można zrobić bardziej ludzką. Studenci tworzyli rzeźby 
i  dzięki temu pod wiaduktem przy al. 29 Listopada mieliśmy 
galerię wystawienniczą. Ponadto rozpoczęliśmy współpra-
cę z  Krakowskim Biurem Festiwalowym, Galerią Krakowską, 
włączyliśmy się w obchody stulecia urodzin Stanisława Lema 
i w związku z tym ogłosiliśmy konkurs, w wyniku którego po-
wstał mural poświęcony temu pisarzowi. Mamy też plan na 
meble miejskie i  elementy małej architektury, które pojawią 
się w ciągu ul. Pawiej. Chcemy w podcieniach stworzyć prze-
strzeń, gdzie każdy mógłby usiąść, spędzić czas. Pomimo tego, 
że jest to obszar trudny do zainwestowania — bo akurat te 
2 budynki stoją pomiędzy tunelem — aby wygospodarować 

choć trochę zieleni, zaprojektowaliśmy nad tunelem donicę, 
w której chcemy posadzić zieleń naturalną, łąkową. Mamy na-
dzieję, że to pobudzi trochę ekosystem, a  przebywanie tutaj 
będzie sprawiało przyjemność. Podobne działania przewidu-
jemy w  kolejnych etapach. Chcielibyśmy wykorzystać tereny 
typowo kolejowe, aby je ożywić — czy to za pomocą sztuki czy 
sportu. Byłyby to oczywiście sporty miejskie, uliczne, które 
wykorzystują nieoczywiste przestrzenie. Tego typu działania 
również wpisują się w naszą myśl przewodnią, którą próbuje-
my cały czas promować. 

Czyli przestrzeń High5ive będzie służyła nie tylko 
pracownikom, ale także mieszkańcom?

Tego byśmy chcieli. Naszym zamiarem jest, aby nie była to je-
dynie przestrzeń biurowa, która będzie martwa po godzinie 17. 
W tej chwili ruch pieszych kończy się na przystanku i tak na-
prawdę nikt nie ma potrzeby dalej iść. Mamy nadzieję, że dzię-
ki naszej inwestycji uda się ożywić np. teren koło Politechniki.

High5ive, czyli wyjątkowa lokalizacja. Proszę 
powiedzieć, jakie są oczekiwania wobec tego, jak 
inwestycja ma wpłynąć na wizerunek miasta. 

Warto przypomnieć sobie, co tutaj było, zanim zaczęli-
śmy prace. Z  punktu widzenia urbanistycznego High5ive 
zamyka perspektywę, zamyka całe uporządkowanie ul. Pa-
wiej. Jak pamiętamy, ok. 10 lat temu ul. Pawia jeszcze nie 
istniała, a  teren był bardzo zniszczony. Przez to naszym za-
łożeniem było urbanistyczne domknięcie tego całego ob-
szaru i  oddanie go miastu, by ludzie mogli z  niego korzystać.  
Co więcej, jest to też inwestycja, którą widzi się, wjeżdżając 
do Krakowa i która najbardziej zostaje w pamięci. Nawet teraz, 

ROZMOWy

High5ive — centrum 
Krakowa zyska 
nowe życie
W najbliższym sąsiedztwie Galerii 
Krakowskiej realizowany jest projekt 
Skanska — High5ive. Kilka tygodni 
temu oficjalnie otwarto w nim nową 
powierzchnię coworkingową Business 
Link. W kompleksie obejmującym blisko 
4 tys. mkw. powstaje 140 nowoczesnych 
biur. O rewitalizacji poprzemysłowego 
terenu oraz atrakcjach, jakie 
przygotowano dla mieszkańców,  
z Ewą Kozianą, menadżerem projektu 
w spółce biurowej Skanska rozmawia 
Magdalena Hojniak.
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Ponadto mamy punkty sprzedaży biletów na wszystkie moż-
liwe środki komunikacji miejskiej i to jest jeden aspekt, myślę, 
że kluczowy. Biorąc pod uwagę, jaka liczba osób będzie tutaj 
dojeżdżać i do ilu środków komunikacji miejskiej mamy dostęp, 
to w  naszym odczuciu jest to jedna z  najlepszych lokalizacji 
i  chyba jedyna w  ścisłym centrum, gdzie może powstać tak 
duży projekt biurowy. Nie można zapominać również o  sieci 
ścieżek rowerowych. Nasz projekt został przemyślany w taki 
sposób, aby jak najłatwiej i  jak najwięcej zmobilizować rowe-
rzystów. Firmy, które u nas wynajmują powierzchnie, również 
promują jazdę rowerową. Na poziomie zero wygospodarowa-
liśmy specjalne miejsca dla rowerzystów, tzw. Bike5ive, gdzie 
znajdują się 373 stanowiska dla samego pierwszego etapu. 
Oprócz tego jest miejsce, w  którym rowerzyści mogą odpo-
cząć, naprawić rowery. Zadbaliśmy oczywiście o  szatnie dla 
rowerzystów, szafki, w  których mogą zostawić rzeczy. Pro-
mujemy ruch rowerowy i  jest on dla nas ważny, z  tego też 
względu omawiamy tę kwestię w  momencie, gdy wychodzi-
my na rynek i rozmawiamy o najmie. Oczywiście takie budyn-
ki muszą mieć zapewnione miejsca parkingowe, natomiast my, 
przynajmniej w  przypadku pierwszego etapu, zrezygnowali-
śmy z części miejsc parkingowych na rzecz rowerowych. Licz-
ba stanowisk dla samochodów została ograniczona do kilku 
dla każdego najemcy. Wynika to z  tego, że stawiamy przede 
wszystkim na ruch miejski, a ta lokalizacja daje taką możliwość 
i to jej ogromny atut.

Nie można jednak zaprzeczyć, że w rejonie ul. Pawiej 
zwiększy się ruch ogólny. Czy to miejsce podoła takiemu 
natężeniu?

Przy uruchamianiu inwestycji ściśle współpracowaliśmy z Za-
rządem Infrastruktury Komunalnej i  Transportu i  cały plan 
obsługi komunikacyjnej inwestycji był opracowywany wraz 
z nimi. Infrastruktura, jaka jest wokół, nie pozwala na to, żeby 
ją rozbudować, ale wykonane analizy pokazały, że jest ona wy-
starczająca, by obsłużyć dodatkowy ruch, który wygeneruje 
High5ive. Pamiętajmy, że do tej pory było to miejsce tranzy-
towe i nie ma tu zbyt wielu mieszkańców. Miejsce ma bardziej 
charakter „city” niż mieszkaniowy. 

Czy będą organizowane jakieś eventy, dzięki którym 
mieszkańcy będą mogli poznać tę przestrzeń, 
zobaczyć, że jest dla nich otwarta i nie musieli 
się obawiać, że powstały tutaj biurowce, które 
wprowadzą chaos?

