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Mój Dom  
to Twoje miejsce

Inwestycja w trakcie realizacji,
sprzedaż rozpoczęta. 

Promocja wiosenna —  
szczegóły w biurze sprzedaży.

Kraków ul. Obozowa

Biuro sprzedaży
Budynek Salwator Tower 
Kraków ul. Sołtysa Dytmara 3

12 688 90 00
www.salwator.pl

Cena od 

5799 zł/m2
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wzgórza krzes£awickie

ViLLe  
PoD sikornikieM 

wola justowska

*ustawa wchodzi w życie w kwietniu 2012 roku



Szanowny Czytelniku

Każdy kierowca poruszający się po Krakowie 

musi sobie radzić z problemem niewystarczającej 

liczby miejsc parkingowych. Dobrze byłoby, 

chociaż po całym dniu pracy zaparkować 

samochód przed blokiem, w którym mieszkamy. 

Co jednak, kiedy okazuje się, że nawet „u siebie” 

jest permanentny problem z wolnym miejscem? 

Jak radzą sobie z tym problemem wspólnoty 

mieszkaniowe, jak wewnętrzny parking powinien 

zostać oznakowany oraz, czy opłaca nam się na 

własną rękę odholować samochód parkujący 

„na dziko”? Nawet w tak, wydawałoby się, błahej 

sprawie na zdenerwowanego kierowcę czeka 

administracyjna droga... przez mękę.

Do hucznych obchodów jubileuszu 

działalności przygotowuje się Małopolskie 

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie 

Nieruchomościami. 18 maja (a więc w dniu 

ukazania się Dwutygodnika) świętować będą 

zrzeszeni w MSPON pośrednicy nieruchomości, 

przedstawiciele miasta oraz liczni goście 

z kraju i zagranicy. Osobom zasłużonym dla  

Stowarzyszenia zostaną wręczone nagrody, 

wśród nich Złote Odznaki, a także wyróżnienia 

MSPON, ale też nie mniej ważne członkostwa 

honorowe. Więcej na ten temat na stronie 84.

Gratulujemy i życzymy Władzom oraz Członkom 

MSPON dalszych sukcesów w integrowaniu 

środowiska i podnoszeniu kwalifikacji osób 

wykonujących zawód pośrednika nieruchomości!

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński

09/2018
www.dwutygodnik.krn.pl
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Znajdziesz nas także na

2018

Plebiscyt 2018

EDYCJA V

wybierz zwycięzcę V edycji

zwycięzcy poprzednich edycji

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

za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl

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

na specjalnych kuponach rozdawanych podczas 
targów mieszkaniowych
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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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N
iestety, obowiązujące przepisy nie zapewniają upraw-
nionym odpowiednich narzędzi, umożliwiających w  peł-
ni skuteczną i  sprawną ochronę przed „parkingowymi 

najeźdźcami”. Codzienne poszukiwania wolnego miejsca, bądź 
też konieczność czynienia istnych slalomów pomiędzy auta-
mi zaparkowanymi na chodnikach, bywają niezwykle uciążliwe. 
Oczywiście przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Gdyby obiek-
ty użyteczności publicznej posiadały odpowiednie parkingi, za-
pewne problem nie byłby tak zauważalny i dotkliwy. Zważywszy 
jednak, że istniejący w tym względzie stan trudno jest zmienić, ra-
tunkiem może być tylko i wyłącznie zmiana obowiązujących zasad 
prawa i jego skuteczne egzekwowanie.

W  kontekście zabezpieczenia przed powyższym problemem, 
w  pierwszej kolejności teren osiedla winien zostać stosownie 
oznakowany, celem utworzenia tzw. strefy zamieszkania, o której 
mowa w art. 2 pkt 16 ustawy prawo o ruchu drogowym. W konse-
kwencji powyższego: 
1) na obszarze tym zastosowanie znajdą przepisy ruchu 

drogowego;
2) Policja i Straż Miejska będą uprawnione interweniować w przy-

padku ich naruszenia;
3) parkowanie pojazdów będzie możliwe jedynie w  miejscach 

wyznaczonych.
Jeżeli zatem nieuprawniona osoba trzecia zaparkuje swój po-

jazd na terenie osiedla w  niedozwolonym miejscu (np. na chod-
niku lub miejscu dla osoby niepełnosprawnej), umożliwi to 
funkcjonariuszom Policji czy Straży Miejskiej nałożenie manda-
tu, a w pewnych sytuacjach — odholowanie pojazdu. Oczywiście 
każdy kij ma dwa końce, tj. powyższe może także doprowadzić 

Walka z wiatrakami, czyli o zajmowaniu 
miejsc parkingowych 

prawo

do sytuacji, w  której mandat otrzyma mieszkaniec 
wspólnoty, zmuszony do zaparkowania poza do-
zwolonym miejscem.

Możliwym jest także postawienie (w stosownym 
trybie) znaku typu „zakaz wjazdu”, z wyłączeniem np. 
mieszkańców określonego bloku. Powyższe bywa 
jednak często krytykowane jako rozwiązanie zbyt 
uciążliwe, w szczególności gdy współwłaściciel nie 
dopełnił obowiązku meldunkowego, lokal zajmują 
najemcy, lub z parkingu korzystają osoby odwiedza-
jące. Niekiedy jednak jest to konieczny środek, by 
skutecznie odstraszyć osoby trzecie, zwłaszcza je-
śli poza problemem parkowania na dziko, wspólno-
ta boryka się z kłopotem w postaci traktowania jej 
dróg wewnętrznych jako alternatywnego objazdu 
dla zakorkowanych dróg publicznych.

Jeżeli jednak osoba z  zewnątrz zaparkuje swój 
pojazd w miejscu dozwolonym, w sposób nie stano-
wiący zagrożenia dla ruchu, a jej samochód posiada 

tablice rejestracyjne i ponadto nie został naruszony znak „zakaz 
wjazdu” — Policja czy Straż Miejska co do zasady nie posiadają 
uprawnienia do nałożenia mandatu czy odholowania auta.

Czy w tej sytuacji wspólnota lub mieszkańcy mogą samodziel-
nie dochodzić swych praw?

Osoba uprawniona (tj. wspólnota lub współwłaściciel, który 
posiada wyłączne prawo korzystania z danego miejsca parkingo-
wego) może m.in.:
 1) skorzystać z prawa samopomocy;
 2) wszcząć sprawę o ochronę posiadania lub wydanie rzeczy;
 3) domagać się stosownego odszkodowania za bezumowne ko-

rzystanie z nieruchomości.
Zgodnie z art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego: posiadacz nierucho-

mości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania 
przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jed-
nak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy 
ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, 
może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zasto-
sować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzednie-
go. Na podstawie wyżej wymienionego przepisu, niezwłocznie po 
bezprawnym zajęciu danego miejsca parkingowego przez pojazd 
osoby trzeciej, uprawniony teoretycznie mógłby np. zlecić odho-
lowanie takiego auta. Powyższy artykuł nie uprawnia jednak do 
np.: założenia blokady na kole. Na ten ostatni temat wypowia-
dał się m.in. Sąd Apelacyjny w  Warszawie w  wyroku z  27 maja 
2009 r., sygn. VI ACa 1124/08: nie ulega wątpliwości, że kierowca, 
parkując na terenie wspólnoty poza miejscami do tego wyznaczony-
mi, w  sposób utrudniający korzystanie pozostałym współwłaścicie-
lom z nieruchomości wspólnej, narusza zasady przewidziane w art.  3 

Problem zajmowania miejsc parkingowych przez nieuprawnione osoby, jak i parkowania gdzie 
popadnie, dotyka wiele wspólnot mieszkaniowych. Zwłaszcza tych sąsiadujących z parkami, 
urzędami czy sądami, lub znajdujących się nieopodal końca płatnej strefy parkowania. 
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je uzyskać, koniecznym jest m.in. wykazanie wysokości poniesio-
nej szkody — co bywa szczególnie problematyczne. W razie wąt-
pliwości w  tym przedmiocie, konieczna będzie opinia biegłego 
sądowego (której koszt zapewne okaże się większy niż szkoda 
właściciela). Ewentualne ustalenie przez wspólnotę ryczałtowe-
go odszkodowania w  regulaminie czy uchwale, będzie niestety 
bezskuteczne. Osoba trzecia nie jest bowiem stroną stosunku 
prawnego wprowadzającego taką karę.

Pozyskanie danych osobowych właściciela pojazdu
By wszczęcie jakiejkolwiek sprawy w  ogóle stało się możliwe, 
uprawniony na samym początku zderza się z  problemem po-
zyskania danych osobowych właściciela pojazdu (który nadto 
niekoniecznie musi być kierowcą, który zaparkował samochód 
w niedozwolonym miejscu). Policja czy też Straż Miejska zazwy-
czaj nie chcą zaś udzielać na ten temat informacji, zasłaniając się 
ochroną danych osobowych. By uzyskać dane właściciela auta, 
koniecznym jest zatem wystąpienie ze stosownym wnioskiem 
do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W odpowiednim formularzu 
trzeba wskazać interes uzasadniający uzyskanie informacji na te-
mat właściciela pojazdu. W ostateczności, dane te można uzyskać 
także za pośrednictwem sądu, np. w drodze stosownego wniosku 
o zabezpieczenie dowodu.

Czy warto?
Opisane wyżej postępowania obarczone są licznymi wadami. Te 
oczywiste to m.in. konieczność zmarnowania własnego czasu na 
szereg czynności i oczekiwania na rozstrzygnięcie, a także potrze-
ba uiszczenia kosztów skarbowych i  sądowych lub związanych 
z zaangażowaniem prawnika (nie każdy czuje się na siłach, by sa-
modzielnie napisać pozew). Wadą niejako systemową jest nato-
miast sam fakt konieczności zaangażowania sądu w  (w  gruncie 
rzeczy) błahy spór. Należy skonstatować, że problem parkowania 
na dziko będzie istnieć dopóty, dopóki sankcja otrzymania spraw-
nie egzekwowanego mandatu za naruszenie cudzej własności nie 
stanie się nieuchronną, oczywistą dla każdego konsekwencją.

Na chwilę obecną, jak uczy praktyka, problem zajmowania cu-
dzych miejsc parkingowych daje się rozwiązać jedynie poprzez 
zamontowanie fizycznych blokad (szlabany lub blokady odręb-
nie montowane dla danego miejsca postojowego). Świadczy to 
pośrednio o ułomności istniejących uregulowań prawnych, które 
zmuszają właścicieli do odgradzania się.

ustawy o  własności lokali, nie usprawiedliwia to jednak stosowania 
wobec niego czy wobec kogokolwiek innego, tak rażących sankcji. 

Abstrahując od sytuacji, gdy post factum może okazać się, że 
nieopatrznie odholowaliśmy nowy samochód sąsiada, należy 
mieć nadto świadomość ryzyka innych nieprzyjemności, które 
mogą spotkać osobę korzystającą z prawa samopomocy. Należy 
bowiem pamiętać, że sposób samodzielnego przywrócenia po-
siadania powinien być adekwatny do danego naruszenia. Istnieje 
zaś ryzyko oceny, że odholowanie auta jest środkiem zbyt daleko 
idącym i niewspółmiernym do szkody uprawnionego (zwłaszcza, 
gdy okaże się, że okoliczności zaparkowania pojazdu na cudzym 
miejscu nie były zawinione, bo np. samochód się popsuł albo 
kierowca źle się poczuł). Nie sposób także uniknąć niebezpie-
czeństwa ewentualnych roszczeń z tytułu np. uszkodzenia samo-
chodu w  trakcie jego transportu. Kwestią dyskusyjną jest także 
ustalenie, gdzie ów pojazd miałby zostać odholowany, nie mówiąc 
o tym, że właściciel musiałby zlecić wykonanie takiej czynności na 
koszt własny (i  ewentualnie dochodzić odszkodowania). Wszak 
z racji wagi i gabarytów pojazdu, trudno byłoby przywrócić stan 
poprzedni miejsca parkingowego bez pomocy wyspecjalizowane-
go sprzętu (lawety). W praktyce też trudnym będzie znalezienie 
podmiotu, który zgodzi się odholować cudzy samochód, w  oba-
wie o ewentualne roszczenia jego właściciela. Innymi słowy, moż-
liwość zastosowania w  tym zakresie prawa samopomocy jest 
prawem istniejącym tylko teoretycznie. 

Podstawa prawna roszczeń
Na zasadach ogólnych, możliwym jest także wystąpienie do sądu 
z roszczeniem o wydanie nieruchomości lub o tzw. ochronę posia-
dania. Podstawą prawną tych roszczeń jest odpowiednio:
 1) art. 222 § 1 k.c.: właściciel może żądać od osoby, która włada fak-

tycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że oso-
bie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do 
władania rzeczą;

 2) art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego: przeciwko temu, kto samo-
wolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją 
korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszcze-
nie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. 
Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od 
zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne 
orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw 
tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania 
powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.
Zanim jednak sąd rozpozna taką sprawę, sprawca parkingowe-

go zamieszania zapewne zdąży opuścić bezprawnie zajmowane 
miejsce (które zajmie kto inny). Inicjowanie powyższych postępo-
wań ma sens w przypadku porzuconych samochodów lub gdy dana 
osoba regularnie narusza cudzą własność. Zważywszy na spodzie-
wany przynajmniej kilkumiesięczny czas oczekiwania na wyrok 
sądu, przed wszczęciem danej sprawy lub w jej toku, można nadto 
złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W tymże, można do-
magać się wydania tymczasowego rozstrzygnięcia na czas trwa-
nia postępowania, poprzez np.: nakazanie sprawcy przywrócenia 
stanu poprzedniego. W teorii, sąd winien rozpoznać taki wniosek 
w ciągu 7 dni od jego złożenia. W efekcie sąd może nakazać komor-
nikowi usunięcie pojazdu przed formalnym uprawomocnieniem się 
orzeczenia kończącego dane postępowanie i nakazać zaprzestanie 
dalszego naruszania prawa własności uprawnionego.

Na zasadach ogólnych, właściciel uprawniony jest także do-
chodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy. By 
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Sporządzanie i negocjowanie umowy 
sprzedaży nieruchomości  

P
rawidłowe sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości 
stanowi niezwykle istotny element w  procesie nabywania 
nieruchomości, jeśli nie bodaj najistotniejszy. To ważność 

i  skuteczność umowy sprzedaży decyduje o  ważnym i  skutecz-
nym nabyciu przez kupującego prawa do nieruchomości w  za-
mian za wydatkowaną cenę.

Ale nie tylko tak kluczowe kwestie jak ważność i  skuteczność 
umowy sprzedaży mają znaczenie. Umowa sprzedaży — odpowied-
nio przygotowana — stanowi dla każdej ze stron tej umowy także 
element prawnego i ekonomicznego bezpieczeństwa transakcji.

stwierdzenia — zawarcie umowy przedwstępnej i udzielenie jed-
nej ze stron lub obu odpowiedniego terminu na podjęcie działań 
celem wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych ry-
zyk. Brak przeprowadzonego badania stanu prawnego oznacza, 
iż umowa sprzedaży będzie miała zazwyczaj „standardowy” cha-
rakter i mogą nie zostać w niej zaadresowane zagadnienia specy-
ficzne dla danej transakcji nieruchomościowej.

Po wtóre, badanie stanu prawnego ma znaczenie w przypadku 
ujawnienia się po nabyciu nieruchomości określonych wad praw-
nych. W  przypadku, gdyby okazało się, że nabyty tytuł prawny 
nie jest zgodny z  rzeczywistym stanem prawnym nieruchomo-
ści, ochronę nabywcy daje (z  wyjątkami) instytucja zwana rę-
kojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Wedle tej instytucji 
wpisy w księdze wieczystej w dacie zawarcia umowy sprzedaży 
rozstrzygają na korzyść kupującego (np. jeśli dokonał on naby-
cia nieruchomości od osoby będącej właścicielem wedle wpisów 
w  księdze, wówczas nabył tytuł do nieruchomości, a  później 
okazało się, że osoba ta nie była właścicielem, chyba że kupują-
cy działał w złej wierze lub zachodziły inne przesłanki uchylają-
ce działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych). Trzeba 
zatem działać w oparciu o wpisy w księdze wieczystej i w dobrej 
wierze. I tu pojawia się ponownie kwestia badania stanu prawne-
go nieruchomości. Dla istnienia dobrej wiary konieczne jest wy-
kazanie się starannością wymaganą w  danych okolicznościach 
(inna wymagana będzie od osoby dokonującej incydentalnego za-
kupu nieruchomości, a  inna od profesjonalisty w  obrocie nieru-
chomościami). Z kolei staranność przejawia się w zbadaniu (przed 
zawarciem umowy sprzedaży) choćby podstawowych dokumen-
tów dotyczących nieruchomości. Brak takiej staranności może 
przesądzić o konstatacji o braku istnienia dobrej wiary, co z kolei 
uniemożliwi — w razie rozbieżności stanu ujawnionego w księdze 
wieczystej i rzeczywistego stanu prawnego — powołanie się na 
rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

I wreszcie trzecia rzecz. W toku badania możemy ustalić wie-
le istotnych elementów dla odpowiedniego kształtowania treści 
i struktury umowy sprzedaży dla zapewnienia jej ważności i sku-
teczności. Tytułem przykładu można podać tylko ustawowe pra-
wa pierwokupu, coraz liczniej występujące w  polskim systemie 
prawnym i w dodatku występujące w formie rozproszonej (w wie-
lu różnych aktach prawnych, jak choćby ustawa o  lasach, usta-
wa — Prawo wodne, ustawa o  gospodarce nieruchomościami). 
Jeśli w  przypadku sprzedaży określonej nieruchomości ustawa 
zastrzega prawo pierwokupu, a  jego istnienie nie zostanie usta-
lone i nie zostanie ono zastrzeżone w umowie sprzedaży, wów-
czas będziemy mieli do czynienia z nieważną umową sprzedaży 
i  kupujący nie nabędzie nieruchomości. Co więcej, jeśli zapłacił 
cenę, wówczas pozostanie mu roszczenie względem sprzedają-
cego o zwrot nienależnego świadczenia.

Forma umowy sprzedaży nieruchomości
Umowa sprzedaży nieruchomości sporządzana w  Polsce bez-
względnie (pod rygorem nieważności) wymaga formy aktu nota-
rialnego. Istnieje możliwość sporządzenia poza granicami Polski, 
umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce i wówczas 

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z nabyciem jednej, 
jedynej nieruchomości w życiu (zazwyczaj tej najważniejszej, któ-
rej nabycie zaważyć może na życiowym dorobku), czy też naby-
wanie nieruchomości stanowi element prowadzonej działalności 
gospodarczej — w każdym przypadku warto i należy przywiązać 
odpowiednią wagę i staranność do sporządzenia, a następnie ne-
gocjacji umowy sprzedaży nieruchomości.

Badanie stanu prawnego nieruchomości
Niezwykle ważnym i wskazanym elementem procesu nabywania 
nieruchomości jest przeprowadzenie badania jej stanu prawne-
go. Zdarza się, że nabywcy rezygnują z  tego elementu procesu 
nabycia (nie jest on obowiązkowy w  świetle przepisów prawa), 
ale takie decyzje mają trojakiego rodzaju negatywne konsekwen-
cje dla kupujących.