Zaczniemy otwarciem budynków w  czerwcu. Jednym z  ele-
mentów będzie scena, która stworzy możliwość drobnych wy-
stępów, koncertów, ale chcemy, by wykorzystywali ją również 
najemcy czy osoby nie pracujące w  High5ive. Będzie można 
przyjść tu np. z  gitarą i  coś zagrać. Jeszcze w  ramach współ-
pracy z Akademią Sztuk Pięknych w maju i czerwcu na terenie 
kompleksu zorganizujemy międzynarodowy konkurs i związa-
ną z nim wystawę prac. Wystawimy je w niewynajętych jesz-
cze lokalach parterowych. Jeżeli twórcy zechcą coś stworzyć 
na przestrzeni pomiędzy, spróbujemy to pokazać, ale o tym po-
wiemy trochę później. Myślę, że to zachęci ludzi do tego, żeby 
przyjść, zobaczyć. Naszej przestrzeni nie dedykujemy jedynie 
osobom, które będą tu pracować, ale ma ona służyć wszystkim 
mieszkańcom, bo to ważna część miasta. 

e-biurowce.pl

kiedy powstał pierwszy etap, już widać, jak zmienił się sposób 
postrzegania ul. Pawiej. Nie mamy już dziury pomiędzy Galerią 
Krakowską a  hotelem Ibis, ta przestrzeń dobrze się domknę-
ła. W najbliższym czasie zdejmiemy ogrodzenia i myślę, że mi-
łym zaskoczeniem będzie, kiedy okaże się, że jest tutaj miejsce, 
gdzie można przyjść i odpocząć, a oprócz tego ma się widok na 
interesujący mural.

Sama bliskość Galerii to również udogodnienia dla 
najemców, pracowników kompleksu.

Na pewno tak. Mimo że Galeria oferuje dużo różnych usług, 
chcemy w  parterach High5ive stworzyć ofertę wyróżniającą 
się zarówno dla użytkowników, jak i przechodniów. Już na eta-
pie planowania chcieliśmy stworzyć partery, w których mogą 
znaleźć się różnorodne usługi. Naszym najemcom i  sąsiadom 
zapewnimy kantynę, kawiarnię Green Caffe Nero, sklep spo-
żywczy Spar. Wśród naszych najemców parterowych znajdzie 
się również stomatologia Medicover i salon Time for Wax. 

A jeśli chodzi o aspekty ekologiczne, to czy dobór 
roślinności i całej aranżacji strefy zielonej był 
w jakikolwiek sposób powiązany z problemem smogu?

Nie, ale jest on przemyślany z  punktu widzenia ekosystemu 
i roślin, które są rodzime, polskie, które mogą przyciągać owa-
dy, czyli sprzyjają też ekorozwojowi. W  Krakowie coraz czę-
ściej pojawiają się chociażby ule w nieoczywistych miejscach, 
dlatego postawiliśmy na naturalną roślinność, kwitnącą i pach-
nącą, a co najważniejsze odpowiednią do naszych pór roku.

Taka strefa zieleni w centrum miasta jest bardzo 
atrakcyjna, bo pozwala na kontakt z naturą, czego 
na co dzień potrzebujemy, a do czego nie mamy za 
bardzo dostępu ze względu na poziom zurbanizowania 
przestrzeni. 

Takie było założenie. Zresztą projekt donicy, o  której wspo-
mniałam też jest dość nietypowy. Miejsce to ma bardzo dużo 
zakamarków, gdzie można się ukryć wśród traw i  kwiatów, 
odseparować trochę od czynników zewnętrznych. Mamy na-
dzieję, że stanie się przestrzenią, do której ludzie będą przy-
chodzili z przyjemnością. 

High5ive to spore przedsięwzięcie. O jakiej liczbie 
pracowników mówimy, jeśli chodzi o ten obiekt? Ile osób 
jest w stanie pomieścić cały kompleks?

Przyjęliśmy, że dla jednej osoby powinno zostać wygospoda-
rowanych 10 mkw. W przypadku ok. 70 tys. mkw., kiedy odda-
my już wszystkie budynki, będzie tutaj ok. 7, być może 10 tys. 
osób.

Mieszkańcy Krakowa obawiają się natężenia ruchu 
w okolicy ul. Pawiej, jakie może powstać w związku 
z otwarciem kompleksu. Proszę powiedzieć, jak zatem 
rozwiązano kwestie komunikacyjne.

Lokalizacja nie została wybrana przypadkowo. Pod wzglę-
dem komunikacyjnym nie ma lepszego miejsca w Krakowie, je-
śli chodzi o  komunikację miejską. Mamy zarówno szybki, jak 
i  zwykły tramwaj, kursują szybkie linie autobusowe, a  także 
kolej podmiejska. Oprócz tego ściśle współpracujemy z Mało-
polskim Centrum Komunikacyjnym, dzięki czemu karty miej-
skie mogą służyć jako karty dostępu w  naszych budynkach. 



B
usiness Link to największa w Polsce sieć elastycznych prze-
strzeni biurowych (16 lokalizacji w  największych polskich 
miastach). Są to miejsca przeznaczone zarówno dla start-

-upów i freelancerów, jak i dla korporacji oraz dużych zespołów 
projektowych. Business Link High5ive to trzecia wspólna inwe-
stycja Business Link i Skanska (po Warszawie i Poznaniu). Na nie-
mal 4 tys. mkw. kompleksu biurowego High5ive powstało 140 
biur, 24 miejsca w strefie coworkingowej i 5 sal konferencyjnych, 
a także strefy wspólne, kuchnie czy budki telefoniczne. Charak-
teryzują się one wysokim standardem wykończenia i  nowocze-
snym designem.

 Oferta Business Link wpisuje się w  trend tzw. coworkingu 
2.0. Jest to kompleksowa usługa, która obejmuje z jednej strony 
przestrzeń biurową-kreatywną, a z drugiej strony ważną częścią 
oferty, obok tradycyjnego coworkingu, są prywatne biura na wy-
najem i  sale konferencyjne dostępne 24/7, a  także rozbudowa-
ne programy akceleracyjne dla przedsiębiorców. Firmom, które 
korzystają z przestrzeni w High5ive, Business Link zagwarantuje 
elastyczne warunki wynajmu. Biura można wynajmować nawet 
na minimum trzy miesiące, a okres wypowiedzenia wynosi tylko 
miesiąc.

Mam przyjemność i frajdę z tego, że otwieramy Business Link (…). 
Nie tylko mam nadzieję, że on się Wam spodoba, będzie świetny desi-
gnersko, największy w Krakowie itd., ale najbardziej chodzi mi o to, co 
będzie się działo w tym miejscu. Jaka społeczność się tutaj wytworzy 
i jak będzie funkcjonowała, czy będzie w stanie osiągać globalne suk-
cesy, czy będą tu firmy, które przenoszą ten świat do przodu. Dzięki 
Business Link mam nadzieję, że to będzie możliwe i chociaż w części 
się do tego przyczynimy — powiedział Dariusz Żuk, CEO Business 
Link, podczas otwarcia przestrzeni coworkingowej w  budynku 
High5ive. 

Projekt Business Link High5ive przygotowała Pracownia Ar-
chitektury i  Urbanistyki FBT przy współpracy z  Fruit Orchard. 

BIUROWCE

Start-upy w sercu Krakowa
Business Link i Skanska uruchomiły wspólnie kolejną elastyczną przestrzeń 
biurową. Na pierwszym i drugim piętrze nowoczesnego budynku High5ive 
powstało nowe miejsce dla krakowskich start-upów.

Projektanci stworzyli jasne wnętrze pełne zieleni. Znajdujące się 
w  środku naturalne materiały, barwy i  akcenty roślinne tworzą 
sprzyjające otoczenie do pracy.

Naszym wspólnym celem jest to, żeby nowoczesne budynki biu-
rowe klasy A  otwierać nie tylko dla korporacji i  żeby nie były one 
jedynymi najemcami (...). Zależy nam na udostępnianiu przestrze-
ni bardziej otwartych i elastycznych. (…) Chcemy, żeby te korpora-
cje, które tutaj się pojawią, mogły spotkać mniejsze firmy i start-upy. 
Chcemy, żeby to miejsce działało w  formule rynku, agory, któ-
ra dzięki temu, że jest otwarta, dostępna (nie trzeba mieć specjal-
nych uprawnień, żeby tu wejść), może stanowić miejsce spotkań, 
różnego rodzaju imprez. Będzie na tyle atrakcyjna, by sprzyjała kre-
atywności. Przedsiębiorczość musi być oparta o kreatywność, a ta 
kreatywność musi mieć atmosferę, w  której może się wytworzyć 
— powiedział Jarosław Bator, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu 
w Skanska i COO w Business Link.

Przestrzeń w High5ive to już druga lokalizacja Business Link 
w Krakowie (od 2011 r. funkcjonuje Business Link przy ul. Mo-
gilskiej 65). Business Link posiada bowiem 14-letnie doświad-
czenie we wspieraniu start-upów. Z  jego oferty korzystali 
dotychczas m.in. Uber, Brand24 czy Groupon. W kwietniu ubie-
głego roku zainwestowała w  tę społeczność Skanska i  od tej 
pory razem współtworzą ekosystem dla start-upów, małych 
i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. W najbliższych 
latach Business Link i  Skanska chcą powiększyć mapę inwe-
stycyjną o  kolejne lokalizacje i  tym samym stać się największą 
w  Europie Środkowo-Wschodniej społecznością przedsiębior-
ców przyszłości. W  tym roku obie firmy planują otworzyć ela-
styczną przestrzeń biurową we Wrocławiu i w czeskiej Pradze, 
a  w  przyszłości rozpocząć działalność także na rynku węgier-
skim i rumuńskim.

Justyna Gorczyca
e-biurowce.pl 

Business Link in High5ive
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W
  konkursie, którego ostateczny wynik poznamy 
w maju, biorą udział kobiety wyróżniające się w bran-
ży nieruchomości, niezależnie od stanowiska i  spe-

cjalizacji. Przewidziano osiem kategorii: Business management, 
Innovation, Business support, Commercial sales, Residential sales, 
Activities for green building, Journalism, Architecture and design. 
Oceny osiągnięć uczestniczek dokonało 13-osobowe jury, któ-
remu przewodniczył Jacek Wachowicz, Prezes Zarządu Immo-
bel. Celem konkursu jest nagrodzenie kobiet, które dzięki swoim 
umiejętnościom i  profesjonalizmowi odniosły sukces w  branży 
nieruchomości. Konkurs pozwoli również wyróżnić przedsiębior-
stwa, które szczególnie wspierają rozwój kobiet, co przyczyni się 
do promowania dobrych praktyk. Organizatorami wydarzenia są 
liderzy rynku nieruchomości i  kluczowe organizacje branżowe, 
m.in. Ladies First, OSWBZ czy WIREP.

Finalistka z portalu e-biurowce.pl
Spośród wszystkich kandydatek, jury wyłoniło 34 finalistki. 
W każdej kategorii znalazło się 4–6 osób. Do grona najlepszych 
dziennikarek branżowych należy m.in. Justyna Gorczyca z  re-
dakcji portalu e-biurowce.pl, będącego częścią Grupy KRN Me-
dia. Justyna Gorczyca zajmuje się tematyką związaną z rynkiem 
nieruchomości biurowych. Co roku redaguje i współtworzy kon-
cepcję raportu „Polski rynek biurowy. Inwestycje, architektura, 
produkty”. W pracy najbardziej lubię prowadzić rozmowy z ciekawy-
mi ludźmi, którzy dzielą się swoją wiedzą i pasją. Do poruszania no-
wych tematów inspirują mnie m.in. wydarzenia branżowe. Interesuję 
się m.in. tematyką środowiska pracy, psychologii biznesu i  aranżacji 
przestrzeni biurowych — mówi Justyna Gorczyca. Oprócz dzia-
łań dziennikarskich Justyna tworzy i realizuje strategię promocji 
marki portalu e-biurowce.pl. Jak czytamy w jej opisie konkurso-
wym, prywatnie jest miłośniczką „Gwiezdnych wojen”, piłki noż-
nej, parków linowych i gier planszowych.

Finalistki Top Woman in Real Estate walczą również o  tytuł 
Personality of the Year. O tym, komu zostanie on przyznany, zade-
cydują internauci, którzy do 3 maja mogą głosować na wybraną 
przez siebie kandydatkę poprzez formularz na stronie topwo-
man.pl/glosowanie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 maja 
2018 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w hotelu In-
terContinental Warszawa. Zachęcamy do głosowania.

Kobiety na rynku pracy
Statystycznie kobiety często są lepiej wykształcone niż męż-
czyźni i posiadają wysokie kompetencje, jednak rzadziej obejmu-
ją najwyższe stanowiska — wynika z raportu „Kobiety na rynku 
pracy. Ambicje i wyzwania”, przygotowanego przez Hays Poland. 
Często ma to związek z koniecznością godzenia obowiązków za-
wodowych z  życiem rodzinnym. Dlatego bardzo ważnym uła-
twieniem, wprowadzanym przez niektórych pracodawców, są 
elastyczne godziny pracy. Istotne jest także zapewnienie kobie-
tom możliwości powrotu do zawodu po urlopie macierzyńskim 

O TyM SIę MóWI

Dziennikarka portalu e-biurowce.pl 
w finale Top Woman in Real Estate
Znane są już nazwiska finalistek konkursu Top Woman in Real Estate. 
Wśród nich znalazła się Justyna Gorczyca z portalu e-biurowce.pl

czy wychowawczym. Można zaobserwować, że coraz więcej firm 
odpowiada na potrzeby czynnych zawodowo kobiet. Jak zauwa-
żają twórcy publikacji, jest to korzystne również z  punktu wi-
dzenia przedsiębiorstw, które umożliwiając rozwój wszystkim 
pracownikom, zwiększają liczbę profesjonalistów i podnoszą po-
ziom kompetencji podczas rekrutacji na wyższe stanowiska.

Pozytywne zmiany widoczne są także w  sektorze nieru-
chomości. Branża, dawniej zarezerwowana dla mężczyzn, dzi-
siaj coraz bardziej otwiera się na kobiety. Nikogo nie dziwią już 
przedstawicielki płci pięknej pracujące w charakterze pośredni-
ka nieruchomości, architekta czy redaktora branżowego. Ważne 
jednak, by zapewnić kobietom możliwość rozwoju i awansu. Ini-
cjatywy, takie jak konkurs Top Woman in Real Estate z pewnością 
przyczyniają się do zmiany stereotypów i poprawy sytuacji kobiet 
na rynku pracy, również w sektorze nieruchomości.

Anna Kapłańska
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oferty komercyjne

w w w. d o m - b u d . p l

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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oferty komercyjne

www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością łączenia — 
cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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P
o szeregu zmian w prawie na przestrzeni ostatnich kilku lat, ze 
względu na konieczność zebrania wielu dokumentów, przygo-
towanie umowy kupna-sprzedaży wymaga sporego zachodu. 

Zanim jednak przystąpimy do zakupu wymarzonej nieruchomo-
ści, powinniśmy sprawdzić szereg warunków, które musi spełniać 
działka, aby nadawała się do zabudowy. 