Po pierwsze, przeprowadzenie, choćby ograniczonego ba-
dania stanu prawnego nieruchomości, pozwala zidentyfikować 
(jeśli takie istnieją) ryzyka prawne związane z  nabyciem danej 
nieruchomości. Te z kolei winny wpływać na odpowiednie kształ-
towanie treści umowy sprzedaży nieruchomości lub poprzedza-
jącej ją umowy przedwstępnej, bowiem to właśnie w  umowie 
przedwstępnej lub umowie sprzedaży — poprzez zastosowanie 
odpowiednich instytucji lub instrumentów — dążymy do wyelimi-
nowania lub ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. Zalecane jest 
wyeliminowanie tych ryzyk lub ich ograniczenie na etapie poprze-
dzającym zawarcie umowy sprzedaży, a zatem — w przypadku ich 
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— w zależności od regulacji kolizyjnych oraz regulacji prawa kra-
jowego państwa, w  którym taka umowa będzie sporządzana — 
umowa sprzedaży nieruchomości może nie wymagać formy aktu 
notarialnego.

Treść umowy sprzedaży nieruchomości
W  zależności od nieruchomości, która jest przedmiotem sprze-
daży, oraz ewentualnych zidentyfikowanych ryzyk związanych 
z  nabyciem nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości 
może mieć bardzo różną treść. Musi jednak zawsze zawierać 
istotne elementy (łac. essentialia negotii), takie jak:
• oznaczenie stron umowy: sprzedającego (kodeksowo: sprze-

dawcy) i kupującego;
• oznaczenie przedmiotu umowy (opis nieruchomości);
• oznaczenie ceny nieruchomości.

Brak któregokolwiek z powyższych elementów będzie skutko-
wał nieważnością umowy sprzedaży. 

Jednakże w  przypadku ceny możli-
we jest, zamiast jej kwotowego określe-
nia, wskazanie podstaw dla określenia 
jej wartości w przyszłości (np. w oparciu 
o PUM w uzyskanym w przyszłości po-
zwoleniu na budowę).

Zwyczajowo umowa sprzedaży 
obejmuje następujące elementy (szer-
sze aniżeli wskazane powyżej istotne 
elementy):
• opis nieruchomości;
• oświadczenia sprzedającego (za-

pewnienia co do stanu prawnego 
i faktycznego nieruchomości oraz sa-
mego sprzedającego);

• okazane dokumenty (dokumenty, 
które zostały okazane przy umowie 
sprzedaży (urzędowe i prywatne), a które potwierdzają okre-
ślone okoliczności stanu prawnego lub faktycznego nierucho-
mości, przykładowo: odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys 
z rejestru gruntów, zaświadczenie dotyczące miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o obję-
ciu nieruchomości np. uproszczonym planem urządzenia lasu, 
itp.;

• oświadczenia stron w przedmiocie sprzedaży i zakupu nieru-
chomości (esencja umowy sprzedaży);

• oznaczenie ceny;
• określenie sposobu i terminu zapłaty ceny;
• ewentualne zobowiązania stron, w tym kontraktowe ukształ-

towanie odpowiedzialności sprzedającego za ewentualną nie-
prawdziwość jego oświadczeń (zapewnień sprzedawcy co do 
cech, które rzecz posiada);

• termin i sposób wydania nieruchomości;
• postanowienia końcowe (dotyczące np. cesji, komunikacji 

stron).
W  poszczególnych przypadkach (w  zależności od charakte-

ru nieruchomości) umowa sprzedaży może mieć o wiele bardziej 
rozbudowany charakter.

Jak zostało to wskazane powyżej, w umowie sprzedaży win-
ny znaleźć odzwierciedlenie wszystkie istotne elementy i ryzyka 
zidentyfikowane na etapie badania stanu prawnego nierucho-
mości. W przypadku ustawowego lub umownego prawa pierwo-
kupu, umowa sprzedaży winna mieć charakter warunkowy (być 

W każdym jednak przypadku — przed przystąpieniem do ne-
gocjacji — wskazane jest ustalenie kluczowych elementów, które 
muszą z punktu widzenia danej strony transakcji stanowić jej ele-
ment i które nie mogą podlegać ustępstwom w toku negocjacji. 
Lista taka nie powinna być zbyt obszerna, w przeciwnym wypad-
ku spada prawdopodobieństwo zawarcia umowy.

Z  punktu widzenia każdej ze stron inaczej będą kształtować 
się ich podstawowe cele i  priorytety negocjacyjne. Zazwyczaj 
podstawowym celem sprzedającego jest uzyskanie zapłaty ceny 
oraz ograniczenie odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne 
po sprzedaży nieruchomości, natomiast podstawowym celem 
kupującego jest ważne i  skuteczne nabycie niewadliwego tytu-
łu prawnego do nieruchomości i  utrzymanie odpowiedzialno-
ści sprzedającego, na wypadek gdyby po nabyciu nieruchomości 
ujawniły się jakiekolwiek jej wady.

Cele stron są zatem całkowicie odmienne, ale nie są one — 
wbrew niektórym twierdzeniom — przeciwstawne i nie do pogo-
dzenia. Gdyby były one nie do pogodzenia, nie byłoby możliwości 
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a  każdego dnia za-
wierane są setki, a może tysiące takich umów. 

Marcin Jakubaszek
radca prawny, wspólnik zarządzający  

JF Legal Jakubaszek & Fogo Sp.k.

zawarta pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez 
uprawnionego). W  przypadku niewykonania prawa pierwoku-
pu, po warunkowej umowie sprzedaży konieczne będzie zawar-
cie jeszcze umowy przenoszącej tytuł prawny do nieruchomości.

Negocjowanie umowy sprzedaży
Tak, jak nie ma jednej „standardowej” umowy sprzedaży nieru-
chomości, tak również nie istnieje jedna uniwersalna strategia ne-
gocjacyjna. Każdy przypadek nabywania nieruchomości wymaga 
przygotowania zindywidualizowanej strategii negocjacyjnej. 
Oparta jest ona na wielu elementach i na wielu okolicznościach, 
w tym m.in.:
• ustaleniach z badania stanu prawnego nieruchomości;
• determinacji danej strony do zawarcia umowy sprzedaży da-

nej nieruchomości;
• celach, jakim na służyć nabycie nieruchomości.
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ZaprosZono nas

Osiedle Harmonia – więcej niż mieszkania

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duże uła-
twienie dla mieszkańców stanowi dostęp 
do centrum biznesowo-biurowego Czer-
wone Maki (dojazd zajmuje ok. 10 minut), 
Centrum Handlowego Zakopianka z  Ci-
nema City oraz Solvay Park i  Hipermar-
ketu Tesco. Ta część Krakowa zyskuje na 
wartości również dzięki inwestycjom dro-
gowym i kolejowym.

Osiedle Harmonia to atrakcyjna ce-
nowo alternatywa dla rodzinnych osiedli 
usytuowanych w  centrum. Ceny ofero-
wanych mieszkań rozpoczynają się od 
4999 zł/mkw. Warto podkreślić, że lo-
kale są nabywane w  systemie płatno-
ści 10/90, co oznacza, że po podpisaniu 
umowy deweloperskiej kupujący wpłaca 
10 proc. wartości mieszkania, a pozosta-
łą część po zakończeniu budowy. Z per-
spektywy nabywców takie rozwiązanie 

zwiększa komfort transakcji i daje nabywcy wymierne korzyści fi-
nansowe. Gwarancją bezpieczeństwa jest prowadzony przez de-
welopera Zamknięty Rachunek Powierniczy. 

Aktualnie trwa sprzedaż mieszkań usytuowanych w 3 budyn-
kach. Pierwszy z nich, C15 został już oddany do użytkowania. Za-
kończenie realizacji budynku C14 zaplanowano na III kw. 2018 r. 
Najnowsza oferta dotyczy obiektu C13. Jego budowa zakończy 
się w  IV kw. bieżącego roku. Wszystkie budynki są realizowane 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych, dzię-
ki czemu zarówno pojedyncze lokale, jak i części wspólne cechuje 
wysoka jakość wykończenia. 

Joanna Kus

Osiedle Harmonia wyróżnia się przystępną ceną, lokalizacją sprzyjającą 
wypoczynkowi i rekreacji, a także szczególną dbałością o zagospodarowanie 
zewnętrznych części wspólnych. 

D
uża konkurencyjność na krakowskim rynku nieruchomości 
powoduje, że inwestycje są projektowane w coraz atrak-
cyjniejszej formie. Klienci z  większą uwagą przyglądają 

się częściom wspólnym osiedli, analizują możliwości, jakie może 
im dać nowa przestrzeń, poszukują udogodnień i  infrastruktury 
przeznaczonej do rekreacji. W  odpowiedzi na tego rodzaju po-
trzeby na terenie Osiedla Harmonia zaplanowano wybudowa-
nie Osiedlowego Centrum Rozrywki — największego w mieście, 
zgodnie z zapowiedziami inwestora — spółki Bartla Development 
Sp. z  o.o.  Osiedle powstaje przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej, 
w cieszącym się coraz większą popularnością rejonie Kliny Zaci-
sze. Do zalet tej lokalizacji należą odpowiednie proporcje między 
zabudową handlowo-usługową a terenami zielonymi. Niedaleka 
odległość od Parku Maćka i Doroty, Lasu Borkowskiego i potoku 
Młynny Kobierzyński sprawia, że okolica jest szczególnie lubiana 
przez rodziny z  dziećmi i  miłośników aktyw-
nego wypoczynku. Oprócz pobliskich ścieżek 
spacerowych i  rowerowych można korzystać 
np. z  terenów wspinaczkowych w  położo-
nym nieco dalej Parku Skałki Twardowskiego. 
W  granicach Osiedla Harmonia zaplanowa-
no m.in. architekturę zieleni, place zabaw dla 
dzieci i boisko sportowe. 

Sprawne połączenie z oddalonym o ok. 9 km 
centrum miasta i  innymi dzielnicami zapewnia 
komunikacja miejska: w  pobliżu znajduje się 
pętla autobusowa obsługująca m.in. linie 151, 
178 i  451. Praktycznym rozwiązaniem jest 
ulokowanie inwestycji w  dogodnej odległości 
od szkół, przedszkoli i  sklepów. Dla osób ku-
pujących mieszkania w  celach inwestycyjnych 
istotną informacją okaże się bliskość Kampusu 



 n	 15Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 09/2018

Dwa słowa o rynku

„Mieszkanie Plus” na Klinach — szansa 
czy zagrożenie?

O
statnio głośno jest na temat nowej inwestycji, która 
ma powstać na Klinach, w  ramach programu „Mieszka-
nie Plus”. Został już ogłoszony konkurs na opracowanie 

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla, 
które będzie składać się z ok. 2 tys. mieszkań. Nowa inwestycja 
zostanie zlokalizowana w  rejonie ulic Spacerowej, Komuny Pa-
ryskiej i  bpa A. Małysiaka. Mieszkańcy i  osoby planujące zakup 
mieszkania w  okolicy obawiają się, że sąsiedztwo tej inwestycji 
negatywnie wpłynie na okolicę. Czy jest się czego bać?

Czy kolos powstanie?
Jeszcze do niedawna mówiło się o planach budowy osiedla skła-
dającego się z  wysokich bloków, mieszczących łącznie ponad 
30  tys. osób. Nie spodobało się to mieszkańcom Klinów, którzy 
przygotowali petycję o zrównoważony rozwój osiedla. Wniosek 
w  tej sprawie wniosła również Rada Dzielnicy X. Aktualny plan 
miejscowy nie pozwala na tak intensywną zabudowę, a Rada Mia-
sta Krakowa podjęła uchwałę o odstąpieniu od sporządzania no-
wego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
na Klinach, który mógłby otworzyć furtkę do budowy ogromnej 
inwestycji. Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider zauwa-
ża: Oczywiście istnieje obawa, iż na Klinach zostanie wybudowane 
osiedle w  ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”, ale wyż-
sza, intensywniejsza zabudowa musiałaby być dopuszczona wbrew 
obowiązującym miejscowym planom w  oparciu o  tzw. specustawę, 
która jest przygotowywana przez władzę centralną. Aby zabezpie-
czyć Kraków przed forsowaniem złych rozwiązań przez specustawę, 
Rada Miasta Krakowa przyjęła też rezolucję w tej sprawie wzywającą 
do wprowadzenie zmian w projekcie w/w ustawy. Miasto robi więc, 
co w  jego mocy, by inwestycja realizowana w ramach programu 
„Mieszkanie Plus” powstała zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju. Jeśli nowe osiedle będzie mniejsze niż początkowo 
zakładano, jego sąsiedztwo nie wpłynie negatywnie na okolicę. 
Przeciwnie, może podnieść jej walory.

Rozwój infrastruktury
Budowa dużego osiedla, realizowanego w  ramach rządowego 
programu wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Na 
rozwoju okolicy mogą zyskać zarówno najemcy „plusowych” loka-
li, jak i mieszkańcy innych budynków zlokalizowanych na Klinach. 
W  związku z  realizacją planowanej inwestycji konieczne będzie 
wybudowanie nowych szkół i  przedszkoli. Większa liczba placó-
wek edukacyjnych na danym terenie daje szerszy wachlarz możli-
wości i często pozytywnie wpływa na jakość kształcenia. Powstaną 
także nowe drogi, a w dłuższej perspektywie mówi się o możliwo-
ści realizacji III linii metra. W pobliżu inwestycji pojawią się także 
nowe przychodnie lekarskie i  punkty handlowo-usługowe. Oko-
liczni mieszkańcy mogą liczyć również na dodatkowe place zabaw, 
boiska czy parki, które zazwyczaj towarzyszą dużym inwestycjom.

Bezpieczeństwo finansowe
Część osób myli lokale realizowane w ramach „Mieszkania Plus” 
z  mieszkaniami komunalnymi. Ich mieszkańcy niekiedy budzą 
obawy, ponieważ ze względu na swoją sytuację materialną by-
wają kojarzeni z marginesem społecznym. Program „Mieszkanie 
Plus” przeznaczony jest zwłaszcza dla tych, których nie stać na za-
kup własnego mieszkania albo nie posiadają wystarczającej zdol-
ności kredytowej lub wkładu własnego. Należy jednak pamiętać, 
że udział w programie mogą wziąć tylko osoby posiadające stałe 
dochody na odpowiednim poziomie. Muszą one udowodnić, że są 
w stanie regularnie opłacać czynsz. Nie należy zatem obawiać się, 
że w rządowych lokalach zamieszkają osoby mające długotrwałe 
problemy finansowe.

Z punktu widzenia inwestorów
Bliskość osiedla wybudowanego w  ramach programu „Miesz-
kanie Plus” budzi obawy także wśród osób zainteresowanych 
zakupem mieszkania w  celach inwestycyjnych. Problem może 
stanowić szeroka oferta BGK skierowana do potencjalnych na-
jemców, jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom, czynsze 
obowiązujące w  rządowych mieszkaniach będą kształtowały 
się na poziomie rynkowym. Wprawdzie przewidziany jest sys-
tem dopłat dla określonych grup najemców, jednak nie wszyscy 
będą mogli z niego skorzystać. Tym samym mieszkania rządowe 
nie będą miały tak uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pry-
watnych ofert, jak pierwotnie zakładano. Lokale oferowane przez 
prywatnych inwestorów, przez niektórych najemców mogą być 
nawet postrzegane jako bardziej atrakcyjne, choćby ze względu 
na brak konieczności spełnienia określonych warunków, umożli-
wiających udział w programie.

Anna Kapłańska

Inwestycja BGK planowana na Klinach budzi duże obawy. Okazuje się jednak, że 
zapowiadany kolos prawdopodobnie będzie mniejszy niż pierwotnie zakładano, 
a jego sąsiedztwo może pozytywnie wpłynąć na rozwój okolicy.
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Kiedy sam nie jesteś w stanie 
otrzymać kredytu

K
iedy chcemy sfinansować zakup własnej nieruchomości, 
czasem natrafiamy na różne ograniczenia. Zdarza się tak, 
że brakuje zdolności kredytowej na sfinansowanie wyma-

rzonego mieszkania, innym razem posiadany wkład własny nie 
wystarcza, a jeszcze innym z różnych względów konieczne jest, 
aby ktoś jeszcze był współwłaścicielem nieruchomości. Jak za-
chować się w takich sytuacjach i wbrew przeciwnościom zreali-
zować cel?

Wiele osób zastanawia się, kogo można dołączyć do kredytu, 
aby uzyskać niezbędną zdolność kredytową. Pierwszym skoja-
rzeniem są najbliżsi z  rodziny (rodzeństwo, rodzice lub dzieci), 
ale okazuje się, że większość banków nie ogranicza grona poten-
cjalnych współkredytobiorców wyłącznie do osób spokrewnio-
nych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaciągnąć kredyt z kolegą 
lub partnerem, z  którym nie jesteśmy w  formalnym związku. 
W  takich sytuacjach osoba ta nie musi jednocześnie być wła-
ścicielem nieruchomości, jednakże zasada ta nie działa w dwie 
strony. Większość banków oczekuje, żeby każdy z  właścicieli 
nieruchomości był kredytobiorcą, choć i od tej reguły w niektó-
rych bankach występują odstępstwa. Na przykład mamy roz-
dzielność majątkową i  na działce będącej wspólną własnością 
zamierzamy wybudować dom, ale przy założeniu, że kredyto-
biorcą będzie tylko jedna osoba — jeśli tak nietypowa sytuacja 
przypadła właśnie nam w  udziale, z  pewnością najlepiej pora-
dzić się ekspertów kredytowych, bo zbadanie zawiłych pro-
cedur w  poszczególnych bankach i  znalezienie właściwego 
rozwiązania zajmie całe wieki.

Wracając do potencjalnych wpółkredytobiorców, nie bez 
znaczenia jest ich wiek, ponieważ większość banków ma gór-
ny limit wieku, do którego musimy skończyć spłacać kredyt. 
W związku z tym trzeba dopasować okres kredytowania do wie-
ku najstarszej osoby wliczanej do kredytu. Wbrew przekonaniu 
większości, że musimy spłacić kredyt przed emeryturą, są gru-
py banków, w  których finansowanie może trwać nawet do 75 
lub 80 urodzin. Naturalnie często wiąże się to z wyborem mniej 
korzystnej cenowo oferty, ale czasem i  tak warto się nad tym 
pochylić. Wszak, jak mawiają doradcy finansowi, nie ma takiego 

kredytu, którego nie dałoby się zrefinansować. To tylko kwe-
stia zbiegu naszych możliwości i  okoliczności rynkowych. Tak 
czy inaczej pamiętajmy, że gdy zmieni się nasza sytuacja, z kre-
dytu można wyłączyć dodatkowe osoby, czasem właśnie przez 
wspomniane refinansowanie, a  czasem poprzez aneksowanie 
umowy kredytowej (w  tym przypadku będzie ono jedynie po-
przedzone badaniem naszej aktualnej zdolności kredytowej).

Dobierając dodatkowych uczestników kredytu, musimy pa-
miętać o  dwóch ważnych regułach. Po pierwsze, jeśli poten-
cjalny kredytobiorca jest w  związku małżeńskim (naturalnie 
wyłączeniem jest ustrój rozdzielności małżeńskiej) lub ma na 
utrzymaniu osoby zależne finansowo (dzieci), do wyliczenia 
zdolności kredytowej będą brani pod uwagę wszyscy wchodzą-
cy w  skład gospodarstwa domowego. Drugą kwestią są przy-
szłe plany osób, które poprosimy o  dołączenie do kredytu, bo 
dla nich rata naszego kredytu okaże się obciążeniem przy wy-
liczaniu ich zdolności kredytowej w przyszłości. Co warto pod-
kreślić, nie będzie to połowa raty czy część proporcjonalna do 
dochodów, jakie zostały „wniesione” do zdolności, ale pełna wy-
sokość raty (tak jakby byli wyłącznymi kredytobiorcami).

Ostatnia kwestia to posiadany wkład własny, a  raczej jego 
niewystarczająca kwota, i  z  tej sytuacji też znajdzie się wyj-
ście. Jak się okazuje, nadal są banki, które zamiast wkładu wła-
snego mogą przyjąć dodatkowe zabezpieczenie, jakim będzie 
nieruchomość należąca do osoby trzeciej. W  tym przypadku 
jednak temat robi się już naprawdę niełatwy, co więcej, właści-
ciel nieruchomości w  jakiś sposób stanie się uczestnikiem kre-
dytu (będzie musiał być pełnoprawnym współkredytobiorcą 
lub przynajmniej tak zwanym poręczycielem cywilnym — czy-
li osobą odpowiadającą za kredyt poprzez udzielone zabezpie-
czenie). Ale to już skomplikowana sytuacja, więc z  pewnością 
przyda się dobre wyczucie tematu, warto zatem skonsultować 
pomysł z ekspertem kredytowym.

Puentując temat, jeśli jesteśmy w  nietypowej sytuacji, 
a mamy determinację, by kupić nieruchomość, warto drążyć te-
mat, gdyż w wielu na pozór skomplikowanych, a czasem pozor-
nie niewykonanych pomysłach są pewne punkty zaczepienia, 
które pozwolą nam wkomponować się w  bankowe procedury. 
Pamiętajmy, że takowe tworzone były przez ludzi i dla ludzi, bo 
to przecież dzięki nam — klientom, banki funkcjonują a poza ści-
słymi regulacjami są jeszcze odstępstwa, które doświadczony 
w temacie negocjator pomoże nam uzyskać.

Wojciech Mróz 
Ekspert Kredytowy 

Kierownik Okręgu 
PHINANCE S.A.

e-mail: wojciech.mroz@phinance.pl

Finanse
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Osiedla zamknięte — między 
bezpieczeństwem a izolacją

W
  ostatnich latach powstaje wiele osiedli otoczonych 
przez ogrodzenia uniemożliwiające wstęp osobom 
nieupoważnionym. Czy Polacy faktycznie lepiej czu-

ją się w takich miejscach? Sonda przeprowadzona wśród czytel-
ników portalu KRN.pl pokazuje, że grono zwolenników osiedli 
otwartych jest niemal tak liczne, jak grupa osób preferujących 
inwestycje grodzone. Respondenci zostali zapytani o to, czy wy-
bierając mieszkanie, zdecydowaliby się na osiedle grodzone czy 
otwarte. Nieco ponad połowa, czyli 52,17 proc. z  nich opowie-
działa się za pierwszym rozwiązaniem, natomiast 47,83 proc. 
uczestników sondy wybrało drugą możliwość.

Zamknięte czy otwarte?
Interesujące wnioski płyną również z  raportu „Preferencje po-
tencjalnych mieszkańców w  zakresie oczekiwanego środowiska 
mieszkaniowego”, przygotowanego przez Zakład Kształtowania 
Przestrzeni Komunikacyjnych Instytutu Projektowania Urbani-
stycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy 
współpracy z Megapolis Sp. z o.o. Raport powstał na podstawie 
badania, w  którym respondenci zostali podzieleni na dwie gru-
py, w zależności od tego, czy poszukują pierwszego, czy kolejne-
go mieszkania. Wśród osób, które przymierzają się do zakupu 
pierwszego lokum, dominują zwolennicy osiedli zamkniętych 
— mieszkanie na terenie takiej inwestycji wybrałoby 62 proc. 
respondentów. Tendencja ta całkowicie odwraca się w  gronie 
ankietowanych poszukujących kolejnego mieszkania. W  tej gru-
pie 60 proc. osób wybrałoby osiedle otwarte. Znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie o powód takiego układu wyników wymagałoby 
przeprowadzenia dalszych badań. Nie można jednak wykluczyć, 
że część osób początkowo wybrała mieszkanie na terenie osiedla 
grodzonego, ale nie chciałaby powtórzyć tego wyboru.

Poczucie bezpieczeństwa, ale mniejsza swoboda
Mieszkańców osiedli zamkniętych często przyciąga wizja porząd-
ku i  bezpieczeństwa. Ogrodzenie z  kodem dostępu nie pozwala 
wejść na teren zabudowań osobom nieupoważnionym. Kupują-
cy mieszkanie nie chcą w pobliżu wandali, osób hałasujących pod 
oknami późną porą ani bezdomnych nocujących na klatce scho-
dowej. Wolą zatem odgrodzić się od sąsiadów z otwartych osiedli. 
Mają nadzieję również na zachowanie porządku w  okolicy bu-
dynków, bo spodziewają się, że osoby, które płacą za utrzymanie 
danej przestrzeni, nie będą jej dewastować, ale zachowają w czy-
stości trawnik, będą dbać o plac zabaw, a na ścianach nie wymalują 
pseudograffiti. Z drugiej jednak strony mieszkańcom grodzonych 
inwestycji często zarzuca się przesadną dbałość o własne dobro. 
Taki stereotyp umacniają pojedyncze historie, których siłę zwie-
lokrotniają media społecznościowe. Mówi się o tym, że niektórym 
przeszkadza deptanie trawnika, wyprowadzanie psa czy głośna 
zabawa dzieci, przez co inni nie czują się swobodnie. Nie można 

jednak wykluczyć, że podobne sytuacje zdarzą się i  na osiedlu 
otwartym. Poza tym na terenie wielu inwestycji grodzonych or-
ganizowane są wydarzenia integracyjne, a zacieśnianie więzi z są-
siadami wydaje się prostsze w niewielkiej społeczności, takiej jak 
kameralne osiedle zamknięte. Ogrodzenie wiąże się jednak także 
z niedogodnościami dla mieszkańców. Przykładowo wjazd karet-
ki na teren inwestycji zajmuje dodatkowy czas, szczególnie cenny 
w sytuacji zagrożenia życia chorego.

Jak grodzić, to z głową
Stereotypy, warunkujące sposób, w  jaki mieszkańcy osiedli 
otwartych i  grodzonych postrzegają siebie nawzajem, często są 
krzywdzące. Realny problem stanowią również ogrodzenia po-
stawione w  nieprzemyślany sposób, utrudniający komunikację. 
W internecie krążą zdjęcia siatki przecinającej ścieżki czy bloku-
jącej przejście do ogólnodostępnych miejsc. Pojawiają się także 
wyniki eksperymentów polegające na mierzeniu odległości mię-
dzy blokami w linii prostej zestawione z odległością, jaką należy 
pokonać, omijając ogrodzenia. Niekiedy dochodzi do paradok-
sów polegających na tym, że aby dojść do obiektu położonego 
w zasięgu wzroku, trzeba pokonać kilometr albo więcej. Nie dzi-
wi fakt, że takie sytuacje wywołują frustrację okolicznych miesz-
kańców, którzy nie posiadają klucza do furtki broniącej dostępu 
do krótszej, znanej wcześniej drogi. Na osiedla ogrodzone w nie-
przemyślany sposób narzekają także odwiedzający goście, któ-
rzy na podwórku niekiedy czują się jak w klatce, z której trudno 
znaleźć wyjście. Przyczyny wzajemnego niezrozumienia między 
mieszkańcami osiedli zamkniętych i otwartych często nie stano-
wią jedynie stereotypy, ale nieprzemyślane działania inwestorów. 
Ważne więc, by zapewniając swoim klientom większe poczucie 
bezpieczeństwa, pamiętać także o  dobru mieszkańców okolicz-
nych inwestycji. Istotny jest również sposób zagospodarowania 
części wspólnych i zarządzania nimi. Takie miejsca powinny służyć 
integracji, a nie prowadzić do izolacji mieszkańców.

Anna Kapłańska

warto wieDzieć

Przez jednych kojarzone są z bezpieczeństwem, prestiżem i gwarancją 
prywatności, innym na myśl przywodzą fragmentaryzację przestrzeni miejskiej, 
stawianie barier czy izolację. Jak społeczeństwo postrzega osiedla zamknięte?
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Dwa słowa o rynku

Mieszkania kupują kobiety

Większe zaangażowanie
Jak podkreśla Mateusz Marchewka, manager portalu KRN.pl: 
Autorami ok. 75 proc. zapytań wysyłanych do deweloperów za po-
średnictwem serwisu ogłoszeniowego, są kobiety. Tak wysoki odsetek 
w ogólnej liczbie pytających częściowo ma związek z tym, że mężczyź-
ni z  reguły wolą kontaktować się telefonicznie z  biurem sprzedaży, 
żeby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź.

Panie biorą czynny udział zarówno w  poszukiwaniu mieszkania, 
m.in. na targach, jak i wyborze samego lokalu. Wykazują się sporą wie-
dzą techniczną, zadają szereg pytań, począwszy od zastosowanych 
materiałów budowlanych, a skończywszy na kwestiach prawnych, są 
dociekliwe i bardzo czujne — twierdzi Agnieszka Glanowska z Gru-
py Deweloperskiej Sento. Poza tym doskonale znają oferty konku-
rencyjne, a  ostateczna decyzja poprzedzona jest wnikliwą analizą 
— kobieta to bardzo wymagający klient — dodaje.

Liczy się estetyka i funkcjonalność
Panie są zdecydowanie bardziej zainteresowane stroną wizual-
ną inwestycji, niż mężczyźni. Ważne są dla nich wygląd budynku, 
jego kolorystyka, atrakcyjne wykończenie części wspólnych, cie-
kawe elementy małej architektury oraz zgodność z  aktualnymi 
trendami. Oprócz tego liczą się dla nich wygląd samego mieszka-
nia, jego doświetlenie, a także widok z balkonu. 

Panie przywiązują dużą wagę do kontaktu z  naturą i  aktywnego 
trybu życia, dlatego wszelkie alejki, skwery, tereny zielone, ścieżki ro-
werowe będą dla inwestycji dodatkowym atutem — twierdzi Anna 
Gumowska, CEO w Prime Time PR. Bardzo często kobiety pytają 
też o to, czy na osiedlu przewidziany jest plac zabaw dla dzieci bądź 
np. rowerownia. Dużym zainteresowaniem cieszą się lokale posiadają-
ce duże przydomowe ogródki bądź przestronne tarasy — dodaje.

Mimo tego, że płeć żeńska zwraca uwagę na wygląd inwestycji, 
nie bez znaczenia dla kobiet pozostaje funkcjonalność mieszka-
nia. Z informacji uzyskanych od deweloperów wynika, że kobiety 

przywiązują do niej bardzo dużą wagę. Istotne są dla nich: liczba 
pokoi odpowiadająca wygodzie domowników, adekwatny metraż, 
korzystny rozkład całego mieszkania, przestronność, a także do-
godna lokalizacja inwestycji. Liczy się przede wszystkim bliskość 
szkół, przedszkoli, żłobków, komunikacji miejskiej oraz punktów 
usługowych.

Dbając o bezpieczeństwo całej rodziny, panie częściej interesują się 
grodzonymi osiedlami, z monitoringiem i całodobową ochroną — ko-
mentuje Anna Gumowska.

Przekaz reklamowy
Kobiety biorą czynny udział w poszukiwaniu mieszkania, a często 
też zajmują się tym całkowicie same, dlatego to w głównej mierze 
do nich deweloperzy powinni kierować swój przekaz reklamowy.

Zdjęcia inwestycji muszą zostać wykonane profesjonalnie, mają 
przyciągać wzrok i zachęcać do zapoznania się z ofertą dewelopera. 
Ważne są też: przekaz słowny, obrazowe teksty wyzwalające szereg 
emocji, nawiązujące do najważniejszych wartości, przywołujące na 
myśl ciepło rodzinne czy początek nowego etapu w życiu — to spraw-
dzony przepis na powodzenie reklamy adresowanej głównie do ko-
biet — twierdzi Anna Gumowska. Oprócz tego ważne są spójność 
wszystkich elementów reklamowych oraz odpowiednie prowadzenie 
profili deweloperów w  mediach społecznościowych. Z  naszego do-
świadczenia wynika, że ich odbiorcami są zwłaszcza kobiety. Dlatego 
sprawdzą się tu inspirujące zdjęcia aranżacji wnętrz czy aktywizujące 
konkursy — dodaje.

Mimo że zakup mieszkania jest przeważnie decyzją wspólną, 
to ewidentnie kobiety wybierają konkretne lokum. Dlatego pla-
nując kampanię reklamową, deweloperzy powinni brać pod uwa-
gę głównie ich preferencje zakupowe. W finalnym etapie ostatnie 
słowo należy bowiem do pań.

Prime Time PR

Przeszukują internet, czytają branżową prasę, chętnie odwiedzają targi 
i spotykają się z handlowcami. Zadają szereg pytań, zwracają uwagę na detale 
i są bardzo wymagającymi klientami. Kobiety — to właśnie one najczęściej 
decydują o tym, jakie mieszkanie kupujemy.
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B
ronowice należą do najbardziej lubianych przez krako-
wian części miasta. Dzielnica przyciąga kolejnych mieszkań-
ców przede wszystkim atrakcyjnym położeniem względem 

ścisłego centrum, dostępem do zagospodarowanych terenów 
zielonych, ścieżek spacerowych i rowerowych, a także bogatą in-
frastrukturą handlowo-usługową i  bardzo dobrze rozwiniętym 
węzłem komunikacyjnym. Ponadto z  uwagi na bliskość uczelni 
i instytucji publicznych oraz dużą liczbę połączeń tramwajowych 
i  autobusowych, nieruchomości w  Bronowicach cieszą się zain-
teresowaniem osób inwestujących w  mieszkania pod wynajem. 
W okolicy znajdują się m.in. Uniwersytet Pedagogiczny, wydzia-
ły Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a tak-
że niezbędne do codziennego funkcjonowania — sklepy, 
przychodnie, punkty usługowe i instytucje publiczne.

Warto zwrócić uwagę, że kompleks Oaza Bronowi-
ce sąsiaduje z Parkiem Młynówka Królewska, a Błonia 
znajdują się w  odległości kilku minut pieszo. Z  myślą 
o  rodzinach bezpośrednio przy inwestycji zaprojek-
towano plac zabaw dla dzieci. Osiedle ma być w  pełni 
funkcjonalne, dlatego projekt obejmuje także budowę 
układu drogowego i  ciągów pieszych. Wewnętrzny 
dziedziniec będzie wypełniony zielenią i  elementami 
małej architektury. 

W  ramach całego projektu, na częściowo zamknię-
tej działce, powstają trzy kwartały zabudowy przy 
ul.  Stańczyka 5, 7 i  9. Każdy z  etapów ma swój garaż 
podziemny. Koncepcja, opracowana przez Biuro Archi-
tektoniczne B2 Studio, zakłada zróżnicowanie wysoko-
ści poszczególnych segmentów na: średnio wysokie (6 
i 5 pięter oraz niskie (3 piętra). 

Każdy budynek składa się z trzech niezależnych skrzy-
deł, do których prowadzą oddzielne wejścia i klatki scho-
dowe. Wygodną komunikację między kondygnacjami 
umożliwią cichobieżne windy. Powierzchnie zaprojekto-
wanych mieszkań wynoszą od 29 do 91 mkw. W podziem-
nej kondygnacji przewidziano stanowiska postojowe oraz 
pomieszczenia gospodarcze i techniczne. 

Ofertę mieszkań uzupełniają lokale administracyjno-biu-
rowe, które zaplanowano na parterze w segmencie C. 

Do oferty sprzedaży inwestor wprowadził zarów-
no mniejsze mieszkania (na niższych kondygnacjach), jak 
i  większe 3- i  4-pokojowe (na wyższych piętrach). Więk-
szość z  nich będzie posiadać balkony, loggie lub tarasy. 
Standardem są także drzwi antywłamaniowe, wideodomo-
fony i oświetlenie energooszczędne w częściach wspólnych 
oraz w zakresie bezpieczeństwa — ochrona  i monitoring. 

Inwestycja została dopracowana również pod wzglę-
dem estetycznym — zastosowane materiały wykończe-
niowe nadają wnętrzom i  częściom wspólnym elegancki 
charakter. W projekcie wykorzystano drewniane okna trój-

szybowe, parapety wewnętrzne z  kamienia naturalnego oraz 
granit w strefie wejściowej i na schodach zewnętrznych. 

Deweloper zakończył budowę przy ul. Stańczyka 9, w którym 
klienci mają ostatnią szansę na zakup mieszkania w idealnej loka-
lizacji. W trakcie realizacji jest budynek oznaczony nr 7, którego 
budowa kończy się 30 czerwca 2018 roku. W tym etapie zosta-
ło jeszcze trochę wolnych mieszkań. Oferta sprzedaży obejmuje 
także już ostatni kwartał zabudowy przy ul. Stańczyka 5. 

Po więcej informacji zapraszamy do działu sprzedaży znajdu-
jącego się przy wjeździe na osiedle. 

Joanna Kus

Oaza Bronowice — przyjazne miejsce do życia
ZaprosZono nas

Projektując Oazę Bronowice, inwestor w pełni 
wykorzystał potencjał lokalizacji w sercu dzielnicy. 
Inwestycja powstaje dla osób, które cenią sobie komfort 
i funkcjonalność mieszkań.
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K
ompleks znajduje się w  miejscowości Sułków, położonej 
6 km od południowej granicy Krakowa. W ramach I etapu 
inwestor — ARMAX WAWEL — realizuje 8 domów w  za-

budowie bliźniaczej.  W  każdym z  nich zaprojektowano dwa 
mieszkania: parterowe i  piętrowe (dwukondygnacyjne). Po-
wierzchnie lokali zaplanowanych na parterach wynoszą 53 mkw. 
Dostępna przestrzeń została podzielona w funkcjonalny sposób. 
W ofercie są mieszkania 2-pokojowe z możliwością aranżacji na 
3-pokojowe. Do parterów przynależą duże ogrody. W przypadku 
mieszkań dwukondygnacyjnych deweloper oferuje metraże od 
119 do 121 mkw. Korzystając z przestronnych balkonów, można 
cieszyć się walorami widokowymi najbliższej okolicy.

Bezpośrednie sąsiedztwo Wieliczki i Puszczy Niepołomickiej 
przekłada się na atrakcyjność turystyczną całej miejscowości. 
Podmiejski charakter inwestycji sprzyja wypoczynkowi i  in-
tegracji. Osoby aktywne, dbające o  kondycję fizyczną docenią 
liczne ścieżki spacerowe i rowerowe. Dla miłośników przyrody 
i  pieszych wycieczek dużym atutem osiedla jest bliskość tere-
nów leśnych. Zielona dolina, na której południowo-wschodnim 
stoku usytuowano inwestycję, stanowi naturalną osłonę przed 
hałasem samochodowym. Z  drugiej strony łatwy dostęp do 
drogi krajowej (oddalonej o 200 m) usprawnia codzienną komu-
nikację. Ponadto tuż obok osiedla mieści się przystanek auto-
busowy, z którego busy odjeżdżają co 7 minut. Sklepy i punkty 
usługowe znajdują się w odległości 300 m od osiedla. Na więk-
sze zakupy można wybrać się do Wieliczki, gdzie działają liczne 
supermarkety.