1. Wymiary działki 
Czynnikiem wpływającym na wybór projektu domu jest kształt 
działki budowlanej. Najłatwiejsze do zabudowy są działki o kształ-
cie kwadratu lub prostokąta. Wąskie i  długie wymuszają wybór 
projektu domu o  ograniczonej szerokości i  specjalnie określone-
go rozplanowania wnętrza, aby było ono funkcjonalne. Do działek 
o  nietypowym kształcie — trójkątnym, rombowym lub nieregu-
larnego wielokąta — trudno dopasować typowy projekt tak, aby 
uwzględniał optymalne posadowienie względem stron świata. Po-
zostaje zlecenie indywidualnego projektu na zamówienie. Poza wy-
miarami ważne jest usytuowanie działki w terenie — płaskie grunty 

• jeśli działka nie graniczy bezpośrednio z drogą gminną, np. po-
wstała w  wyniku podziału większej nieruchomości. Warun-
kiem zatwierdzenia podziału jest konieczność zapewnienia 
wszystkim działkom dostępu do drogi. Z  reguły wytycza się 
odrębną nieruchomość, która pełni funkcję drogi dojazdowej 
do wszystkich nowo wydzielanych działek i  nowy nabywca, 
kupując działkę, nabywa też udziały w drodze dojazdowej;

• jeśli działka nie graniczy z  drogą publiczną i  znajdują się po-
między nią grunty innych osób, jest to najtrudniejsza sytuacja. 
Należy wówczas uzyskać od sąsiadów prawo do korzystania 
z gruntu w ramach służebności — prawo przechodu i przejaz-
du oraz prawo przeprowadzenia mediów. Ważną do ustalenia 
kwestią jest, po czyjej stronie będzie leżało utrzymanie dro-
gi oraz czy służebność będzie odpłatna, czy nie. W przypadku 
nabycia udziału w działce drogowej zobowiązani będziemy do 
partycypowania, proporcjonalnie w stosunku do posiadanego 
udziału, w budowie i utrzymaniu drogi;

•  jeśli nie uda nam się uregulować polubownie przeprowadze-
nia dojazdu do działki, wówczas możemy zwrócić się do sądu 
o ustanowienie drogi koniecznej. Orzeczenie sądu jest podsta-
wą do wpisu służebności w księdze wieczystej. 
Poza stanem prawnym, mając na uwadze drogę dojazdową, na-

leży zwrócić uwagę na jej rodzaj: czy jest wyłożona asfaltem, czy 
w stanie utwardzonym. Kolejną kwestię stanowi to, jak jest utrzy-
mana i  czy przewidziano modernizację. Jak wygląda odśnieżanie 
zimą? W przypadku drogi publicznej, dbanie o drogę należy do jej 
zarządcy: gminy lub powiatu. 

3. Granice
Przy zakupie działki, aby ustrzec się przed nieporozumieniami 
z przyszłymi sąsiadami i konfliktem o przysłowiową „miedzę”, naj-
lepiej uregulować kwestię granic przed nabyciem nieruchomości. 

Przebieg granicy ustala się w  oparciu o  położenie na gruncie 
stałych znaków granicznych, umieszczonych przez upoważnionych 
do tego geodetów. Mogą oni ponownie umieścić znaki, jeśli uległy 
zniszczeniu, a istnieją dokumenty określające ich pierwotne poło-
żenie. Obowiązek przeglądu i konserwacji tych znaków należy do 
starosty, jednak właściciele działek zobowiązani są do współdzia-
łania przy ich utrzymywaniu, ponosząc zarazem, po połowie, kosz-
ty ich utrzymania. Jeśli granice działek nie zostały jeszcze ustalone 
lub gdy stały się one sporne, konieczne będzie ich wyznaczenie. 

4. Dostęp do mediów 
Media na działce oznaczają dostęp do wody, gazu, energii elektrycz-
nej, systemu oczyszczania ścieków i drogi. Podstawowe uzbrojenie 
działki to dostęp do drogi oraz do energii elektrycznej. Nierucho-
mości gruntowe można umownie podzielić na działki uzbrojone 
i nieuzbrojone. Działka uzbrojona ma umowy na przyłącza prądu, 
gazu, wodociągu oraz ewentualnie przyłącze kanalizacyjne (umo-
wy z dostawcami mediów zostały już zawarte). Natomiast działka 
nieuzbrojona takich przyłączy nie posiada, co jednak nie przekreśla 

EKSPERT RADZI

Krótki przewodnik o tym, jak nabyć 
nieruchomość gruntową
Nabycie działki pod budowę domu to bardzo atrakcyjny sposób na zapewnienie 
sobie lokum mieszkalnego. Wymaga jednak przemyślanych działań.

są łatwiejsze do zagospodarowania, a wszelkie nachylenia terenu 
powodują komplikacje przy pracach projektowych. Na działkach 
z dużym nachyleniem gruntu wybiera się projekty z zabudową ka-
skadową. Są to bardzo ciekawe koncepcje, jednak koszt realizacji 
jest znacznie wyższy niż standardowego domu.

2. Dostęp do drogi publicznej 
Większość nieruchomości gruntowych wystawionych do sprze-
daży ma dostęp do drogi publicznej. Niemniej zdarzają się oferty, 
w których działka nie ma aktualnego zjazdu lub dostępu do drogi. 
Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw go zdefiniować. Moż-
na tutaj wymienić kilka, najczęściej spotykanych przypadków:
• jeśli działka posiada dostęp do drogi, ale nie można się na nią 

bezpośrednio dostać, np. jeśli pomiędzy działką a  drogą pu-
bliczną znajduje się ciek wodny, wówczas na własny koszt na-
leży taki przejazd wybudować;
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możliwości uzbrojenia jej. Media mogą znajdować się w bliskiej od-
ległości od terenu. Nabywca powinien zdawać sobie sprawę, że ku-
pując działkę nieuzbrojoną, płaci z reguły niższą cenę niż za działkę 
uzbrojoną, jednak sam proces dozbrajania może być długotrwały 
i bardzo kosztowny. W kalkulacji ceny działki należy więc uwzględ-
nić koszty doprowadzenia mediów. Przed nabyciem nieruchomości 
trzeba sprawdzić techniczne możliwości podłączenia mediów. Sam 
fakt, iż w drodze obok działki przebiega sieć gazowa czy wodocią-
gowa, nie oznacza, że zawsze można wykonać do niej podłączenie. 

5. Stan gruntu
Przed zakupem należy sprawdzić, czy grunty nie znajdują się na 
terenie zalewowym. Jeśli nieruchomość jest położona w  pobliżu 
zbiornika wodnego, trzeba przeprowadzić badania geologiczne, je-
śli np. planujemy dom z podpiwniczeniem. Istotna będzie również 
klasa gleby. Jeśli nie kupujemy działki już przekwalifikowanej na bu-
dowlaną, lecz figurującą jako grunty rolne, powyżej trzeciej klasy 
gleby, może pojawić się problem z jej odrolnieniem. 

6. Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub warunki 
zabudowy
Warunki zabudowy i  zagospodarowania przestrzennego działek 
wyszczególnia obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Jeśli planu zagospodarowania przestrzen-
nego w danej gminie nie ma, nie obejmuje całej powierzchni gmi-
ny lub został zdezaktualizowany — kwestie te regulują decyzje 

o warunkach zabudowy, które wydawane są przez prezydenta mia-
sta, burmistrza lub wójta gminy. Wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy podlega ograniczeniom — działka, której dotyczy decy-
zja, musi spełniać kilka warunków: 
• co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej dro-

gi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na 
określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w  zakre-
sie kontynuacji funkcji, parametrów kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, linii zabudowy oraz intensyw-
ności wykorzystania terenu;

• działka posiada dostęp do drogi publicznej (dokonane zostały 
czynności faktyczne i prawne omówione w punkcie 2);

• decyzja musi być zgodna z  innymi przepisami prawa 
powszechnego.
Proces zakupu działki może być „piękną przygodą” dla całej ro-

dziny i zająć kilka miesięcy życia. Aby tego uniknąć, warto zwrócić 
się o pomoc do specjalisty. 

 
Anna Wszołek
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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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GRZEGÓRZKI,
UL. DĄBSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 54 m2, 
klimatyczne, 2014 r.
Cena: 435.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

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

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

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

GM. WIELICZKA,
MAŁA WIEŚ
Gustowny, wolnostojący dom, 
p.u. 110 m2, 2007 r., działka 10 ar
Cena: 870.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

BOREK FAŁĘCKI,
UL. CEGIELNIANA 
Mieszkanie 3-pokojowe 
po generalnym remoncie, 64 m2

Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

OLSZA,
UL. BOSAKÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
przestronne, 2009 r.
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELKA WIEŚ,
GIEBUŁTÓW
Domy w zab. bliźniaczej, 
5-pokojowe, pow. 106 m2

Ceny: od 440.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. WŁOSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 35,5 m2, 
nowoczesne, balkon
Cena: 320.000 zł
 
KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 

 507-668-087

JAWORNIK
Domy wolnostojące, 
pow. 119-137 m2, działki 500-600 m2

Ceny: od 416.500 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

WIELKA WIEŚ,
GIEBUŁTÓW
Mieszkania 3-pokojowe, 
pow. 80,72 m2

Ceny:  od 299.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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WOLA DUCHACKA,
UL. SKOWRONIA
Mieszkanie 3-pokojowe, 96 m2, 
eleganckie
Cena: 885.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

GM. ZIELONKI,
BOLEŃ
Wolnostojący dom, p.u. 197 m2, 
2009 r., widokowa działka o pow. 5 ar
Cena: 795.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

WIELICZKA,
UL. SZYMANOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2, 
do zamieszkania
Cena: 310.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 508-155-779

NOWA HUTA,
UL. DROŻYSKA
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
funkcjonalny
Cena: 790.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe urządzone 
w wysokim standardzie, 60 m2, 2003 r.
Cena: 579.000 zł

KONTAKT:  Pamela Pallasch   
 511-272-088

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

Ceny: od 311.151 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

BOREK FAŁĘCKI
Mieszkania 3, 4-pokojowe, 
pow. 81-149 m2

Ceny: od 695.300 zł

STARE PODGÓRZE,
UL. JÓZEFIŃSKA
Komfortowy 4-pokojowy apartament 
o pow. 70 m2

Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak
                            518-706-518

ZIELONKI,
UL. LEŚNA
Dom w zabudowie bliźniaczej, 
4-pokojowy, 145 m2, wys. standard
Cena: 730.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
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MICHAŁOWICE,
UL. MODRZEWIOWA
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
232 m2, stylowy
Cena: 1.439.000 zł

KONTAKT:   Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

GRZEGÓRZKI,
UL. CHODKIEWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 44 m2, 
komfortowe
Cena: 450.0000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer        
                   518-706-583

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

SALWATOR,
UL. SENATORSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52 m2, 
2015 r., wykończone
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran 
 503-780-783

BIELANY,
UL. KSIĘCIA JÓZEFA
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
108 m2, elegancki
Cena: 925.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna     
                    503-031-022

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

Ceny: od 379.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

OSIEDLE OFICERSKIE
Dom wolnostojący, pow. 440 m2, 
wysoki standard, działka 1200 m2

Cena: 2.750.000 zł                    

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
gustowne
Cena: 1.200.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

DĘBNIKI,
UL. OBOZOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
wygodne
Cena: 409.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

DĘBNIKI,
UL. ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 104 m2, 
nowoczesne
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217
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RUCZAJ,
UL. RYDLÓWKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2, 
urządzone, 2017 r.
Cena: 660.000  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

DĘBNIKI,
UL. STAROWOLSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 138 m2, 
2003 r., apartamentowiec
Cena: 1.090.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Beata Gracz Sambor  
 503-780-786

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

OS. PODWAWELSKIE,
UL. KAPELANKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2, 
2010 r., apartamentowiec
Cena: 448.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

MODLNICA
Domy wolnostojące, pow. 132 m2, 
stan surowy zamknięty
Ceny: 410.000 zł  

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

BRACIA-SADURSCY.PL

BIEŻANÓW
Działka 700 m2 z gotową koncepcją 
budowy domu o pow. 198 m2

Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela                       
 688-880-195

 
 

PŁASZÓW,
UL. PRZEWÓZ
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
wys. standard, 2016 r.
Cena: 378.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran           
                    503-780-783

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
po remoncie
Cena: 385.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819
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3-pokojowe - 92,7 m2    
Stare Miasto, ul. Blich  
Mieszkanie zlokalizowane na drugim piętrze 
kamienicy z począku XX w. Składa się z 
dwóch sypialni – w tym jedna z balkonem, 
salonu, dużej jasnej kuchni z balkonem, 
łazienki, osobnego WC oraz hallu. Do miesz-
kania przynelaży piwnica. Ogrzewanie gazowe. 
Istnieje możliwość podziału mieszkania. 

Cena 680.000 zł  
tel. 512 110 804

4-pokojowe - 80 m2                   
Kraków, ul. Królewska 

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

 

Cena 570.000 zł
tel. 794 732 903

Lokal biurowy - 24 m2  
Kazimierz, ul. Halicka
RYNEK PIERWOTNY - Lokal położony na 
parterze nowo powstałego apartamentowca. 
W skład nieruchomości wchodzi jedno 
pomieszczenie główne z widokiem na ogród, 
zaplecze socjalne oraz WC. Lokal wykończony, 
gotowy do zagospodarowania, ogrzewanie 
miejskie. Istnieje możliwość nabycia także 
miejsca postojowego w parkingu podziemnym. 

Cena 249.000 zł
tel. 512 110 804 

2-pokojowe - 46 m2             
Os. Podwawelskie,            
ul. Słomiana 
Stan bardzo dobry. Przedpokój, kuchnia z ja-
dalnią, 2 pokoje, łazienka, osobne wc, balkon, 
piwnica. Możliwość przywrócenia pierwotnego 
układu – 3 pokojowego. 

Cena 349.000 zł
tel. 604 163 263 

Mieszkanie - 111 m2  
Ugorek
Przedpokój, trzy sypialnie, salon, jadalnia, 
kuchnia, dwie łazienki, taras, piwnica. Funk-
cjonalny rozkład pomieszczeń. Kameralne 
budownictwo z lat 90., miejsce parkingowe, 
teren ogrodzony.
 

 

Cena 790.000 zł
tel. 12 412 00 72

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 - 48 m2

Kraków, Łobzów, 
al. Artura Grottgera 
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 
48,7 m2 z osobną jasna kuchnią, łazienką, 
balkonem loggią oraz piwnicą. Cicha i spo-
kojna okolica. Zapraszamy do umówienia się 
na wizytę.

Cena 468.000 zł
tel. 512 110 802

2-pokojowe - 76 m2               
Kraków, ul. Kazimierza 
Wielkiego
2 osobne pokoje, salon z otwartą kuchnią, 
łazienka, spiżarnia, przedpokój, przynależna 
piwnica. Mieszkanie wykończone w wysokim 
standardzie. Dobrze skomunikowane - blisko 
przystanków tramwajowych.                                     