Z  myślą o  potrzebach rodzin wychowujących dzieci, inwe-
stycję ulokowano w  pobliżu prywatnego przedszkola i  szkoły 
podstawowej w  Tomaszkowicach. Na okoliczną infrastrukturę 

składają się także obiekty: sporto-
we, turystyczne czy edukacyjne 
w Wieliczce.

W  projekcie zagospodarowa-
nia działki uwzględniono zewnętrz-
ne miejsca postojowe. Co istotne 
— przyporządkowane do każdego 
mieszkania. Teren osiedla jest ogro-
dzony, a wewnętrzny układ drogowy 
utwardzony kostką brukową.

Projektanci położyli nacisk nie 
tylko na wysoką jakość wykończe-
nia i użytkowy charakter inwestycji, 
ale także jej estetyczną formę. Kon-
cepcję architektoniczną opracowała 
znana krakowska pracownia Kiewel/
Janus Architekci. Przygotowane dla 
klientów przykładowe aranżacje 

mieszkań powstały dzięki współpracy z zespołem JF Architektu-
ra Wnętrz. Pod względem estetycznym osiedle wyróżniają m.in. 
starannie zaprojektowane części wspólne.

Wysokie standardy budowlane i  materiałowe są efektem 
wieloletniego doświadczenia firmy ARMAX WAWEL na lokal-
nym rynku nieruchomości. Deweloper jest obecny w branży od 
1996 r. Swoją strategię inwestycyjną opiera na łączeniu estetycz-
nej architektury z  nowoczesnymi rozwiązaniami technologicz-
nymi, a także przemyślanym wyborze lokalizacji pod inwestycje. 
Osiedle Zielony Stok Wschód to już trzecie przedsięwzięcie firmy 
ARMAX WAWEL w Wieliczce.

Sprzedaż inwestycji prowadzi Grupa Nieruchomości Kraków 
— doświadczona agencja nieruchomości specjalizująca się w ob-
słudze inwestycji deweloperskich. Ceny mieszkań ulokowanych 
na parterze wynoszą 285 tys. zł, na piętrze — 380 tys. zł.

Joanna Kus

Osiedle Zielony Stok Wschód —  
podmiejska inwestycja blisko natury

ZaprosZono nas

Osiedle Zielony Stok Wschód to inwestycja dla osób poszukujących spokojnego miejsca, 
wkomponowanego w malowniczy krajobraz, z dala od miejskiego zgiełku. W sąsiedztwie 
terenów cennych przyrodniczo, a jednocześnie na tyle blisko dużego miasta, by nie 
zamykać przed mieszkańcami dobrych perspektyw zawodowych.
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Perły z sieci

Royal Ontario Museum 

Królewskie Muzeum Ontario znajduje się w centrum 
Toronto i jest największym muzeum w Kanadzie. Obiekt 
był wielokrotnie rozbudowywany. Ostatnia przebudowa 
miała miejsce w 2002 r., kiedy ogłoszono międzynarodowy 
konkurs koncepcyjny na nowy gmach budynku. Zwycięską 
koncepcję zaproponował Daniel Libeskind — urodzony 
w Łodzi, światowej klasy architekt. Autor podczas tworzenia 
projektu przy współpracy z pracownią Van Bolts, chciał 
w naturalny sposób połączyć nowoczesną architekturę 
z tradycją. W efekcie powstała dynamiczna i innowacyjna 
fasada muzeum, którą wtopiono w stary budynek. 
Krystaliczną, nieregularną formę wykonano ze szkła 
i aluminium, a następnie wsparto na stalowym szkielecie. 
Nowy gmach został otwarty w czerwcu 2007 r. i znacznie 
zwiększył powierzchnię muzeum, które obecnie posiada 
blisko 6 mln eksponatów, a rocznie dodaje ok. 70 tys. nowych. 
Na 7 piętrach o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 
18,6 tys. mkw. znajduje się 7 nowych oraz 8 odnowionych 
galerii. Łącznie muzeum oferuje 40 galerii.

Hotel Ryugyong

Wieżowiec w Pjongjangu jest jedynym hotelem w Korei Północnej 
oraz największą konstrukcją w kraju. Był to także pierwszy 
budynek zbudowany poza Stanami Zjednoczonymi, który 
przekroczył wysokość 300 m. W połowie lat 80. władze Korei 
Północnej podjęły decyzję o zbudowaniu hotelu w stolicy, w celu 
przyciągnięcia potencjalnych inwestorów z zagranicy. Obiekt 
będący symbolem sukcesów północnokoreańskiej władzy jest 
w budowie od ponad 30 lat i nadal pozostaje nieukończony. 
Jego budowa rozpoczęła się w 1987 r. i miała potrwać 2 lata. 
W 1992 r. przerwano prace budowlane, a budynek pozostawiono 
bez okien, elewacji i wyposażenia. Wieżowiec o powierzchni 
użytkowej 360 tys. mkw. liczy 330 m wysokości, co przekłada 
się na 105 pięter. Żelbetowa konstrukcja składa się z 3 skrzydeł 
o wspólnym wierzchołku. Każde z nich liczy 100 m długości i 18 m 
szerokości. Wierzchołek stanowi 40-metrowa, okrągła konstrukcja 
zawierająca 8 obrotowych pięter. Łącznie hotel miał oferować 
3 tys. pokoi, kasyna, bary, restauracje oraz centrum handlowe.

Wiedeński Uniwersytet Ekonomiczny 

Znajdujący się w stolicy Austrii kompleks budynków jest 
największą uczelnią ekonomiczną w Europie. W skład kampusu 
o powierzchni 100 tys. mkw. wchodzi 7 budynków, a cały teren 
został pomyślany jako integralny fragment miasta. Za plan 
projektu odpowiadają pracownie BUSarchitektur i BOA office 
przy współpracy z LandschaftsArchitektur, a zaprojektowanie 
poszczególnych budynków zostało powierzone znanym 
pracowniom architektonicznym.  Wszystkie budynki cechuje 
nowoczesny wygląd, gdzie odważne i dynamiczne formy tworzą 
spójną całość. Centralny punkt kampusu stanowi biblioteka 
zaprojektowana przez Zahę Hadid. Fasadę budynku wykonano 
z żelbetonowych elementów oraz szkła, tworząc kontrast jasnych 
i ciemnych powierzchni. Asymetryczna forma budynku przyciąga 
uwagę, a sam obiekt stanowi ważny punkt na turystycznej mapie 
miasta. Poza funkcją edukacyjną, uczelnia zapewnia studentom 
możliwość korzystania z wielu udogodnień i atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu.fot.: Peter Haas, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot.: Steve Harris, flickr.com

fot.: Joseph Ferris, flickr.com



Z kraju

Pierwsze klucze do „Mieszkań Plus” rozdane
W Siedleminie (gmina Jarocin) odbyło się uroczyste przekazanie kluczy 
do pierwszych mieszkań udostępnionych w ramach programu „Mieszka-
nie Plus”. W wydarzeniu wzięli udział nowi najemcy, władze gminy oraz 
przedstawiciele parlamentu i  rządu. Burmistrz Jarocina, Adam Pawlic-
ki podkreśla, że to wielki dzień nie tylko dla osób, którym udało się za-
kwalifikować do programu, ale także dla całej gminy. Jarocin jest bowiem 
pierwszą miejscowością w Polsce, gdzie ruszyło „Mieszkanie Plus” i no-
wi mieszkańcy zamieszkają w lokalach na wynajem na zasadach rządo-
wego programu. Pierwszymi najemcami zostało 96 rodzin. Klucze do 
mieszkań odebrali w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Głównej 
w Siedleminie.

Aby zapewnić odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, władze gminy 
zakupiły sąsiadującą z inwestycją nieruchomość, gdzie ma powstać nowe 
przedszkole, o czym poinformował burmistrz Jarocina. Zabudowa „pluso-
wego” osiedla składa się z 3-piętrowych budynków szeregowych, miesz-
czących po 6 mieszkań. Ich powierzchnie liczą od ponad 35 do 55 mkw., 
natomiast stawka czynszu ma się kształtować wokół 11 zł/mkw.

Zaskakujące dane o faktycznym zadłużeniu państwa 
GUS po raz pierwszy opublikował dane o  zadłużeniu państwa, wynikającym 
z  uprawnień emerytalnych przysługujących Polakom. Tak zwany ukryty dług 
już w 2015 r. wynosił prawie 5 bilionów zł.

GUS musiał ujawnić szczegółowe informacje o  tzw. ukrytym długu, czy-
li łącznej wartości zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych przysługują-
cych Polakom. Według stanu na koniec 2015 r. obiecane emerytury stanowią 
kwotę 4,96 biliona złotych, czyli aż 276 proc. PKB. Dla porównania, na począt-
ku tego samego roku wynosiły 255 proc. w relacji do PKB.

Do tej pory Polacy nie byli informowani o faktycznym zadłużeniu państwa, 
teraz musi się to jednak zmienić. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i  Rady Unii Europejskiej nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek 
publikowania raportów o zobowiązaniach emerytalnych. 

Na razie ekonomiści ostrożnie komentują ujawnione dane, ale z perspekty-
wy przyszłych emerytów, stosunek oszacowanej kwoty do PKB jest co najmniej 
niepokojący. Nasuwa wątpliwości w kwestiach dotyczących wypłacalności sys-
temu emerytalnego w przyszłości, a tym samym może istotnie obniżyć zaufanie 
obywatela do państwa, powodując np. kolejną falę emigracji zarobkowej. 

Zwycięzca domu na medal zajął 3. miejsce 
Po raz ósmy w Kudowie-Zdroju zorganizowano konkurs, w któ-
rym ocenie podlegają znaczące remonty i modernizacje budynków. 
„Mój dom na medal” zainteresował tylko jednego uczestnika. Choć 
pan Tadeusz zgłosił się jako jedyny do rywalizacji, zajął 3. miejsce. 
Komisja konkursowa argumentowała swoją decyzję wykorzysta-
niem do oceny skali porównawczej z poprzednich edycji.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne. Zajmując 1. miej-
sce, można było otrzymać 25 tys. zł, natomiast dla pozostałych zdo-
bywców miejsc na podium przeznaczono odpowiednio 15 i 10 tys. zł. 

Celem konkursu jest rozpowszechnianie, a także ochrona kultury 
materialnej miasta. Podstawowym kryterium było przeprowadze-
nie prac remontowych lub modernizacyjnych, które miały szczegól-
ne znaczenie dla wyglądu budynku, a tym samym wpłynęły na kra-
jobraz miasta.

Jak widać, stosunkowo wysokie nagrody nie zachęciły mieszkań-
ców do wzięcia udziału, co jednak nie zraziło organizatorów. Już te-
raz zapowiedziano kolejny plebiscyt. 
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Z Krakowa

Miasto inwestuje w ścieżki rowerowe 
100 mln zł Kraków przeznaczy na budowę ścieżek rowerowych. W ciągu najbliższych 
dwóch lat miasto chce oddać do dyspozycji mieszkańców 60 km nowych tras. Stolica 
już teraz może pochwalić się jedną z najlepszych w Polsce siecią ścieżek dla rowerzy-
stów. Lepiej jest jedynie w Warszawie i Wrocławiu. Obecnie krakowscy rowerzyści 
mogą poruszać się po 230 km pasów przeznaczonych dla ruchu rowerowego.

W ciągu najbliższych lat miasto przewiduje dalszą rozbudowę poszczególnych od-
cinków. Powstać mają zarówno trasy pieszo-rowerowe, jak i turystyczne. Szacuje się, 
że koszty przedsięwzięcia sięgną sumy 40 mln zł.

Przeprowadzone w  ostatnim czasie zmiany w  zakresie Stref Płatnego Parkowa-
nia w Krakowie w znacznym stopniu miały ułatwić również rowerzystom poruszanie 
się po centrum. Między innymi dzięki otwarciu jednokierunkowych ulic dla ruchu ro-
werowego działającego w obydwu kierunkach, poruszający się jednośladami zyskali 
więcej możliwości w zakresie przemieszczania się.

W Krakowie od 2016 r. mieszkańcy mogą korzystać z rowerów miejskich Wavelo. 
Na terenie miasta jest rozmieszczonych 3,9 tys. stojaków rowerowych, a do 2018 r. 
ich liczba ma się zwiększyć o kolejne 2,1 tys. Oprócz tego więcej będzie także stacji 
do samodzielnej naprawy – jeśli uda się zrealizować plan, powstanie ich łącznie 28.

Pszczoły zadomowiły się w Krakowie 
W  ubiegłym roku w  Krakowie powstały pierwsze pasieki, które 
umieszczono na dachach budynków, takich jak Nowohuckie Cen-
trum Kultury, Centrum Administracyjne i Obsługi Mieszkańca, Dom 
Erazma czy Zarząd Budynków Komunalnych. Na ten rok zaplanowa-
no otwarcie pierwszej pasieki naziemnej, na terenie błoń mogilskich, 
przy ul. Syrachowskiej. Końcem kwietnia postanowiono tam ule. Pla-
nowane są również kolejne realizacje, m.in. na dachach spalarni i Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Zastępca prezydenta 
miasta ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta Andrzej Kulig 
zwraca uwagę na to, że zainicjowanie projektu było pewnego rodzaju 
eksperymentem. Dzisiaj cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Realizując projekt „Pasieka Kraków”, władze Krakowa współpra-
cują z Zarządem Zieleni Miejskiej i Zrzeszeniem Pszczelarzy Krakow-
skich. Cele akcji to edukacja, promowanie ekologicznego trybu życia 
oraz zwrócenie uwagi na problem zmniejszania się populacji pszczół 
w  ciągu ostatnich lat. Zakładanie pasiek w  Krakowie i  pozyskiwanie 
miodu wpisuje się również w strategię promocji miasta.

Zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego
Oficjalnie rozpoczęła się trzecia edycja Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Po raz kolejny mieszkańcy Małopolski mogą wybierać zadania, które mają zostać 
zrealizowane, a także zaproponować własne. Do 6 czerwca można składać swoje 
propozycje projektów. Podobnie jak w poprzedniej edycji, do rozdzielenia pomię-
dzy projekty proponowane przez mieszkańców przewidziano 8 mln zł. Na potrze-
by konkursu województwo małopolskie podzielono na 6 subregionów. W każdym 
z nich do rozdysponowania będzie 1,33 mln zł. Zgłaszane projekty podzielono na 
dwa rodzaje — małe i duże. Małe zadania dotyczą jednego powiatu lub miasta Kra-
kowa, a ich wartość powinna mieścić się w granicach od 50 do 100 tys. zł. Duże za-
dania to projekty zaplanowane dla co najmniej dwóch powiatów położonych w da-
nym subregionie lub Krakowie, których wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł ani 
wyższa niż 400 tys. zł. W okresie wakacyjnym będzie trwała weryfikacja i dopusz-
czanie do głosowania zgłoszonych pomysłów. Głosowanie odbędzie się w termi-
nie od 10 września do 5 października, a ogłoszenie wyników tegorocznego budże-
tu obywatelskiego zapowiedziano na 30 listopada. Więcej szczegółów można zna-
leźć pod adresem www.bo.malopolska.pl.
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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 4,2790

chf 3,5988

pln 3,63%

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 –0,7266

libor eur *** –0,3557

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)                          152,44

tabela nr 089/A/NBP/2018 z dnia 9.05.2018

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

(dane na dzień 8.05.2018 [Euribor],  
2.05.2018 [Libor], źródło: NBP)

* wiBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w warszawie [w pln] 

** liBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych na rynku 
międzynarodowym w londynie

*** euriBor – stopa procentowa kredytów 
międzybankowych w Brukseli [w eur] è od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 mkw. 
pow.

è od budynków mieszkalnych (lub 
ich części) – 0,77 zł od 1 mkw. pow. 
użytkowej

è od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności  
gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na  
prowadzenie działalności gospodarczej – 
23,10 zł od 1 mkw. pow. użytkowej

è od budowli – 2% ich wartości

(dane na dzień 19.04.2018)

(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

Sufity napinane i ich właściwości

S
ufity napinane — to pojęcie dla większości z nas jest dosyć 
obce. Od razu nasuwają się pytania: Co to znaczy sufit napi-
nany? Jak to napinany? Z czego on jest wykonany? Najłatwiej 

porównać go do sufitów podwieszanych z  płyt kartonowo-gip-
sowych. Jednak w  odróżnieniu od tradycyjnych sufitów, te na-
pinane wykonane są z  materiałów pozwalających na całkowitą 
dowolność form, tekstur i  kolorów. Charakteryzuje je bardzo 
cienka powłoka, która waży niecałe 200g/mkw., dzięki czemu nie 
obciąża już istniejącego stropu lub ściany.

Taki sufit wykonuje się z chlorku winylu, czyli PVC, który jest 
całkowicie bezpieczny dla zdrowia. Istnieje możliwość ponowne-
go wykorzystania materiału jako surowca wtórnego. Dodatkowo 
powłoka jest antyelektrostatyczna, zatem nie przyciąga dro-
bin kurzu i  innych zanieczyszczeń, jest nieprzemakalna, w  peł-
ni odporna na wilgoć, antysejsmiczna. Sufit ma właściwości 
wodoodporne, dzięki czemu może uchronić pomieszczenie przed 
zalaniem, wytrzymując ciężar nawet ok. 120 litrów na mkw.

Sufity napinane wykonuje się z  folii rozciąganej w  lokalu 
u  klienta, na aluminiowych profilach, dzięki podgrzaniu do od-
powiedniej temperatury. Taki model może obniżyć zbyt wysokie 
pomieszczenia, zakrywa też wszelkie niedoskonałości, pęknięcia 
i instalacje istniejącego stropu. Nigdy nie popęka, w odróżnieniu 
od zwykłej płyty gipsowo-kartonowej. Zawsze będzie idealnie 
gładki — ma „pamięć kształtu”, a więc powraca do swojej formy.

Plastyczna forma powoduje, że prócz naszej wyobraźni i  za-
kładanego budżetu, nic nas nie ogranicza. Ciekawie prezentuje się 
również na ścianie. Dodatkowo takie materiały możemy zamie-
ścić w ramach: drewnianych, stalowych itp. Większość firm jest 
w stanie wykonać każdy kształt sufitu, od prostokątów poprzez 
owalne, faliste, łukowe i kilkupoziomowe. Do walorów sufitów na-
pinanych należy także bardzo szeroka gama kolorystyczna.

Sufity napinane możemy stosować w  pomieszczeniach uży-
teczności publicznej, restauracjach, klubach muzycznych, ba-
rach, kawiarniach, recepcjach, basenach, siłowniach, biurach, 
sklepach, a nawet w placówkach medycznych (powłoki pokryte 
środkiem antybakteryjnym), ponieważ posiadają wszystkie po-
trzebne certyfikaty i atesty:
1. Certyfikat CE 1488-CPD-0106/W
2. Klasa A+ (najniższa emisja substancji lotnych)
3. Certyfikat higieniczny
4. Klasyfikacja ogniowa B -s2, d0
5. Certyfikacja Instytutu Techniki Budowlanej zgodna z PN

Do tej pory istniało niepotrzebne przekonanie, że sufity napi-
nane nadają się tylko do powyższych pomieszczeń. Nic bardziej 
mylnego. Równie dobry efekt daje wykorzystanie sufitów na-
pinanych w domach i mieszkaniach. Sprawdzają się do optycz-
nego powiększenia niskich pomieszczeń, a  dodatkowo szeroka 
gama barw i rozwiązań pomoże odmienić nasze mieszkanie, któ-
re stanie się bardziej nowoczesne i  luksusowe, tym bardziej że 
możemy dowolnie łączyć faktury i  kolory proponowane przez 
producentów.

Tylko czym się kierować przy wyborze?
Istnieje kilka podstawowych rodzajów sufitów napinanych. Sufit 
LAQUE — według niektórych jest najtańszy i zarazem najbardziej 
klasyczny. Dzięki połyskowi, przy zastosowaniu obojętnie jakie-
go koloru, znacznie powiększa przestrzeń, powodując nawet złu-
dzenie optyczne posiadania antresoli. Dla osób, które nie gustują 
w wysokich połyskach, odpowiedni będzie model w wersji saty-
nowej lub matowej. Do złudzenia przypomina standardowy. Su-
fity te można montować tylko na wybranych fragmentach lub na 
całej powierzchni pomieszczenia, w jednym pasku lub po prostu 
jako odbicie wyspy kuchennej, pozwalające na ukrycie rur zwią-
zanych z pochłaniaczem.

Kolejnym rodzajem jest bardzo ciekawy sufit transparentny. 
Może doskonale zastąpić oświetlenie. Dzięki temu nie musimy fot.: rzeczyniezwykle.pl

fot.: rzeczyniezwykle.pl
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montować drogich żyrandoli. Przy możliwości podświetlenia 
sufitu od góry, możemy doświetlić przedpokój, łazienkę, kuch-
nię, pokój dziecka czy naszą sypialnię, montując paski LED, 
które oświetlają jego powierzchnię, na całości lub np. po obry-
sie. Wtedy żadne inne oświetlenie nie jest potrzebne. Ten ma-
teriał wykorzystuje się również do tworzenia różnych lamp 
wielkopowierzchniowych.

Trzecim najczęściej wybieranym rodzajem są sufity z nadru-
kiem. Teraz wystarczy wyobrazić sobie, że po ciężkim dniu, w sy-
pialni leżymy pod rozgwieżdżonym niebem. Dzięki najnowszej 

technologii Double Vision w  ciągu dnia możemy korzystać ze 
standardowego białego sufitu, a  gdy wieczorem, siadając na 
kanapie, zapalimy światło nad sufitem, pojawi się odprężają-
cy nadruk. Wystarczy wybrać motyw, który lubimy, np. wspo-
mnienie w postaci zdjęcia z naszych wakacji, niezapomnianego 
dnia w naszym życiu, np. z zaręczyn, czy widok z okna z podró-
ży poślubnej. Takie rozwiązania są również bardzo popularne na 
ścianach.

W dekoracyjnej powłoce sufitowej możemy montować wszel-
kiego rodzaju żyrandole, wentylacje itp. Montowane są również 
zestawy światłowodowe, dające efekt gwieździstego nieba. Je-
dyną formą konserwacji czy odświeżenia jest przetarcie sufitu 
w  przypadku zabrudzenia. Jeśli aktualny wzór nam się znudzi, 
możemy zamówić nowy kolor bądź nadruk. Można również za-
mówić czyszczenie. Dodatkowo sufit ten może zastąpić słynne 
płyty kasetonowe, które są mało eleganckie. Wystarczy zamó-
wić model o odpowiedniej wielkości i płyty zostaną zamienione 
na nowe i efektowne.

Kwestią jednak najistotniejszą dla niektórych jest fakt prak-
tycznie czystego montażu, często bez konieczności wynoszenia 
mebli i sprzętów. Prawie bez kurzu i brudu, a co najważniejsze — 
montaż takiego sufitu w najprostszej formie zazwyczaj trwa zale-
dwie kilka godzin.

Ceny kilka lat temu były zawrotne. Obecnie zaczynają się od 
ok. 200 zł/mkw. Cena obejmuje koszt materiału, listew, monta-
żu, dojazdu, wycen, pomiarów oraz niejednokrotnie i wizualizacji.

Każdy z wyżej wymienionych sufitów możemy łączyć ze sobą 
w dowolnych proporcjach. W ten sposób uzyskujemy oryginalny 
efekt zamiast banalnego sufitu. Według mnie jest to kwestia war-
ta przemyślenia i zastosowania u siebie w domu czy w firmie.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Rzeczy Niezwykłe  
http://rzeczyniezwykle.pl

Bartłomiej Kuras
facebook: architekt Bartłomiej Kuras

betonowa.plfot.: rzeczyniezwykle.pl

fot.: rzeczyniezwykle.pl
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W sypialni idealnej

S
ypialnia to dla wielu 
z nas ulubione pomiesz-
czenie w  całym domu. 

Jest enklawą, w  której przy 
książce lub ulubionym seria-
lu odpoczywamy po ciężkim 
dniu. Kojarzy się z  ciepłem, 
przytulnością i  harmonią. 
Jednak aby tak było, ważne 
jest zbudowanie w niej odpo-
wiedniego nastroju. Można 
to zrobić za pomocą właści-
wego oświetlenia, tapet, dy-
wanów, zasłon i  dodatków. 
Jeżeli w  sypialni stanie gar-
deroba i piękna toaletka z du-
żym lustrem, każda kobieta 
poczuje się tam jak królowa. 
Jednak niekwestionowanym 
władcą każdej sypialni jest 
łóżko. Pomówmy więc o łóżku i wszystkim, co na nim.

Jeśli projektujemy sypialnię, zazwyczaj już wcześniej wiemy, 
zgodnie z  jakim stylem ma być urządzona. Jeśli nie – pomyślmy 
o  tym, ponieważ ta decyzja pomoże wybrać najodpowiedniej-
sze łóżko. A jest w czym wybierać. Łóżka z ramą drewnianą będą 
pasować do sypialni minimalistycznych, np. scandi, klasycznych, 
prowansalskich i  hampton, te z  metalową ramą, w  zależności 
od sposobu wykucia, sprawdzą się w  stylu loftowym lub w  ro-

mantycznej sypialni. Obecnie chyba najpopularniejsze są łóżka 
tapicerowane, które dają niemal nieograniczone możliwości kon-
figuracji. Kształt wezgłowia, rodzaj tkaniny i sposób pikowania to 
najważniejsze elementy, które decydują o wyglądzie ramy łóżka. 
Dostępne są również modele z  szufladami lub pojemnikiem na 
pościel.

Nie mniej ważnym wyborem jest decyzja o  rodzaju stela-
ża i materaca. Niektóre modele łóżek dostępne są w sprzedaży 
razem ze stelażem, częściej jednak możemy sami wybrać odpo-
wiadający nam model. O ile wybierając ramę łóżka, kierujemy się 
względami estetycznymi, o tyle przy wyborze materaca powin-
niśmy wybrać taki, który zagwarantuje nam zdrowy i komforto-
wy sen.

Wybierając kołdrę, zwróćmy uwagę, aby była dostosowana 
do pory roku i zapewniała odpowiednią cyrkulację powietrza. Ku-
pując kołdrę i poduszkę, szukajmy produktów o właściwościach 
antyalergicznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych.  Zapew-
ni to komfort użytkowania i przedłuży ich trwałość.

Pora na wybór pościeli. Wygląd jest tu kwestią drugorzęd-
ną. To materiał i  rodzaj przędzy decydują o  jakości snu. Przede 
wszystkim zapomnijmy o poliestrze. Włókna syntetyczne w po-

ścieli są tańsze, ale również twarde, szorstkie 
i nieprzyjemne w dotyku, a co najgorsze blokują cyr-
kulację powietrza. Satynowa lub jerseyowa pościel 
bawełniana posłuży długie lata, a dodatkowo przy-
jemnie otuli do snu i  pomoże zachować świeżość. 
Jeżeli zaś chodzi o zdobienia, wybór jest tak ogrom-
ny, że ogranicza nas jedynie własna wyobraźnia. 
Obecnie największą popularnością cieszy się po-
ściel z  motywami botanicznymi. Sięgamy po kom-
plety w duże, egzotyczne liście monstery, palmy lub 
bananowca, ale również subtelne, delikatne różycz-
ki, chabry i  kwiaty polne. Równie często wybiera-
my motywy geometryczne lub te pasujące do pory 
roku, a nawet aktualnych świąt. Na koniec pozostał  
już tylko wybór pasującej do całości narzuty i podu-

szek dekoracyjnych (koniecznie w dużej ilości). I gotowe. Możemy 
już spać spokojnie.



 n	 31Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 09/2018

ul. Handlowców 12 
Modlniczka k/Krakowa 
Tel. 12 622 62 01



 n32 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 09/2018

aranżacje wnętrz

Kobiecy kącik w sypialni lub garderobie

wykorzystując do tego stary stolik, biurko czy sekretarzyk albo 
wykorzystać meble używane również do innych celów. Przykład 
stanowi komoda, służąca do przechowywania ubrań lub poście-
li w sypialni. Wystarczy postawić ją w dobrze oświetlonym miej-
scu, nieopodal ustawić krzesło, a  kosmetyki włożyć do jednej 
z szuflad lub poukładać na blacie. W niewielkich wnętrzach w roli 
stolika sprawdzi się rozkładany blat umieszczony pod lustrem za-
wieszonym na ścianie.

Jak dopasować lustro?
Istotnym elementem toaletki jest lustro, którego wygląd powi-
nien korespondować ze stylem stolika. Ważne są również aspek-
ty praktyczne. Wygodne rozwiązanie stanowi zakup toaletki 
z zamontowanym już dużym lustrem, najlepiej takim, które moż-
na regulować, zmieniając choćby kąt nachylenia. Lustro składa-
jące się z kilku części docenią zwłaszcza osoby, które dużą wagę 
przykładają do profesjonalnie wykonanej fryzury. Jeżeli lustro 
nie zostało zamontowane do stolika na stałe, mamy dwie możli-
wości. Można powiesić je na ścianie, do której dosunięta jest to-
aletka albo zastosować małe, składane lusterko, wyciągane tylko 
w razie potrzeby.

Miejsce do przechowywania
Drobiazgi potrzebne do wykonania makijażu czy fryzury powin-
ny znajdować się zawsze w zasięgu ręki. Żeby uniknąć bałaganu, 
warto pomyśleć o specjalnym miejscu do przechowywania. Wie-
le toaletek wyposażonych jest w szufladę, w której można scho-
wać biżuterię i kosmetyki lub ich część. Na blacie warto ustawić 
organizer z  szufladkami lub tacę z  przegródkami ułatwiającymi 
posegregowanie drobnych elementów. Rynek oferuje również 
różnego rodzaju wieszaczki na biżuterię czy szkatułki i ozdobne 
pudełeczka.

Spójność stylistyczna
Toaletka powinna pasować do wystroju pomieszczenia, w którym 
się znajduje. W skandynawskich wnętrzach najlepiej sprawdzą się 
prosty stolik w neutralnym kolorze i  lustro w drewnianej ramie. 
Klimat rustykalnego mieszkania podkreślimy, stosując natural-
ne materiały, takie jak nielakierowane drewno wykorzystane do 
wykonania stolika albo wiklinowe koszyczki do przechowywania 
kosmetyków. We wnętrzu w stylu glamour można natomiast po-
zwolić sobie na bardziej ozdobną formę, wybierając stolik z  mi-
sternymi rzeźbieniami czy lustro w złotej albo srebrnej ramie.

Estetyka i funkcjonalność
Przemyślana toaletka to nie tylko część dekoracji, ale i praktycz-
ny element wyposażenia sypialni, łazienki czy garderoby, który 
można zastosować nawet w  niewielkim wnętrzu. Dzięki zasto-
sowaniu przemyślanych rozwiązań kobiety mogą poczuć się 
naprawdę wyjątkowo, przygotowując się do rozpoczęcia co-
dziennych aktywności.

Anna Kapłańska

W
ygospodarowanie specjalnego miejsca na toalet-
kę stanowi komfortowe rozwiązanie, pozwalające 
na wykonanie makijażu czy fryzury w  wygodny spo-

sób. Dodatkowe ułatwienie to zgromadzenie w  jednym miejscu 
wszystkich kosmetyków i potrzebnych drobiazgów.

Odpowiednie oświetlenie
W miejscu służącym do przygotowania makijażu niezbędne jest 
odpowiednie oświetlenie. Najlepsze będzie światło białe, jak naj-
bardziej zbliżone do naturalnego. Jeśli toaletka znajduje się w sy-
pialni, warto wykorzystać naturalne światło, ustawiając toaletkę 
prostopadle do okna. W łazience lub garderobie bez okna może 
być ciemno. Jeśli mielibiśmy tam toaletkę, należy ją odpowied-
nio doświetlić, np. za pomocą żarówek LED umieszczonych w ra-
mie lustra. Dobrym rozwiązaniem będzie również wykorzystanie 
specjalnych lamp do makijażu, które równomiernie oświetlają 
twarz, nie rzucając na nią cienia.

Coś z niczego
Jeśli ilość dostępnego miejsca albo budżet nie pozwalają na za-
kup gotowej, profesjonalnej toaletki, można wykonać ją samemu, 

Przygotowanie odpowiedniego makijażu to dla wielu pań jedna z ważniejszych 
czynności wykonywanych na początku dnia. Aby zadanie to stało się łatwe 
i przyjemne, warto pomyśleć o ładnej, a zarazem praktycznej toaletce.
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rynek pierwotny | mapa inwestycji

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 38–41.
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Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

1 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.
2 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 69
3 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – zrealizowana 50–60 8400 - 8600 GP-Investments 57

4 Art City (Al. Pokoju/ul. Fabryczna)    I etap – zrealizowany,  
II etap – IV kw 2018 37–78 od 6600 Eko-Park 54

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

76, 
 55–134

7900–8200,  
6700–9500 Inter-Bud 50

6 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67 f) bud. 4 – zrealizowany 70–93 9500–11 100 Inter-Bud 50
7 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 51

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

11 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) etap I – III kw. 2018, 
etap II – IV kw. 2018 36–77 6599–7659 Imperial Capital Residence Stawowa 68

12 M House (ul. Meiera) zrealizowana 45–57 5900–6500 Inter-Bud 50
13 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Start 55
14 Osiedle Łokietka 228 (ul. Łokietka) I kw. 2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9
15 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 6200–8000 Tętnowski Development 9, 59
16 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 8, 49
17 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 6100 CP RE 9, 45
18 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
19 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 56
20 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 48

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.
8 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 43–95 9900–13 900 Tętnowski Development 59
9 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 43, 65

10 Prądnicka 65 (ul. Prądnicka) zrealizowana 52–58 7000–7800 Tętnowski Development 59

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

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

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

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Prądnik Czerwony  Średnia cena: 6514 zł/mkw. 

bronowice   Średnia cena: 7270 zł/mkw. 

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

21 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 63–97 5900–6500 Dom-Bud M. Szaflarski 65

22 ul. Dobrego Pasterza 39 II kw. 2021 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 46
23 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje III okładka, 1

24 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018,  
bud. D – luty 2019 32–76 5500–7000 Dom-Bud M. Szaflarski 65

25 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 Krakoin 67
26 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 8, 56
27 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 56

28 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

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.

33 Mała Góra (ul. Mała Góra) II kw. 2018 42–70 5400–6000 Proins 60

34 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 67

35 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28–74 od 5000 HSD Arrow 46

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.

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

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

31 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego) bud. 16 A – zrealizowany,  
bud. 33 – w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 66
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łagiewniki – borek Fałęcki   Średnia cena: 5804 zł/mkw. 

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

52 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 7000 Budopol 69

53 Łagiewnickie Wzgórze (ul. Roi 6/Fredry) lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 62

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 46

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

49 Osiedle Malinowe Wzgórze (ul. Alfreda Dauna) etap A – II kw. 2018, 
etap B – III kw. 2018 35–110 5650–7455 Monto Bau;  

Malinowe Wzgórze 68

50 Osiedle Nowy Przewóz  5.0 (ul. Lipska) I kw. 2018 30–86 b.d. Instal Kraków 61

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

Dębniki     Średnia cena: 6872 zł/mkw. 

Podgórze Duchackie   Średnia cena: 5705 zł/mkw. 

Podgórze     Średnia cena: 7364 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

43 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 5700–6700 HSD Arrow 46

44 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5500–6950 Start 55

45 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 55

46 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 5900–6400 Krakoin 67

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

36 ATAL Kliny Zacisze IV kw. 2019 23–106 od 5500 ATAL 53

37 Bogucianka 158 i 160 lipiec 2018 149–156 4540–4670 Genus Grupa Deweloperska 70

38 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5200–5800 Proins 60

39 Mój Dom (ul. Obozowa) IV kw. 2019 22–59 5799–7299 Obozowa II okładka

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

41 Przemiarki 54 (ul. Przemiarki) zrealizowana 58–80 7000–7500 Inter-Bud 50

42 Villa Baltica (ul. Bartla) zrealizowana 41–77 5200–5499 MDM Na Klinach 9
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Czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
55 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–88 od 5900 ATAL 52
56 HYNKA II ETAP (ul. Hynka) II kw. 2020 39–68 6500–6800 Dasta Invest 44

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
60 Osiedle Na Lotnisku 1 zrealizowana 53–135 5400–6500 Acatom 70

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

Mistrzejowice   Średnia cena: 5826 zł/mkw. 

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

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

51–102,  
30–86

4900–5200,  
5344–6700 Inter-Bud 51

58 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 46
59 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700–7700 Start 55

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

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

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

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

okolice krakowa  

swoszowice   Średnia cena: 5352 zł/mkw. 

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

54 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) I kw. 2018 57–94 od 5800 Awim 48

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.

61 Gemini Park (Piekary) zrealizowana 41–120 od 4299 Quercus 66
62 Osiedle Klonowe 12 (Wieliczka, ul. Zbożowa) II kw. 2018 64–67 od 3898 Savan Investments 58
63 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Bogucika - Kraków) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 58
64 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki,ul. Na Piaski/ul. Lawendowa) IV kw. 2018 64–79 5700–6000 Maxus 64

65 Południowe Ogrody (gm. Wieliczka, Zagawa) I etap – grudzień 2018,  
II etap – kwiecień 2019 56–128 od 4196 Techniq 47

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

Inwestycyjne 63
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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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Hynka II etap

dAStA inVeSt Sp. z o.o.
biuro sprzedaży mieszkań: Plac Axentowicza 3/2, 30-034 Kraków 
tel: (12) 633 29 15, mail: biuro@dastainvest.pl

nazwa inwestycji Hynka II etap

adres ul. Hynka

miasto Kraków

cena za mkw. 6500–6800 zł /m2

termin oddania II kw. 2020

liczba kondygnacji 8 i 5

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Doceniając atuty Czyżyn, Dasta Invest przygotowała kolejny ze-
spół budynków mieszkalnych w sąsiedztwie zrealizowanego osie-
dla przy ul. Marii Dąbrowskiej. Mieszkańcy osiedla zamieszkają 
w  tej części Czyżyn, która od lat cieszy się bardzo dobrą infra-
strukturą. W okolicy działa wiele sklepów, usług i poczta. W oko-
licy są także przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie i kościół.