Cena 795.000 zł
tel. 512 110 802

3-pokojowe - 92 m2 
Łagiewniki, ul. Zakopiańska
Przestronny apartament, urządzony i wypo-
sażony. Nieruchomość atrakcyjna dla osób 
ceniących sobie otwartą przestrzeń. Salon 
z jadalnią, dwie sypialnie, kuchnia, łazienka, 
toaleta, garderoba oraz hall. Z jednej sypialni 
wyjście na balkon. Dodatkową powierzchnię 
stanowi antresola, na której urządzone jest biu-
ro. Cena obejmuje również komórkę lokatorską. 

3-pokojowe - 56,4 m2 
Ruczaj, ul. Pszczelna
2-poziomowe, klimatyzowane mieszkanie 
składające się z: I poziom, salon z aneksem 
kuchennym, przedpokój, duży balkon. II po-
ziom: 2 sypialnie i łazienka. W cenie mieszkania 
strych (15m2) nie wliczony do metrażu. Do 
mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Możliwość dokupienia oddzielnego garażu w 
bryle budynku. Bliskość Kampusu UJ.

Cena 359.000 zł
tel. 782 941 234

Cena 625.000 zł                                                 
tel. 513 084 377
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe - 82 m2   
Kraków, ul. Krowoderskich 
Zuchów
Dwupoziomowe mieszkanie w kameralnym, 
monitorowanym i ogrodzonym  bloku z 2000 
roku. I poziom: przedpokój, osobna, jasna 
kuchnia, salon, wc, garderoba. II poziom: 
przedpokój, 2 nieprzejściowe pokoje, łazienka, 
garderoba, loggia. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Istnieje możliwość dokupienia garażu.    

Cena 545.000 zł
tel. 793 717 771                                          

2-pokojowe - 47 m2      
Salwator , ul. Emaus
                                                                        
Mieszkanie składające się z 2 pokoi, kuchni, 
łazienki z WC, balkonu oraz przynależnego 
miejsca postojowego. Ogrzewanie centralne 
z kotłowni gazowej. Stan mieszkania dobry. 
Mieszkanie w bliskim sąsiedztwie „krakowskich 
błoń”.            

Cena 450.000 zł 
tel. 534 534 605  

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

Cena 195.000 zł (do negocjacji)                                                           
tel. 531 992 777

1-pokojowe - 31 m2      
Nowa Huta, os. Urocze 

Jeden pokój,  kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Nieruchomość znajduje się  w spokojnej i 
zielonej okolicy.

Cena 189.000 zł
tel. 12 359 39 25 

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

Cena 306.000 zł 
tel. 537 496 677

1-pokojowe - 33 m2 
Bronowice, ul. Piastowska
Mieszkanie o powierzchni 33 m2, składające się 
z pokoju, jasnej kuchni z oknem oraz łazienki 
z WC. Do mieszkania dodatkowo przynależy 
piwnica oraz balkon. Mieszkanie w bliskim 
sąsiedztwie Krakowskich uczelni PK, UP oraz 
AGH, nieopodal miasteczka studenckiego.

Cena 280.000 zł
tel. 12 307 21 24

2-pokojowe - 37 m2      
Kozłówek, ul. Spółdzielców
Przedpokój, kuchnia, dwa pokoje, łazienka z 
WC, piwnica. Mieszkanie w stanie dobrym. 
Blisko komunikacji miejskiej. Wokół bloku dużo 
zielni. Atrakcyjna lokalizacja i cena.

Cena 210.000 zł 
tel. 534 533 332

4-pokojowe - 128 m2 
Salwator

Mieszkanie na 3 pietrze w kamienicy,  
składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, 
osobnej toalety, spiżarki oraz balkonu. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Ogrzewanie z 
sieci miejskiej. Stan mieszkania dobry. 

Krowodrza - 20 m2 
ul. Królewska 
Przedpokój, pokój, oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka, piwnica. Mieszkanie o funkcjonalnym 
układzie pomieszczeń, idealne pod inwesty-
cję. Blok z cegły z ogrzewaniem miejskim. 
                                     

Cena 209.000 zł
tel. 666 600 732 

2-pokojowe - 42,99 m2 
Wieliczka 
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, garderoba, pry-
watny ogródek (ok. 35 m2). Mieszkanie 
w stanie idealnym w bloku z cegły z 2004 
roku. Możliwość dokupienia piwnicy (8 m2). 

Cena 270.000 zł
tel. 600 176 207

Cena 820.000 zł
tel. 534 534 605



84 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe - 97,68 m2                             
Śródmieście, ul. Lubomirskiego

3 pokoje, przedpokój, jasna kuchnia, łazienka, 
2 balkony. Blok z lat 30-tych. Przynależna 
piwnica. Bardzo dobry stan mieszkania. Blisko 
Dworca Głównego. Cena do negocjacji!                

Cena 725.000 zł 
tel. 604 683 680

Dwupoziomowe -  78 m2 
Bronowice, ul. Władysława 
Podkowińskiego
Przestronne,dwupoziomowe mieszkanie o pow. 78 
m2. Duży salon z kominkiem połączony z jasną 
kuchnią, łazienka oraz sypialnia. Wysoki standard 
wykończenia nieruchomości. Możliwość powrotu do 
pierwotnego układu (3 pokoje, jasna kuchnia,toaleta 
oraz  łazienka) Możliwość dokupienia garażu i 
komórki lokatorskiej. Taras o powierzchni 15 m2.
Cena 445.000 zł
tel. 12 311 33 33

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

Cena 800.000 zł  
tel. 604 683 680

2-pokojowe               
Kraków, Bieńczyce           
os. Kazimierzowskie
Dwa pokoje, łazienka, ciemna kuchnia 
wychodząca na większy pokój, przedpokój, 
piwnica. Mieszkania na piątym pietrze w bloku 
z windą. Możliwość własnej aranżacji. Bardzo                    
dobra infrastruktura osiedla.                                                 

3-pokojowe - 53 m2      

Ruczaj, ul. Lubostroń

Mieszkanie na pierwszym  piętrze w bloku 
z 2008 roku, w pełni wyposażone składa 
się z: dwóch oddzielnych pokoi, salonu z 
otwartą kuchnią, łazienki, garderoby. Istnieje 
możliwość dokupienia dwóch garaży.

Cena 399.000 zł
tel. 12 311 33 33

3-pokojowe - 62,49 m2 
Bieżanów- ul. Barbary
Przedpokój, jasna kuchnia, 3 niezależne pokoje, 
łazienka, WC, loggia, piwnica. Mieszkanie do-
stępne od zaraz. Blisko komunikacji miejskiej.  

Cena 345.000 zł
tel. 537 680 002 

3-pokojowe - 63 m2                    
Mistrzejowice,                   
os. Mistrzejowice Nowe
Do sprzedaży – 3 osobne pokoje, duża, osobna, 
jasna kuchnia, łazienka, WC, balkon, piwnica. 
Blok z 94r. z pustaka. Stan mieszkania dobry/ 
do odświeżenia -  w pokojach parkiet, w 
kuchni i łazience płytki, kuchnia zabudowana i 
wyposażona. Cicha, zielona okolica, blisko do 
komunikacji i licznych sklepów.
Cena 337.000 zł
tel. 504 143 011

1-pokojowe - 33 m2 
Nowa Huta, os. Wandy
Nieruchomość składa się z przestronnego 
pokoju, osobnej, jasnej kuchni, łazienki i 
przedpokoju. Do mieszkania przynależy piw-
nica. Istnieje możliwość, zmiany aranżacji na 
salon z aneksem kuchennym oraz sypialnię. 
Mały, kameralny budynek wśród zieleni.                                         

Cena 173.000 zł
tel. 693 569 250 

3-pokojowe - 52,84 m2 
Płaszów, ul. Wincentego 
Turka
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 
pokoje, łazienka, WC, komórka lokatorska. 
Mieszkanie na trzecim piętrze. Przestronne 
i ustawne pomieszczenia. Blok położony w 
cichej i kameralnej okolicy.  