Drugi etap inwestycji przy ul. Hynka (część A i B) charakteryzu-
je się nowoczesną architekturą z  funkcjonalnie i  przestrzennie 
zaprojektowanymi wnętrzami mieszkań. W ramach inwestycji wy-
budowane zostaną mieszkania o powierzchniach od 34–79 m2. Do 
każdego z mieszkań zaprojektowano przestronne loggie. W kon-
dygnacji podziemnej znajdować się będzie wielostanowiskowy ga-
raż, w którym znajdować się będą miejsca postojowe. Na terenie 
tego osiedla zagospodarowany zostanie wyjątkowo duży wspólny 
teren zielony z elementami rekreacyjnymi i małej architektury.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 —  39,00 —

 3 —  53,00 —

 4 —  68,00 —
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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. 
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 6100–6900 zł

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  0  29,09 186 176

 2  1  38,70 247 680

 3  1  47,21 306 865

 3  1  51,18 327 552

 3  0  54,97 335 317

Opis inwestycji

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

Pobliskie centrum handlowe „Bonarka City Center” będzie dużym 
udogodnieniem związanym z życiem codziennym.

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

Mieszkania znajdują się w trzypiętrowych budynkach. Skomuniko-
wane cichobieżnymi windami oraz częściami wspólnymi o podwyż-
szonym standardzie. Duże balkony, nowoczesna bryła budynku 
mocno wyróżni inwestycję na Krakowskim rynku nieruchomości. 
W  hali garażowej znajduje się 41 miejsc postojowych oraz 52 ko-
mórki lokatorskie. Dodatkowo na zamkniętym terenie osiedla po-
wstanie 8 miejsc naziemnych.
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Osiedle Południowe Ogrody

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 pietro 61 256 000

 5 parter/piętro 87 389 000

 5 parter/piętro 128 489 000

nazwa inwestycji Południowe Ogrody

adres ul. Niepołomska

miasto Zagawa, gm. Wieliczka

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

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

liczba kondygnacji parter i piętro

balkon tak – na pietrze

taras tak – na parterze

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

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

„POŁUDNIOWE OGRODY” to unikatowy projekt!

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

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

Południowe salony i  ogródki, zielone osiedle, wysoki standard 
wykonania, doskonała komunikacja, tereny wspólne z sadem, si-
łownią i  placem zabaw; dużo miejsc parkingowych, światlowód 
w  każdym domu, na miejscu sklep, przystanek MPK i  wiele in-
nych... ZAPRASZAMY!
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Osiedle Kwitnących Wiśni

AWIM
Biuro obsługi klienta: tel: 12 417 26 56, tel/fax: 12 412 98 40
mail: awim@awim.krakow.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 I i II 97,43 5600 m2

nazwa inwestycji	 Osiedle	Kwitnących	Wiśni

adres ul.	Adama	Ciołkosza	i	Wiktora	Zina

miasto Kraków

cena za mkw. od	5600	zł	/m2 brutto

termin oddania	 Inwestycja	zakończona

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe	 m.p.	w	wiacie	garażowej	w	cenie,	 
	 dodatkowe	m.p.	15	000,00	zł

komórka lokatorska 5500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

To	 osiedle	 zlokalizowane	 w  południowym	 Krakowie	 składające	
się	 z  ośmiu	 budynków	mieszczących	w  sobie	 łącznie	32	miesz-
kania.	Komfortowe	lokale	mają	dostęp	do	tarasów	lub	ogródków.	
Dzięki	swojej	niskiej	zabudowie,	ogrodzeniu	i zagospodarowaniu	
przestrzeni	 wspólnej	 zielenią	Osiedle	 Kwitnących	Wiśni	 to	 do-
skonałe	miejsce	dla	 osób,	 szukających	 cichej	 enklawy,	 która	nie	
traci	jednak	żadnych	zalet	wynikających	z miejskiej	lokalizacji.
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Panorama Prądnik

noKtUrn deweLoper
biuro sprzedaży mieszkań: Plac Na Groblach 21 (parter), 31-101 Kraków 
tel: 12 427-58-27, 605-520-520 | e-mail: sprzedaz@nokturn.com.pl

nazwa inwestycji Panorama Prądnik

adres ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

miasto Kraków

cena za mkw. 4949–7100 zł/m2

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000–30 000 zł

komórka lokatorska 5000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Panorama Prądnik to inwestycja zlokalizowana w jednej z najpręż-
niej rozwijających się dzielnic Krakowa — Prądniku Białym. W ra-
mach osiedla powstaną 3 budynki, w których zaprojektowano 
łącznie 127 mieszkań o powierzchniach od 34 do 70 mkw. Inwe-
stycja jest usytuowana w pobliżu planowanego na 2020 r. przy-
stanku Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Komunikację ułatwi 
ponadto przebudowa al. 29 listopada i rozbudowa układu drogo-
wego w rejonie osiedla.

Oferta obejmuje funkcjonalne mieszkania z balkonami lub tarasami 
na wyższych kondygnacjach. Do części lokali na parterze przyna-
leżą prywatne ogródki. Podziemna kondygnacja zostanie prze-
znaczona na parking oraz komórki lokatorskie. Na terenie osiedla 
przewidziano również miejsce na stanowiska dla rowerów oraz 
plac zabaw podzielony na dwie strefy (zróżnicowane ze względu 
na wiek dzieci). W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. dwa parki, 
infrastruktura handlowo-usługowa, szkoły i przedszkola.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 wysoki parter  48,10 283 790 zł

 2 I piętro  48,80 302 560 zł

 3 wysoki parter  56,30 337 800 zł

 4 parter  70,10 349 925 zł
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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



61Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2018

rynek pierwotny

z miejscem postojowym

w garażu podziemnym 

i komórką lokatorską

w cenie!

(etap I)

Gotowe
mieszkania II etap

już w sprzedaży
DUŻY WYBÓR

MIESZKAŃ

NOWY PRZEWÓZ 5.0 to miejsce, 
które pozwala zapomnieć o zgiełku 

i hałasie wielkiego miasta, 
bez rezygnacji z jego dobrodziejstw. 

Wiarygodny Deweloper . pl
tel. 12 414 39 33, 12 414 12 11

Dotyczy mieszkań o pow. 
co najmniej 70 m2 

 (etap I)

Mieszkania
z dwoma 
miejscami

postojowymi 
w cenie
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Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Wieliczce.
ul. Zielna – Wieliczka

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

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

www.zielnapark.pl

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

WIELICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
32-020 Wieliczka, ul. Sikorskiego 5
tel. +48 668 81 23 98
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Gotowe mieszkania 
w kameralnym budynku  
ul. Wierzyńskiego 16A

Budynek nr 3  
(ul. Wierzyńskiego 33)
W TRAKCIE REALIZACJI
ZAKOŃCZENIE MARZEC 2019

ceny od 5630 zł/m2

inwestycje@smgrodzka.pl
sprzedaz@smgrodzka.krakow.pl

Sprzedaż nowych mieszkań:
t e l e f o n :  1 2  6 3 7  9 7  6 7
biuro: ul. Myczkowskiego 1/7 
www.smgrodzka.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

Złotego Sokoła
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Grupa KRAKOIN 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 9 |

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

mieszkania o pow. 32-83 m2

ceny od 5900 zł/m2 

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Reduta

PODGÓRZE DUCHACKIE
ul. Turniejowa

www.krakoin.com.pl

mieszkania o pow. 32-50 m2

ceny od 5900 zł/m2 
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www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl

OSTATNIE MIESZKANIA  
W SPRZEDAŻY

NA woli duchackiej

50 mieszkań w stanie deweloperskim
w dwóch 4-kondygnacyjnych budynkach
+  podziemny garaż wielostanowiskowy

mieszkania gotowe do odbioru
▶  sierpień / wrzesień 2018 r.

www.osiedlemal inowewzgorze .p l
sprzedaż@osiedlemalinowewzgorze.pl

■ Biuro Sprzedaży Monto-Bau Sp. z o.o.
Al. Daszyńskiego 12, Kraków
tel.: 725 725 320 | 515 944 012
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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



70 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2018

reklama

Atrakcyjne
mieszkania
i lokale użytkowe
BUDOWA ZAKOŃCZONA

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

www.acatom.pl 12 655 41 16



Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2018 71

reklama

Klub Biznesu 1906 to miejsce, w którym  
Partnerzy i Sponsorzy Wisły Kraków S.A.  
mogą aktywnie łączyć się i wspierać 
w tworzeniu biznesu.

Dołącz 
do Klubu!
www.klubbiznesu1906.pl

Łączymy pasję do sportu  
z biznesem.

Kontakt do koordynatora
733 850 960

Klub Biznesu 1906 to miejsce, w którym  
Partnerzy i Sponsorzy Wisły Kraków S.A.  
mogą aktywnie łączyć się i wspierać 
w tworzeniu biznesu.

Dołącz 
do Klubu!
www.klubbiznesu1906.pl

Łączymy pasję do sportu  
z biznesem.

Kontakt do koordynatora
733 850 960
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Art branding
Firmy coraz częściej wykorzystują sztukę do budowania swojego 
wizerunku. Nie jest już ona traktowana tylko jak dekoracja biura 
czy lobby budynku. Wszystkie działania związane z promowaniem 
jakiejś marki poprzez szeroko rozumianą sztukę określane są jako 
art branding. Warto zauważyć, że współpraca środowiska arty-
stycznego z  biznesem daje korzyść obu stronom. Jest to powód, 
dla którego sztuka coraz częściej pojawia się we wnętrzach kor-
poracyjnych. Sztuka przestaje dziś być rozumiana wyłącznie jako de-
koracja, a widzi się w niej funkcjonalne narzędzie, służące osiągnięciu 
wyznaczonych celów strategicznych, w  tym celów komunikacyjnych. 
W ten sposób sztukę we wnętrzu wyjmuje się z porządku „podoba mi 
się/nie podoba mi się” i poddaje analizie pod kątem spełniania założo-
nych rezultatów. Najważniejszym z takich celów, formułowanych przez 
zarządzających nieruchomościami komercyjnymi lub ich właścicieli jest 
nadanie inwestycji unikalnego, wyróżniającego się rysu — tłumaczy 
Beata Niemczuk z firmy art consultingowej Aurabilia.

 Świat biznesu otwiera się na sztukę, bowiem jest to sposób na 
stworzenie wizerunku marki ceniącej estetykę, jakość, a zarazem 
innowację i  kreatywność. Co więcej, sztuka we wnętrzu komer-
cyjnym nie jest tylko komunikatem na zewnątrz. Służy ona tak-
że pracownikom danego biura. Przykładem może być przestrzeń 
wspólna w nowoczesnych biurowcach. Obecność dzieł sztuki w ta-
kim miejscu pomaga w integracji osób i firm pracujących w danym 
obiekcie oraz buduje ich tożsamość. Na tym nie koniec, jak dodaje 
Beata Niemczuk: sztuka jest także narzędziem do zwiększania warto-
ści danej inwestycji. W przypadku inwestycji premium staje się elemen-
tem koniecznym całego projektu.

Jak wprowadzić sztukę do wnętrz komercyjnych?
Wiele osób kojarzy art branding z dużymi i bogatymi markami, tym-
czasem za pośrednictwem sztuki coraz częściej promują się także 
mniejsze firmy. Dzieła sztuki można bowiem dopasować do cha-
rakteru danej organizacji. Jak zauważa Beata Niemczuk: W  prze-
strzeń zastaną stosunkowo łatwo wprowadzić sztukę w  dowolnym 
medium i rejestrze — rzeźbę lub inną formę przestrzenną, malarstwo, 

grafikę młodego twórcy lub uznanego artysty. Można wybierać sztukę 
ze względu na zakres tematyczny. Umożliwia to kontrolowane budo-
wanie unikalnego komunikatu. Zniuansowany komunikat dotyczący 
nieruchomości daje się formułować również za pomocą niestandardo-
wych formatów dokoła sztuki, takich jak konkursy, wystawy czasowe, 
warsztaty kreatywne. Rzeczywiście, coraz częściej przestrzeń galerii 
handlowych czy części wspólne biurowców to miejsca, w których 
odbywają się różne wydarzenia kulturalne. W obiektach komercyj-
nych powstają też powierzchnie, w których prezentowane są dzieła 
sztuki. Przykładem może być chociażby biurowiec Bobrowiecka 8. 
Zgodnie z autorską koncepcją kultury wpisanej w przestrzeń, we 
współpracy z Fundacją Rodziny Staraków, we wnętrzach tego bu-
dynku, na jego dziedzińcach oraz w Ogrodzie Sztuki prezentowana 
jest twórczość młodych polskich artystów. 

Kolejnym przykładem może być plenerowa galeria Art Walk, 
która funkcjonuje w  ramach placu Europejskiego przy biurowcu 
Warsaw Spire. Art Walk to specjalnie zaprojektowana konstrukcja, 
która dostosowana jest do całorocznego eksponowania obrazów, 
rzeźb i instalacji artystycznych. Pasaż wystawienniczy został uru-
chomiony w maju 2016 r. przez Ghelamco Poland i Fundację Sztu-
ka w Mieście.

W jaki sposób kolekcje dzieł sztuki budują 
wizerunek firmy?
Dzieła sztuki pozwalają na tworzenie komunikatu. Z tego powo-
du firmy wykorzystują je do budowania swojego wizerunku. Ro-
dzi się jednak pytanie, co sprawia, że sztuka może pełnić taką 
funkcję. Jak zauważa Anna Theiss z  firmy art consultingowej 
Aurabilia: Sztuka mówi — do klienta, partnera biznesowego, użyt-
kownika przestrzeni. To punkt wyjścia dla budowania przez firmy ko-
munikatu opartego o sztukę. Wszystkie przedmioty, a więc także 
obrazy, rzeźby czy fotografie „mówią o danej firmie”, tj. prezen-
tują jej charakter, zestaw wartości, status materialny itd. 

BIUROWCE

Art branding, czyli mariaż sztuki 
z przestrzenią komercyjną
Dzieła sztuki coraz częściej pojawiają się we wnętrzach komercyjnych. 
Dlaczego tak się dzieje? Jak wpływają one na wizerunek firmy?
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i zewnętrznej (w tym wobec klientów i partnerów biznesowych naszego 
klienta). Ponieważ z założenia proponowana sztuka ma mieć walor in-
westycyjny, w naszych propozycjach koncentrujemy się na sztuce, któ-
ra ma przebiegi galeryjne i instytucjonalne oraz zakorzenienie w rynku 
sztuki — a więc może trafić na aukcję, wypracowując satysfakcjonujący 
wynik — tłumaczy Anna Theiss.

***
Anna Theiss i Beata Niemczuk są założycielkami firmy art consul-
tingowej Aurabilia. Na tym polu działają jako ekspertki od ponad 
15 lat. W swoim portfolio mają projekty dla Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Narodowego, Instytutu Adama 
Mickiewicza, Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, fundacji korpora-
cyjnych, funduszy inwestycyjnych, grup wydawniczych, dewelope-
rów z sektora premium, renomowanych kancelarii prawnych i biur 
architektonicznych.

Justyna Gorczyca
e-biurowce.pl

na fotografiach: dzieła sztuki w apatamentach  
No. 44 Luxury Rental (kolekcję dobierała Aurabilia)

Anna Theiss zauważa, że firma, która chce 
stworzyć własną kolekcję sztuki, może to zro-
bić na dwa sposoby. Po pierwsze już od począt-
ku można nadać jej sprofilowany rys. Wówczas 
dobiera się artystów i ich prace tak, by służyły 
realizacji celów związanych ze strategią i  cha-
rakterem działalności danej firmy. Druga moż-
liwość to gromadzenie obiektów sztuki, które 
jak mówi Anna Theiss, „zwracają uwagę”, są gło-
śne i nośne „tu i teraz”, a które w późniejszym cza-
sie zdefiniują firmę i będą świadczyć o jej bieżącym 
mecenacie. Świat sztuki obiegowej (czyli tej, która 
ma namaszczenie renomowanych galerii i  kryty-
ków sztuki) jest szalenie wyczulony na to, kto z kim, 
co realizuje i co potem będzie stanowić rynkową re-
nomę, więc o potknięcia nietrudno.

Sztuka tworzy nową wartość 
projektów nieruchomościowych
Jak zauważa Beata Niemczuk, mariaż sztu-
ki z  przestrzenią komercyjną i  mieszkaniową 
wciąż jest nowością na rynku polskim. Co-
raz więcej firm decyduje się jednak na to, by 
zainwestować w  sztukę, ponieważ w  takich 
wnętrzach spełnia ona wiele pozytywnych funkcji. Jej obecność 
wpływa na prestiż firmy. Spektakularnie (nie zawsze oznacza to wy-
sokie koszty) dobrana sztuka do przestrzeni wspólnych nadaje inwe-
stycjom szlachetny, ciekawy i  wyróżniający się charakter, z  którym 
mogą identyfikować się jej użytkownicy — tłumaczy Beata Niem-
czuk. Co więcej, wszelkie działania związane z promocją kultury 
czy wspieraniem artystów są często realizowane w ramach Cor-
porate Cultural Responsibility (CCR). 

Kolejną zaletą wprowadzenia obrazów, rzeźb czy fotografii do 
przestrzeni firmy jest pozytywny wpływ dzieł sztuki na pracow-
ników. Nie tak dawno były robione badania w Wielkiej Brytanii, któ-
re jednoznacznie wykazały, że ludzie pracujący w otoczeniu ze sztuką 
są bardziej kreatywni, skupieni i efektywni w swojej pracy, w przeci-
wieństwie do osób pracujących w  przestrzeni pozbawionej dekora-
cyjnych elementów — dodaje Beata Niemczuk. Sztuka inspiruje 
i tym samym podnosi kreatywność, a jednocześnie potrafi dzia-
łać uspokajająco, redukując poziom stresu wśród pracowników. 
Tworzenie firmowych kolekcji jest więc inwestycją, która może 
przynieść zyski. Można np. prezentować szerszej publiczności 
zgromadzone dzieła sztuki poprzez różne pokazy czy publika-
cje i dzięki temu zwiększać rozpoznawalność marki wśród klien-
tów. W przypadku obiektów rewitalizowanych, jeśli pojawia się w nich 
sztuka, to stanowi ona niejako część nowego oblicza danej inwesty-
cji, która sumuje się do jej nowej rynkowej wartości — dodaje Beata 
Niemczuk.

Pomoc w tworzeniu kolekcji
Coraz częściej przedsiębiorstwa powierzają tworzenie kolekcji 
specjalistom. Przykładem firmy, która przeprowadza klienta korpo-
racyjnego przez ten proces tworzenia kolekcji, pomaga w strategii 
inwestycyjnej i zakupie dzieł, jest np. Aurabilia. Jest ona pierwszą 
w  Polsce firmą art consultingową. Pracując z  klientem korporacyj-
nym zaczynamy od dokładnego poznania założeń danej inwestycji i jej 
celów oraz roli, jaką ma odgrywać sztuka (narzędziem, z  którego naj-
częściej korzystamy, jest warsztat strategiczny). Nieodzownym elemen-
tem naszej pracy jest doradztwo w warstwie komunikacji wewnętrznej Beata Niemczuk i Anna Theiss
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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

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

wraz z nowym budynkiem handlowo- usługowo- biurowym
o powierzchni użytkowej 519,10 m2.
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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością łączenia — 
cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65



Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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Agencja Bracia Sadurscy, BBZ Polska oraz filmowanienierucho-
mosci.pl. Nie można zapomnieć o patronacie medialnym portalu 
Magiczny Kraków, czasopisma „Administrator” czy też dwuty-
godników „Wspólnota Mieszkaniowa” oraz „Krakowski Rynek 
Nieruchomości”.