Cena 360.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe -  51 m2  
Warszawskie Przedmieście, 
al. 29 Listopada
Przedpokój, 2 niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, balkon. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Możliwość korzystania 
ze strychu. Miejsce postojowe za blokiem 
na parkingu zamykanym na szlaban. Stan 
mieszkania bardzo dobry. Atrakcyjna 
lokalizacja. Korzystny układ pomieszczeń.                                                           

Cena 350.000 zł 
tel. 696 496 500
                                                     

Cena 198.000 zł
tel. 792 707 776



85Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
   
  

 
  
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22
23

24
25

26 27

28

29

30

3132

33

ul. Starowiślna 33
ul. Kazimierza Wielkiego 41
ul. Madalińskiego 18
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ul. Wysłouchów 27/3B
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Witaj 
w domu



86 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 08/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

Nikt na świecie nie sprzedaje więcej niż RE/MAX®

International Premium Real Estate Agency 
Warsaw Poland

Aleja Rzeczypospolitej 20 lok. U1 Warszawa 
www.remaxcapital.pl 
capital@remax-polska.pl

NA SPRZEDAŻ / FOR SALE    tel 609 777 677

WILANÓW ul. Obornicka 58 m2, 2 pokoje, garaż, taras, komórka. CENA: 579.420 PLN
+ 39.000 PLN garaż

WILANÓW ul. Sarmacka. Mieszkanie 86 m2, 3 pokoje, taras, 2 garaże, komórka
CENA: 820.000 PLN + 40.000 PLN garaże

WILANÓW ul. Sarmacka. Mieszkanie 91 m2, 3 pokoje, 2 tarasy, 2 garaże  
CENA: 843.000 PLN + 30.000 PLN garaże 

KONSTANCIN JEZIORNA Harmonium 
CENA: 1.700.000 PLN  

S P R Z E D A N E

*TREŚĆ INFORMACJI NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
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SWOSZOWICE

Dom w stanie surowym otwartym 
o pow. 190 m2 zlokalizowany na 
działce wielkości 7 ar., planowana 
inwestycja, według projektu firmy 
Archon “DOM W TYMIANKU 5”.

490 000 zł do negocjacji, stan surowy 
SKAWINA

Dom w stanie deweloperskim 
o pow. 124 m2 zlokalizowany na 
działce wielkości 6,5 ar., według pro-
jektu “DOM PRZY CYPRYSOWEJ 12 
N”, w trakcie realizacji, zakończenie 
- czerwiec 2018 r.

399.000 zł do negocjacji

SKAWINA

Do sprzednia dom wolnostojący 
o pow. 160 m2 położony na 
działce 11 ar., z 2016 r., w okolicy 
nowe domy jednorodzinne oraz 
tereny zielone.

465.000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

SKAWINA

Do sprzedania dom w zabudowie 
bliźniaczej o pow. 166 m2 położony 
na działce 4,5 ar., nieruchomość w 
stanie deweloperskim, z 2017 r.

550.000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

GDÓW

Do sprzedania dom z lat 80-tych 
o pow. 150 m2 położony na działce 
7 ar., wyremontowany w 2015 r., 
bardzo dobra lokalizacja,w cichej 
uliczce a jednocześnie blisko do 
rynku.

349.000zł do negocjacji
KRAKÓW, UL. STRZELCÓW

Do sprzedania kompleks budynków 
biurowo-magazynowo-produkcy-
jnych, położonych na działce 
o powierzchni ok. 11 ar. (budynek 
magazynowo-produkcyjny 
z garażem o pow. 560 m2 oraz 
budynek biurowo-usługowy z częścią 
mieszkalną o pow. 258 m2)

3.700.000 zł

WIELICZKA, BISKUPICE

Dom jednorodzinny wolnostojący 
o pow. 110 m2 położony na działce 
11,5 ar., z 2012 r., bardzo ładny 
i funkcjonalny.

585.000 zł do negocjacji
WIELICZKA, CZARNOCHOWICE

Do sprzedania dom o pow. 120 m2 
usytuowany na działce 16,5 ar., 
z 1996 r., bardzo dobra
lokalizacja.

485.000 zł do negocjacji

KRAKÓW, KROWODRZA

Dom wolnostojący w stanie dewelop-
erskim o pow. 140 m2 usytuowany 
na działce pow. 5 ar., okolica cicha, 
spokojna.

560.000 zł do negocjacji KRAKÓW, BRONOWICE

Dom wolnostojący o pow. 527 m2 
zlokalizowany na działce o pow. 14 ar., 
z 2000 r., nieruchomość przeznaczo-
na do zamieszkania oraz prowadze-
nia firmy, w cenę wchodzi sąsiednia 
działka ok. 5 ar. przeznaczona pod 
budownictwo mieszkaniowe.

3.900.000 zł do negocjacji

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

 Beata Warchoł 608-174-904  Beata Warchoł 608-174-904

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

 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

Kraków, ul. Balicka 56
tel. 503 005 679

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

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

11,5a, działka prostokątna, 21x52, MPZP 
– zabudowa jednorodzinna M2. 
Wszystkie media na działce. 
Możliwość dokupienia sąsiedniej działki 
ok. 12 a.

Funkcjonujący obiekt na wynajem
Obiekt motelowy na wynajem, dwa bu-
dynki, 28 pokoi. Różne konfiguracje najmu.

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.

4900 m2, budowlana, MPZP,                      
10 a – zabudowa jednorodzinna i usługi,      
39 a – zabudowa jednorodzinna.

19,5a, działka kwadratowa 43x42, 
mieszkalno-usługowa, wskaźnik 
intensywności zabudowy 0,4. 
Wszystkie media na działce. 

Modlniczka 
Dom na sprzedaż 

Zabierzów, ul. Widokowa
Działka na sprzedaż 

Wieliczka
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

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Cena: 830 000 zł Cena: 435 000 zł

Cena: 9500 zł (360 m2) 
             + 8500 zł (232 m2)

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: 690 000 zł

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

507-149-904
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Do wynajęcia od zaraz, ekskluzywne mieszkanie o powierzchni 
90 m2 z bardzo dużym tarasem 35 m2, w nowoczesnej 
inwestycji Eldorado przy al. Jana Pawła II. 

Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 44 m2 
położone przy ul. Obozowej, tuż przy Kobierzyńskiej, wykończone 
w wysokim standardzie.

Nowodworski Estates prezentuje mieszkanie o powierzchni 
68 m2 w dzielnicy Krowodrza Czarna Wieś. Apartament po 
generalnym remoncie w 2012 roku.  

Do wynajęcia od zaraz, świeżo po remoncie, nowocześnie 
urządzone, 3-pokojowe mieszkanie w doskonałej lokalizacji. 

Do wynajęcia piękny apartament na ostatnim piętrze 
z tarasem przy ul. Szafrana (os. Fi). Możliwość podnajęcia 
miejsca postojowego w parkingu podziemnym (200 PLN).

Na sprzedaż atrakcyjny 5-pokojowy apartament o powierzchni 
147 m2 znajdujący się na 3 piętrze kamienicy z 1927 roku.  
Kamienica jest w dobrym stanie. 