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w  Obrocie Nieru-
chomościami powstało w  Krakowie w  1993 r. Setki osób zwią-
zanych z organizacją przez dwadzieścia pięć lat wpłynęły na to, 
jak MSPON wygląda i działa teraz. Obecnie czynnych pośredni-
ków, zarządców oraz przedstawicieli innych profesji związanych 
z rynkiem nieruchomości zrzeszonych w Stowarzyszeniu jest po-
nad 250 i z miesiąca na miesiąc liczba ta rośnie. MSPON zrzesza 
pośredników oraz zarządców posiadających licencje branżowe — 
gwarancje ich przygotowania do wykonywania zawodu. Naszymi 
członkami są głównie osoby pracujące na terenie województwa 
Małopolskiego, aczkolwiek jesteśmy otwarci na każdego, kto 
chciałby przynależeć do Stowarzyszenia. 

Z KRAKowA

Jubileusz 25-lecia Małopolskiego 
Stowarzyszenia Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami

18 maja 2018 r. w stolicy Małopolski najstarsze ze Stowarzyszeń 
zrzeszających pośredników oraz zarządców w  Polsce obchodzi 
swój jubileusz. Jak wspomniał w  liście gratulacyjnym Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, dwadzieścia pięć lat pomyśl-
nej działalności to powód do satysfakcji i dumy, ale także okazja 
do spojrzenia na historię dotychczasowych dokonań i zaplanowa-
nia pomysłów na przyszłość. Dlatego też świętować będziemy po 
krakowsku, godnie Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa.

W  restauracji Tarasy Tynieckie, pośród zieleni, odbędzie się 
część oficjalna wydarzenia. To tam, zrzeszeni pośrednicy, sym-
patycy MSPON wraz z  zaproszonymi gośćmi będą brać udział 
w  jubileuszu. Swoją obecnością zaszczycają nas przedstawiciele 
władz Miasta Krakowa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, delegaci z amerykańskich organizacji Mainstreet of Realtors 
(MORe) oraz National Association of Realtors (NAR) z Chicago, 
przedstawiciele Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz 
Stowarzyszeń należących do PFRN. 

 Część oficjalną poprzedzi rejs statkiem, w  trakcie które-
go Krzysztof Jakubowski przedstawi ciekawą prelekcję na te-
mat krakowskich nieruchomości, a  czas umili występ muzyczny 
Olka Łodzia-Kobylińskiego „Makino”, twórcy zespołu Andrusy. 
W trakcie obchodów zostaną wręczone nagrody dla osób zasłu-
żonych dla Stowarzyszenia: Złote Odznaki i wyróżnienia MSPON 
oraz nie mniej ważne członkostwa honorowe Stowarzyszenia. 

 Piątkowy wieczór goście spędzą nad wodą, pod Wawelem — 
na barce-restauracji C.C. Stefan Batory zacumowanej przy bul-
warze Czerwieńskim. Przewidzianych jest wiele atrakcji oraz 
zabawa do późnych godzin nocnych.

C.C Stefan Batory — barka, na której odbędzie się wieczorna część obchodów 

jubileuszu, www.stefanbatory.com

 Obchody zostały objęte Patronatem Honorowym Woje-
wody Małopolskiego Piotra Ćwika, Prezydenta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego, Prezydenta Polskiej Federacji Rynku Nieru-
chomości Andrzeja Pióreckiego oraz Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie prof. UEK dr. hab. Andrzeja Cho-
choła. Sponsorami wydarzenia są firmy oraz organizacje: PZU 
S.A., Saga Brokers, FHU Wanta, Platforma Mieszkaniowa, 

XXI Kongres PFRN, którego MSPON było współorganizatorem, Wieliczka 2017, 

fot. MSPON

Przedstawiciele Małopolskiego Stowarzyszenia działają na 
rynku lokalnym oraz krajowym. Zrzeszeni w  MSPON wchodzą 
w  skład organizacji o  zasięgu krajowym. Tak jak wcześniej Ewa 
Pleśniarowicz, Elżbieta Prażmowska, Grzegorz Maciejowski oraz 
inni zasiadali w Zarządzie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo-
ści, tak teraz Andrzej Piórecki piastuje urząd Prezydenta PFRN 
już drugą kadencję. Samo Stowarzyszenie jest współorganizato-
rem wielu imprez branżowych oraz konferencji.

Jednym z  głównych zadań, które MSPON realizuje na prze-
strzeni lat, jest rozwój. Stawianie poprzeczki wysoko pozwala na 
szybkie reagowanie na potrzeby środowiska. Wprowadzanie no-
woczesnych rozwiązań ułatwia kontakt z organizacją wszystkim za-
interesowanym współpracą. MSPON to przede wszystkim ludzie. 
Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu działań na rzecz członków.  
Przykładem jest organizacja szkoleń branżowych pozwalają-
cych na lepsze wykonywanie pracy pośrednika, cechujących 
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się wysoką jakością oraz starannie dobranymi szkoleniowcami. 
Tego typu szkoleń mamy aż 9 w  roku, a  ich tematyka jest zróż-
nicowana: wyłączności, zmiany w  prawie, umiejętności sprze-
dażowe, mediacje, home staging, kontakt z klientem, etyka — to 
tylko ułamek zagadnień, o  których mówimy. Integracja środo-
wiska poprzez udział w  wyjazdach integracyjnych i  spotkaniach 

Członkowie MSPON na szkoleniu wyjazdowym w Szczawnicy w 2017 r., fot. MSPON

Szkolenie branżowe „Praktyczne wykorzystanie RODO przez pośrednika” 

prowadzone przez Rafała Szczeponka ze Szkoły Nieruchomości, fot. MSPON

networkingowych (zwanych „Śniadaniami Mistrzów Współpracy 
MSPON”) spaja środowisko i staje się okazją do rozwijania sieci 
kontaktów.

Przygotowujemy też do wykonywania zawodu pośredni-
ka oraz zarządcy, organizując kursy o  podstawie programowej 
przygotowanej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. 
W planach mamy wprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz 
szkoleń branżowych bądź warsztatów skierowanych do mniej-
szych, zorganizowanych grup. 

Dwadzieścia pięć lat działalności Stowarzyszenia na rynku nie-
ruchomościowym przypada na okresy spokoju oraz zawirowań 
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na rynku. Ostatnie pięć lat — deregulacja oraz wszelakie jej kon-
sekwencje — pokazały, że osoby zrzeszone w  MSPON potrafią 
się jednoczyć, solidarnie działać oraz być głosem środowiska.

Dziękujemy za zaufanie, którym jesteśmy obdarzeni od dwu-
dziestu pięciu lat. Chcemy działać, rozwijać się oraz realizować 
cele przez długie lata. Życzymy wszystkim zrzeszonym oraz 
sympatykom wiele pomyślności i realizacji w życiu zawodowym. 
Wszystkim włączającym się w  pracę na rzecz MSPON dzięku-
jemy za ogrom pracy oraz czasu, jaki wkładany jest w  pracę na 
rzecz Stowarzyszenia i  który przyczynia się do wypracowa-
nia tak dobrej pozycji Stowarzyszenia na rynku krajowym oraz 
międzynarodowym.

Informacje o Stowarzyszeniu znaleźć można na stronie: www.
mspon.pl. Zachęcamy również do kontaktu bezpośrednio z biu-
rem: 12 431 05 40, biuro@mspon.pl

Ewelina Wacławik
dyrektor biura MSPON

Jestem członkiem Stowarzyszenia od 2002 r. Dzięki temu pod-
nosiłem i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach 
oraz sympozjach. Poznałem wielu ciekawych i  wartych współ-
pracy pośredników na integracyjnych wyjazdowych spotkaniach. 
Jestem na bieżąco informowany o  zmianach przepisów praw 
i obowiązków Pośredników.

Warto być członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośred-
ników w Obrocie Nieruchomościami. 

Leszek Ignatowicz
 

Śniadania Mistrzów współpracy — comiesięczne spotkania 
networkingowe osób zrzeszonych w  MSPON, gdzie pośred-
nicy prezentują swoje oferty współpracy, połączone z krótki-
mi prezentacjami oraz dyskusjami na bieżące tematy związane 
z rynkiem nieruchomości.



Drugą możliwością zwolnienia z uiszczenia podatku od docho-
du sprzedaży nieruchomości, jest przeznaczenie uzyskanych ze 
sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe. Takimi celami 
są chociażby: zakup mieszkania, domu lub gruntu pod budowę, 
remont nieruchomości czy też spłacenie wcześniej zaciągniętych 
kredytów hipotecznych. Oczywiście w razie problemów lub nie-
jasności, sprzedający zawsze może udać się po poradę do radcy 
prawnego, notariusza lub biura nieruchomości, które w  ramach 
współpracy udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania. Możliwe jest 
również wniesienie o interpretację do Urzędu Skarbowego, która 
w przyszłości jest potwierdzeniem dobrze rozliczonego podatku.

Narzędzia ułatwiające sprzedaż
Sprzedaż nieruchomości wymaga od właściciela znacznego zaan-
gażowania w celu sprawnego znalezienia kupca, a co za tym idzie, 
trzeba mieć świadomość zainwestowania pewnych środków fi-
nansowych. Pierwszym narzędziem usprawniającym w  obec-
nych czasach sprzedaż nieruchomości jest internet. Na rynku 
działa kilkadziesiąt portali ogłoszeniowych, zarówno płatnych, 
jak i  bezpłatnych. Koszty umieszczenia takiego ogłoszenia nie-
stety nie należą do najniższych, a dodatkowo ważność oferty na 
portalu trwa zazwyczaj 30 dni, co oznacza, że co miesiąc trzeba 
ponownie uiszczać opłatę. Warto tutaj zaznaczyć, że średni czas 

EKSpERt RADZI

Sprzedaż nieruchomości. Co warto wiedzieć?

W
 życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Po-
datków nie unikniemy także przy sprzedaży nierucho-
mości. Często są to niemałe kwoty, a Urząd Skarbowy 

sam ich nie nalicza, to zbywca musi o  tym pamiętać. Pierwszą 
z opłat jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który wyno-
si 2 proc. od kwoty sprzedaży. Jednak sprzedając nieruchomość, 
nie musimy za bardzo się nim przejmować, ponieważ to kupujący 
uiszcza tę opłatę bezpośrednio u notariusza po podpisaniu aktu 
przeniesienia własności nieruchomości. Istotny dla sprzedające-
go będzie natomiast podatek od odpłatnego zbycia nieruchomo-
ści, który wynosi 19 proc. Warto podkreślić, że podatek płacony 
jest od dochodu ze sprzedaży, a więc możliwe są odliczenia po-
niesionych kosztów, jak chociażby koszty notarialne czy prowizja 
dla biura nieruchomości. Ustawodawca przewidział także możli-
wość całkowitego zwolnienia z podatku od dochodu ze sprzeda-
ży nieruchomości. Mianowicie, jeżeli sprzedawana nieruchomość 
została nabyta (czy to w formie darowizny, czy kupna) co najmniej 
5 lat wcześniej, to obowiązek uiszczenia podatku nie obowiązu-
je. Warto tutaj podkreślić, iż okres 5 lat nie jest liczony kalenda-
rzowo, a  według okresów rozliczeniowych (PIT). Przykładowo, 
nieruchomość nabyta w  czerwcu 2013 r. nadal będzie objęta 
obowiązkiem podatku po czerwcu 2018 r., a  zwolniona z  niego 
dopiero od stycznia 2019 r. 
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sprzedaży mieszkania w Krakowie trwa ok. 6 miesięcy (przy ak-
tywnym podejściu właściciela), a w przypadku domów ten okres 
znacząco się wydłuża. Dobrze jest zatem zainwestować w  kil-
ka portali ogłoszeniowych, również w  te, które są dobrze wy-
pozycjonowane za granicą. Można korzystać z  darmowych, 
aczkolwiek wskaźnik liczby odwiedzin przez potencjalnych kup-
ców i zatem skuteczność takich portali jest znikoma. 

Ponadto warto zainwestować w wyróżnianie swojej nierucho-
mości na portalach, w  końcu musi ona być widoczna na tle po-
zostałych kilkuset lub też kilku tysięcy ofert. Jak wysokie to są 
koszty? Za ogłoszenie ważne przez 30 dni, średnio trzeba zapła-
cić 35 zł. Pomnażając tę liczbę przez 6 miesięcy, dodając ogłosze-
nia na kilka portali, plus wyróżnienia, przez cały okres sprzedaży 
możemy wydać kwotę rzędu kilku tysięcy złotych. Warto także 
pamiętać o tradycyjnych kanałach, jak ogłoszenia w branżowych 
czasopismach, czy też o banerze na balkonie/ogrodzeniu. Mimo 
wszechobecnej cyfryzacji nie każdy szuka nieruchomości wy-
łącznie w internecie. 

Jeżeli chcemy sprzedać nieruchomość po dobrej cenie, lepiej 
nie oszczędzać na promocji i  innych trikach, o  których jeszcze 
wspomnimy, ponieważ oszczędzając, musimy się liczyć ze znacz-
nymi negocjacjami ceny ze strony kupujących. Zatem, jak jeszcze 
wyróżnić swoją nieruchomość na tle pozostałych? Przy sprze-
daży warto zainwestować w  profesjonalną sesję fotograficzną 
oraz film z  prezentowanej nieruchomości. Niestety zdjęcia zro-
bione smartfonem, które są jak najbardziej wystarczające przy 
wynajmie, mogą zrazić potencjalnego kupca. Przed sesją warto 

zadbać o wygląd nieruchomości. Dokładnie wysprzątać mieszka-
nie/dom, może wymalować ściany, czy też wykonać mały remont 
w newralgicznych miejscach. 

Problemy ze sprzedażą
Co jeszcze może spowolnić proces sprzedaży i  przysporzyć 
problemów? Zanim znajdzie się kupiec na naszą nieruchomość, 
dobrze jest sprawdzić stan prawny nieruchomości i w razie po-
trzeby „wyczyścić” go. Należy zwrócić uwagę, czy w  księdze 
wieczystej nie są wpisane jakieś służebności, obciążenia, któ-
re mogą utrudnić lub uniemożliwić sprzedaż. Konieczne będzie 
wymeldowanie wszystkich osób, a w przypadku spółdzielczego 
prawa do lokalu także zaświadczenie o niezaleganiu z żadnymi 
płatnościami.

Proces sprzedaży nie jest prosty. Jest narażony na proble-
my związane ze stanem prawnym nieruchomości, kredytowa-
niem przez kupującego, podatkami, zabezpieczeniem transakcji 
za pomocą dobrze skonstruowanej umowy przedwstępnej, od-
powiednim marketingiem czy też dostępnością właściciela do 
prezentacji mieszkania. Te i  wiele innych problemów dotykają 
wszystkich sprzedających. Dlatego należy dobrze się przygoto-
wać do sprzedaży lub skorzystać z pomocy doradcy rynku nieru-
chomości/pośrednika nieruchomości.

Sebastian Kwapisz

 n	

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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1-pokojowe (z antresolą) - 24,5 m2  
Kazimierz, ul. Bożego Ciała  
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 18 m2  + 
6,5 m2 powierzchni antresoli zlokalizowane 
na 1-piętrze odrestaurowanej kamienicy z 
początku XX w. Nieruchomość składa się z 1 
osobnego pokoju z dużą antresolą, oddzielnej 
kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Bardzo 
dobry stan techniczny mieszkania, ogrzewanie 
gazowe.

Cena 319.000 zł  
tel. 512 110 804

3-pokojowe - 58 m² 
Os. Podwawelskie,                    
ul. Komandosów 

Przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, balkon, 
piwnica. Ogrzewanie z sieci miejskiej. I piętro.

 

Cena 419.000 zł
tel. 604 163 263

2-pokojowe – 67 m2              
Łobzów, ul. Kazimierza Wielkiego 
2 osobne pokoje, salon z otwartą kuchnią, 
łazienka, spiżarnia, przedpokój. Mieszkanie 
wykończone w wysokim standardzie. Lokal 
położony na drugim piętrze w kamienicy blisko 
przystanków tramwajowych.

Cena 580.000 zł
tel. 512 110 802 

Mieszkanie - 28 m2        
Olsza
Przedpokój z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka, piwnica. Mieszkanie po generalnym 
remoncie, wymieniono wszystkie instalacje, 
ciepła woda z sieci miejskiej. W sąsiedztwie 
dużo zieleni. Parking wyłącznie dla mieszkań-
ców. Idealne pod inwestycję. 

Cena 210.000 zł
tel. 12 412 00 72 

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

5-pokojowe -108 m2  
Kazimierz,  ul. Piekarska 
Widokowe mieszkanie zlokalizowane 
w czteropiętrowym budynku z ogrzewaniem 
miejskim. Składa się z pięciu osobnych 
pokoi, oddzielnej kuchni i trzech łazienek. 
Do mieszkania przynależy balkon, piwnica 
oraz miejsce postojowe w garażu podziem-
nym. Powierzchnia całkowita to 126 m2. 
 

Cena 790.000 zł
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 42 m2

Stare Podgórze, Rynek Podgórski

Widokowe, słoneczne mieszkanie położone w 
bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w samym sercu 
Starego Podgórza, u stop Parku Bednarskiego. Dwie 
sypialnie, osobna widna kuchnia, łazienka z toaletą, 
przedpokój oraz piwnica. Z jednej sypialni wyjście 
na balkon, z którego rozciąga się widok na zielony 
i zadbany dziedziniec. Cena obejmuje również 
piwnicę. Możliwość parkowania na terenie posesji.                                

4-pokojowe – 80 m2   

Łobzów, ul. Królewska
4 niezależne pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazien-
ka, toaleta, piwnica. Mieszkanie na 1. piętrze w 
ceglanej kamienicy. Możliwość zmiany układu. 
Blisko komunikacji - znakomite pod inwestycję. 
                                   

Cena 570.000 zł
tel. 512 110 802

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

2-pokojowe - 39 m2 
Bronowice, ul. Gabrieli Zapolskiej

Mieszkanie na sprzedaż składa się z: 2 osob-
nych pokoi, osobnej jasnej kuchni, przedpokoju, 
łazienki z WC oraz balkonu. Nieruchomość 
o powierzchni 39 m2, w budynku dziesięcio-
piętrowym. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 290.000 zł
tel. 12 307 21 24

Cena 353.000 zł                                                 
tel. 782 941 234

Cena 379.000 zł
tel. 513 084 377
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe - 36 m2 
Grzegórzki, ul. Sądowa 
Przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 
piwnica. Mieszkanie w prestiżowej lokalizacji; 
wokół pełna infrastruktura.   

Cena 279.000 zł do negocjacj
tel. 531 992 777                                        

Dom - 333 m2                                      

Nowy Prokocim 
                                                                        
Wolnostojący, jednorodzinny dom z garażem 
składający się z dwóch kondygnacji oraz 
poddasza. Dom położony na płaskiej działce 
4,65 ar. Okolice stanowi niska zabudowa domów, 
niewielka odległość od przystanków komunikacji 
miejskiej oraz stacji PKP.