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Konrad Kołodziej
+48 575 536 123

k.kolodziej@nowodworskiestates.pl

Adrian Paliś
+48 570 347 112

a.palis@nowodworskiestates.pl

Łukasz Zborowski
+48 731 070 320

l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Konrad Kołodziej
+48 575 536 123

k.kolodziej@nowodworskiestates.pl

Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Cena: 4 000 PLN

Cena: 2200 PLN

Cena: 675 000 PLN

Cena: 2100 PLN

Cena: 2599 PLN

Cena: 1 220 000 PLN

Powierzchnia: 90 m2

Powierzchnia: 44 m2

Powierzchnia: 68 m2

Powierzchnia: 49 m2

Powierzchnia: 48 m2

Powierzchnia: 147 m2

al. Jana Pawła II

ul. Obozowa

ul. Zbrojów

ul. Mogilska

ul. Tadeusza Szafrana

ul. Zyblikiewicza

Wynajem

Wynajem

Sprzedaż

Wynajem

Wynajem

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

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Dzielnica: Kraków-Nowa Huta

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Czarna Wieś

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Grzegórzki

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Dzielnica: Kraków-Śródmieście
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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

ul. Monte Cassino – wynajem

Zabłocie – na sprzedaż

4-pokojowy apartament 
w pobliżu Wawelu 
o pow. 132 m2 wraz z 
ogromnym tarasem o 
pow. 80 m2. Apartament 
składa się z: salonu, 
kuchni, sypialni, 
gabinetu, pokoju, 
łazienki z wanną, łazienki 
z kabina prysznicową, 
garderoby, pralni.

Na sprzedaż 3-pokojowe 
mieszkanie w inwestycji 
Garden Residence 
o pow. 75 m2

    Cena: 640.000 zł 
       

ul. Katowicka – na sprzedaż

Zabłocie – sprzedaż 

Apartament 154 m2 na 
sprzedaż.
.

Na sprzedaż          
luksusowo wykończone 
dwupokojowe mieszkanie 
o powierzchni 40 m2                 

na osiedlu Riverside.

Cena: 1.300.000 zł

Cena: 499.000 złCena: 7500 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

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

Barbara Kulon  +48 795 700 975   barbara@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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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

STARE PODGÓRZE,
UL. LIMANOWSKIEGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Lokal do wynajęcia o pow. 197 m2. 
Parter narożny z witryną – 5 
pomieszczeń biurowych + kuchnia 
+ 2 łazienki.

Cena: 8000 zł brutto 

ZaprasZam na preZentację

506-637-716 

Dla gotówkowego Klienta 
poszukujemy do zakupu 

kamienice lub duże mieszkania 
w centrum

STARE PODGÓRZE,
UL. TRAUGUTTA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkania od 38,1 m2 – 51,86 m2, 
piękna kamienica.

 

Cena: zapytaj

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA,
UL. ZARZECZE

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkania od 26,26 m2 – 62,9 m2 
w kameralnym apartamentowcu. 
Ogród, garaż za 35.000 zł, podwój-
ne miejsce postojowe za 40.000 zł.

Cena: zapytaj

ZaprasZam na preZentację

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. CHROBREGO

Anna Podgórska          502-794-773

Lokal pod Twoją działalność!
Pow. 40 m2, fryzjer, kosmetyka, 
cukiernia, biuro.

Cena: 299.500 zł

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA GÓRKA,
UL. KLUCZBORSKA

Anna Podgórska          502-749-773

Mieszkanie z 3 niezależnymi 
pokojami o pow. 55 m2, balkon, 
ogrzewanie MPEC.

 

Cena: 385.000 zł

ZaprasZam na preZentację

BOREK FAŁĘCKI,
UL. ŁUKASIŃSKIEGO

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612

Apartament 2-pokojowy 
o pow. 38 m2, ogród 22 m2, garaż 
(30.000 zł)

Cena: 295.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO,
UL. CHODKIEWICZA

Dorota Winiarska          602-212-612

Lokal o pow. 43 m2, 5 minut 
do Galerii Kazimierz

 

Cena: 269.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

STARE PODGÓRZE,
UL. KRAKUSA 
(INWESTYCJA!)

Anna Podgórska          502-749-773

3 mieszkania o pow. 70 m2, 1/2 p., 
do wejścia

 Cena: 595.500 zł

ZaprasZam na preZentację

NOWA HUTA,
OS. PIASTÓW

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie z 2 niezależnymi poko-
jami o pow. 45 m2, kuchnia 
z oknem, balkon, do wejścia.

Cena: 275.000 zł

ZaprasZam na preZentację
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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

sPrzEdaŻ działEK
raciborsko k/Wieliczki 

Sprzedam 3 sąsiadujące działki budowlane o pow. 13, 14 i 19 a. 
Południowy stok, widok na góry i zalew. 

Cena 12.000 zł/ar do negocjacji

Tel. 692 701 964            bjaggi59@gmail.com

sPrzEdaŻ działKi
Przybysławice

Działka budowlana o pow. 28 a, uzbrojona  
(prąd, woda, gaz, kanalizacja),

10 km od Krakowa, widokowa, w pobliżu przystanek 
autobusowy, sklep. Wjazd z drogi publicznej. 

Cena 409.000 zł

Tel. 605-900-055
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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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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  
18 maja 2018 roku

Archiwum ofert biur nieruchomości i osób prywatnych ogłaszających się  
na łamach dwutygodnika od roku 1994 do chwili obecnej dostępne na stronie

www.dwutygodnik.krn.pl
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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

27.04–17.05.2018  nr 08/2018

KUPOn  
OfErTa1

TEL. E-MaiL*:    

adres redakcji: 31-159 kraków, al. słowackieGo 39, pok. 46
uwaGa! oferta powinna zawierać następujące informacje: lokalizacja,

powierzchnia, standard, kontakt, a przy sprzedaży i wynajmie konieczne 
jest podanie ceny (oferty bez cen nie będą publikowane).  

redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz niezamieszczania 
ogłoszeń bez podawania przyczyn.  
*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego adresu e-mail w celach 

marketingowych przez spółkę KRN media oraz podmioty z nią współpracujące.
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przydatne adresy

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

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

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

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

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

n Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie  
ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków 
tel. 12 410 73 00 

URZĘDY

INSTYTUCJE

n Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań  
ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków 
tel. 12 630 17 57 
www.sbdim.pl

n Polski Związek Firm Deweloperskich 
ul. Puławska 2, pl. Unii, 02-566 Warszawa 
tel. 22 745 01 00 
www.pzfd.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami  
ul. Lea 114, pok. 230, 30-133 Kraków 
tel. 12 431 05 40 
www.mspon.krakow.pl

n Wydział Architektury i Urbanistyki UMK  
Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków 
tel. 12 616 80 35

n Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków 
tel. 12 616 96 21

n Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami  
Starostwa Powiatowego w Krakowie    
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków 
tel. 12 656 72 19

n Wydział Inwestycji UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 84 14

n Wydział Mieszkalnictwa UMK  
ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków 
tel. 12 616 82 41

n Wydział Rozwoju Miasta UMK  
pl. Wszystkich Świętych 3-4,  
31-004 Kraków 
tel. 12 616 15 48

n Polska Federacja Rynku Nieruchomości 
ul. Grzybowska 45, VIII p.,  00-844 Warszawa 
tel. 22 654 58 69, 22 654 58 71    
www.pfrn.pl

n Małopolskie Stowarzyszenie   
Rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30-045 Kraków 
tel. 12 632 36 44 
www.msrm.org.pl

n Instytut Analiz Monitor Rynku 
Nieruchomości 
ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków 
tel. 12 378 31 30 
www.mrn.pl



Ostatnie       mieszkania
dostępne

w  sprzedaży

4

www.augustianska.pl

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