Cena 950.000 zł 
tel. 600 176 207

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

Cena 525.000 zł                                                         
tel. 534 533 332 

Mieszkanie - 47 m2      
Azory, ul.Pużaka 

Mieszkanie w b. dobrym stanie technicznym, po 
generalnym remoncie. Nieruchomość  znajduje się 
na II p. w niskim bloku. Składa się z sypialni, łazienki 
oraz salonu połączonego z kuchnią.Do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska.Przyjemna i cicha 
okolica,blisko pętla autobusowa Azory.

Cena 310.000 zł
tel. 12 265 12 73

3-pokojowe - 63 m2    
Czyżyny,  os. Dywizjonu 303 
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna 
osobna kuchnia, łazienka, toaleta, loggia, 
piwnica. Mieszkanie jasne i bardzo widokowe, 
w stanie do zamieszkania. Ze względu na 
bogatą infrastrukturę, idealne dla rodziny lub 
pod inwestycje. 

Cena 345.000 zł 
tel. 535 221 232

2-pokojowe - 47 m2 

Salwator, ul. Emaus
Mieszkanie składające się z 2 pokoi, kuchni, ła-
zienki 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. 12 307 24 31

Mieszkanie - 68 m2  
Śródmieście, ul.Olszańska
3 pokoje, przedpokój, jasna kuchnia, łazienka, 
balkon. Kamienica z lat 50-tych, odnowiona. 
Przynależna piwnica. Bardzo dobry stan miesz-
kania. Blisko Ronda Mogilskiego

Cena 440.000 zł 
tel. 604 683 680

Dom w zabudowie 
bliźnieczej – 250 m2        
Wola Duchacka Zachód 

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
dwie sypialnie, łazienka z WC, balkon. 
Mieszkanie idealne dla rodziny. Lokal 
wykończony na wysokim standardzie, nie 
wymaga nakładów finansowych. miejskiej. 

Mieszkanie - 80 m2                      
Śródmieście, ul.Nadbrzeżna 
Słoneczne mieszkanie dwupoziomowe. 
Pierwszy poziom: Przedpokój, salon, kuchnia, 
sypialnia, łazienka z WC. Drugi poziom: część 
biurowa z możliwością aranżacji jako sypialnie. 
Kamienica z lat 30-tych, odnowiona. Bardzo 
dobry stan mieszkania.                                     

Cena 360.000 zł
tel. 604 683 680

Mieszkanie - 24 m2                              
Bieńczyce, os. Kazimierzowskie 
Jeden jasny pokój,  aneks kuchen-
ny, łaz ienka. Mieszkanie po remon-
cie w odnowionym nisk im bloku. 
Idealne pod wynajem. Bardzo dobra komuni-
kacja.

Cena 157.000 zł
tel. 792 707 776

Cena 890.000 zł
tel. 537 496 677
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe - 23 m2         
Ruczaj, ul. Bunscha

Mieszkanie na trzecim piętrze w budynku 
z 2010 roku windą. Składa się z pokoju z 
aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki 
z wanną i WC.  Do mieszkania przynależy 
przestronny balkon oraz piwnica. Istnieje 
możliwość dokupienia miejsca postojowego.

1-pokojowe - 28 m2 
Mistrzejowice, os. Piastów 
Do sprzedaży - 1 duży pokój, osobna, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. Blok z lat 70-tych. 
Stan mieszkania dobry / do odświeżenia -  w 
pokojach panele, w kuchni i łazience płytki, kuchnia 
zabudowana i wyposażona. Drugie piętro w niskim 
bloku, bardzo blisko parku.

Cena 185.000 zł
tel. 504 143 011

1-pokojowe - 35,36 m2 
Bieżanów, ul. Heleny 
Przedpokój, osobna jasna kuchnia, duży pokój, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. Stan bardzo 
dobry. Miejsca parkingowe ogólnodostępne 
przed blokiem.

Cena 199.000 zł  
tel. 537 680 002

2-pokojowe - 48 m2      
Nowa Huta, os. Hutnicze 
Dwa osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka   z WC, przedpokój. Jasne, ustawne   
mieszkanie. Balkon z widokiem na zieleń. 
Zadbany budynek w cichej części osiedla. 
Rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa, 
dużo terenów rekreacyjnych. Idealne dla 

2-pokojowe - 52,80 m2   
Płaszów, ul. Wincentego 
Turka 
Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, łazienka z 
WC,balkon, komórka lokatorska. Pierwsze pię-
tro. Dookoła bardzo dużo zieleni. W pobliżu przy-
stanek autobusowy. Mieszkanie wolne od zaraz.                                                                             

Cena 315.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe                  
Nowa Huta, os. Zielone
2 pokoje, jasna duża kuchnia, łazienka, przed-
pokój, piwnica. Nieruchomość znajduje w wy-
remontowanym bloku z cegły. W najbliższym 
sąsiedztwie sklepy, szkoła, przedszkole, bardzo 
dobra komunikacja. 

Cena 249.000 zł
tel. 731 090 606 

3-pokojowe - 59 m2  
Prądnik Biały, ul. 
Mackiewicza
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, WC. Do mieszkania przynależy duża 
piwnica i balkon. Korzystny układ pomieszczeń. 
Atrakcyjna cena. Dużo zieleni wokół budynku.                                                             

4-pokojowe -74 m²   
Prądnik Biały, ul. Zawodzie
Przedpokój, 4 niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC. Do mieszkania przynależą piw-
nica i balkon. Ciepła woda i ogrzewanie z sieci 
miejskiej. Drugie piętro. Kameralny budynek z 
dużą ilością zieleni wokół.                                  

Cena 470.000 zł
tel. 696 496 500

3-pokojowe - 67 m2                              
Prądnik Biały,                     
ul. Słomczyńskiego
Przedpokój, kuchnia, 3 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, duży balkon (wyjście z dwóch 
pokoi), możliwość dokupienia m-ca post. 
i kom. lokatorskiej. Mieszkanie w stanie 
idealnym na I piętrze w 3 piętrowym bloku. 

Cena 398.000 zł
tel. 537 978 098

2-pokoje - 51,76 m2                              
Prądnik Biały -                    
ul. Narutowicza
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, balkon. Wysoki 
standard wykończenia. I piętro w bloku 
z 2011r z windą. Do dokupienia 2 miej-
sca postojowe. Atrakcyjna lokalizacja!                                                              

Cena 455.000 zł 
tel. 537 978 098
                                                     

Cena 264.000 zł
tel. 693 569 250

Cena 215.000 zł
tel. 692 505 666

Cena 330.000 zł  

tel. 696 496 500                       
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DĘBNIKI,
UL. PIETRUSIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
klimatyczne, 2009 r.
Cena: 679.000 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

WOLA DUCHACKA,
UL. TUCHOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 78,5 m2, 
dwupoziomowe, taras
Cena: 565.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

STARE MIASTO,
UL. BONEROWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 64 m2, 
klimatyczne
Cena: 830.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

GM. ZABIERZóW 
Komfortowy dom wolnostojący, 
p.u. 270 m2, działka 10 ar, 2007 r.
Cena: 1.269.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

TOMASZOWICE
Dom w zab. bliźniaczej, 2015 r. 
parterowy, pow. 81 m2, 
działka 350  m2

Cena: 479.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

SIDZINA,
UL. MEDALIONóW
Gustowny, wolnostojący dom, 
p.u. 119 m2, 2007 r., działka 8,4 ar
Cena: 915.000 zł
 
KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 

 507-668-087

DĘBNIKI,
KLINY
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 32-89 m2

Ceny: od 178.542 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

DĘBNIKI,
UL. PIETRUSIŃSKIEGO
Apartament 2-pokojowy, 
pow. 74 m2, wysoki standard
Cena:  770.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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GM. WIELICZKA,
GOLKOWICE
Dom wolnostojący, 9-pokojowy, 
390 m2, działka 19 ar
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

PODGóRZE,
PROKOCIM
Nowoczesny dom w zabudowie 
szeregowej, 84 m2, działka 6,4 ar
Cena: 795.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BRONOWICE,
UL. CHEŁMOŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
do zamieszkania
Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

ŚRóDMIEŚCIE,
UL. KARMELICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 109 m2, 
pod inwestycję
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski  
 510-087-993

CZYŻYNY
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-66  m2

Ceny: od 195.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 39-92 m2

Ceny: od 288.000 zł

GóRKA NARODOWA,
UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ
Mieszkanie 1-pokojowe z balkonem, 
38 m2, 2004 r.
Cena: 258.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga
                            518-706-538

PODGóRZE,
UL. TURKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
kameralny budynek
Cena: 459.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE PODGóRZE,
UL. JóZEFIŃSKA
Komfortowy 4-pokojowy apartament 
o pow. 70 m2

Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
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STARE MIASTO,
UL. DŁUGA
Mieszkanie 3-pokojowe, 110 m2, 
designerskie
Cena: 895.000 zł

KONTAKT:   Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

BRONOWICE,
UL. KOŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
nowoczesne
Cena: 595.0000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk        
                   514-738-628

RUCZAJ,
UL. PYCHOWICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 80 m2, 
I p., dwupoziomowe, 2008 r.
Cena: 555.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-105-083

ZWIERZYNIEC,
UL. KS. JóZEFA
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
108 m2, komfortowy
Cena: 880.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna     
                    503-031-022

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

Ceny: od 166.660 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA
Dom w zab. bliźniaczej, pow. 116 m2, 
działka 500 m2, do zamieszkania
Cena: 730.000 zł                    

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

GM. WIELICZKA,
JANOWICE
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
160 m2, klimatyczny
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

MODLNICA,
UL. KOŚCIELNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 87 m2, 
eleganckie
Cena: 469.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

ZIELONKI,
UL. FIOŁKOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 41 m2, 
przestronne
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583



95Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 09/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

RUCZAJ,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 70,8 m2, 
2007 r., wys. standard
Cena: 560.000  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

PROKOCIM,
UL. REPUBLIKI KORCZAKOWSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
nowoczesne
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

BOREK FAŁĘCKI,
UL. HOMOLACSA
Dom w zab. bliźniaczej, 160 m2, 
2018 r., urządzony
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio  
 515-234-864

CZYŻYNY,
OS. AVIA
Mieszkanie 2-pokojowe, 32,9 m2, 
2017 r., ładne
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

ŚRóDMIEŚCIE,
UL. MOGILSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 91 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 615.000 zł 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

ŚLEDZIEJOWICE
Domy w zab. bliźniaczej, 5-pokojowe, 
pow. 126-135 m2

Ceny: od 499.000 zł  

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI,
UL. WIARUSA
Mieszkanie 4-pokojowe,
pow. 104,45 m2, w pełni urządzone
Cena: 880.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz                         
 688-880-184

 
 

BIEŻANóW,
UL. MAŁA GóRA
Mieszkanie 2-pokojowe, 46,66 m2, 
2012 r., taras
Cena: 334.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor           
                    500-131-177

KROWODRZA GóRKA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHóW
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
balkon, do wejścia
Cena: 410.000 zł

KONTAKT:   Piotr Dziadzio 
 515-234-864

ZABŁOCIE,
UL. ŚLUSARSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
96 m2, 2010 r., taras
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150
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Józefa dietla 21 Kraków

www.dietla21.pl 

Stare Miasto

Powierzchnie:

od 38 m2

Ceny już od  

6.700 zł/m2
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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

531-255-155

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.

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

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

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

3 pokoje, 64 m2, 8 piętro.Po remoncie, 47 m2, 2 pokoje, I piętro.

137 a, szerokość 28 m, 
MPZP – 1700 PUM,  zabudowa 
jednorodzinna bliźniacza.

Apartamentowiec Konstelacja, 
135 m2, 4 pokoje, wysoki standard, 
umeblowane, balkon.

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

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Karniowice
Dom na sprzedaż

Kraków, Bieżanów
Mieszkanie na sprzedaż

Zielonki
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, Mydlniki
Działka na sprzedaż

Kraków, Kazimierza Wielkiego
Apartament na wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Cena: 799 000 zł Cena: 435 000 zł

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

Cena: 1 465 000 zł

Cena: 592 920 zł

Cena: 345 000 złCena: 325 000 zł

Cena: 1 600 000 zł

Cena: 5 990 zł

Cena: 690 000 zł

503-005-679

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155
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Stare Miasto — dla niektórych to marzenie, dla innych 
slogan reklamowy. Dla nabywców tego mieszkania 
to rzeczywistość. Gwarancja najwyższego komfortu 
lokalizacji i bliskość tętniącego życiem Starego Miasta. 

4-piętrowy budynek zaprojektowany przez znanych 
krakowskich architektów został wybudowany w 2001 
roku. Komfort i standard życia został podniesiony 
poprzez wyposażenie budynku w windę i całodobową 
ochronę (portiernia). 

Apartament o powierzchni 91,85 m2 składa się z:

• I poziom: pokoju dziennego wraz z aneksem kuchennym, 
łazienki, holu, miejsca gabinetowego, spiżarki, tarasu;

• II poziom: holu, dwóch sypialni, łazienki, balkonu.

Mieszkanie w znakomitym stanie technicznym, na 
podłogach świetnej jakości parkiet, nie noszący żadnych 
śladów użytkowania, dodający niewątpliwie uroku 
mieszkaniu. Kuchnia oraz łazienka całkowicie wyposażone 
oraz umeblowane. Można się wprowadzać po samym 
odmalowaniu mieszkania! Komfortu oraz przestrzeni 
dodaje wysoki na 5 m sufit w części salonowej oraz taras 
z przepięknym widokiem na Kraków oraz rosnące na patio 
kasztanowce.

Cicha i spokojna i przede wszystkim zielona okolica 
Płaszowa. Niezwykle szybkie połączenie z najważniejszymi 
punktami Krakowa (na wyciągnięcie ręki wszystkie galerie 
handlowe (Bonarka, Kaziemierz, Krakowska), wyjazd na 
obwodnicę Krakowa oraz do ścisłego centrum. Około 
5 minut pieszo zajmie nam spacer nad Wisłę.  

Blok, w którym znajduje się nieruchomość, to 8-piętrowy, 
kameralny budynek przy ul. Myśliwskiej 5 z 2014 roku. 
Teren zamknięty oraz monitorowany całodobowo. 
Wyposażony w garaż podziemny oraz szereg komórek 
lokatorskich. 

Mieszkanie (ponad 77 m2) składa się z dwóch 
niezależnych sypialni, przestronnego salonu z aneksem 
kuchennym (istnieje możliwość oddzielenia jasnej 
kuchni — wersja pierwotna), łazienki, osobnej toalety, 
przedpokoju. Do mieszkania przynależy balkon z pięknym 
widokiem na cały Kraków. Nieruchomość dwustronna 
— ekspozycja wschód i zachód. Całość całkowicie 
umeblowana oraz wyposażona.

Umów się na spotkanie:

Umów się na spotkanie:

Radosław Góral
+48 791 571 835

r.goral@nowodworskiestates.pl

Radosław Góral
+48 791 571 835

r.goral@nowodworskiestates.pl

Cena: 890 000 PLN

Cena: 645 000 PLN

Powierzchnia: 91,85 m2

Powierzchnia: 77 m2

ul. Kurkowa

ul. Myśliwska

Sprzedaż

Sprzedaż

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Dzielnica: Kraków-Stare Miasto

Dzielnica: Kraków-Płaszów

oferty wyróżnione
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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

Piltza - sprzedaż Bronowice - sprzedaż

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

Apartament 
o powierzchni 154 m2 
na sprzedaż, Bronowice. 

Cena: 365.000 zł Cena: 1.300.000  zł

Rząska - sprzedaż Salwator – sprzedaż 

Do sprzedaży dom 
w Rząsce o pow. 300 m2. 

Do sprzedaży 
3-pokojowe mieszkanie  
na Salwatorze 
o powierzchni 55 m2

 

Cena: 680.000 zł Cena: 578.899 zł

Stare Miasto – sprzedaż Salwator City – sprzedaż

Na sprzedaż 2-pokojowy 
apartament w luksusowej 
inwestycji, jedyne 500 m 
od  Rynku Głownego, 
nieopodal Plant, Stare 
Miasto, 2 pokoje, 41 m2, 
V piętro 

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

    Cena: 980.000 zł 
       

Zabłocie – sprzedaż Zabłocie – sprzedaż 

Na sprzedaż 
luksusowo wykończone 
2-pokojowe mieszkanie o 
powierzchni 40 m2 
na osiedlu Riverside.
.

Na sprzedaż 2-pokojowe 
mieszkanie w inwestycji 
Riverside o powierzchni 
37 m2

.

Cena: 499.000 zł

Cena: 599.000 zł 
do negocjacji

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

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

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

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

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

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

Bartosz Gromadka   +48 795 720 024      bartosz@aphouse.pl

Cena: 420.000 zł
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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

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, pow. 170 m2, 4 pokoje

kRAkÓW, UL. bASZtOWA

cena: 1.350.000 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

kRAkÓW, WOLA JUStOWSkA

cena: 1.280.000 zł

Dom na sprzedaż 
o pow. mieszkalnej 260 m2
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ul. Chmieleniec

606 716 557

Zagórze

506 770 003

ul. Chlebiczna

606 719 557

ul. Wysłouchów

606 716 557

Więckowice

506 770 003

Śledziejowice

Cena: 309 000 zł
2Metraż: 72 m

4 pokoje

506 770 003

Oddział Kraków ul. św. Gertrudy 24 

PONAD 90 NOWYCH INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

Cena: 300 000 zł
2Metraż: 50 m

2 pokoje

Cena: 469 000 zł
2Metraż: 125 m

4 pokoje

Cena: 380 000 zł
2Metraż: 51 m

2 pokoje

Cena: 575 000 zł
2Metraż: 157 m

4 pokoje

Cena: 610 000 zł
2Metraż: 118 m

4 pokoje
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WIELICZKA, GM. BISKUPICE

Do sprzedania dom wolnosto-
jacy o pow. 110 m2 położony 
na działce 11,5 ar, wybudowa-
ny w 2012 r. oddany 
do użytkowania w 2016 r.

585.000 zł do negocjacji
SKAWINA

Do sprzedania dom w stanie 
surowym zamkniętym 
o pow. 160 m2 położony na 
działce 11 ar, wybudowany 
w 2016 r.

465.000 zł

NIEPOŁOMICE

Do sprzedania drewniany dom 
o pow. 60 m2 położony 
na działce 37 ar, w bliskim 
sąsiedztwie puszczy Niepołom-
ickiej.

180.000 zł

 Elżbieta Saracen 606-963-601

KRAKÓW, PRĄDNIK CZERWONY

Do sprzednia dom w zabudow-
ie szeregowej o powierzchni
200 m2 położony na działce 
2 ar, w cenie aktualne pozwo-
lenie i projekt na nadbudowe 
1 kondygnacji.

780.000 zł do negocjacji

 Elżbieta Saracen 606-963-601

SKAWINA

Dom do gruntownego 
remontu, o pow. ok. 80 m2, 
usytuowany na działce 6 ar, 
wybudowany w latach 60-tych.

180.000 zł
BOLEŃ, GM. ZIELONKI

Do sprzedania dom w zabu-
dowie bliźniaczej o pow. 170 m2 
usytuowany na działce o pow. 
6,5 ar, stan surowy zamknięty.

289.000 zł

SKAWINA

Do sprzedania nowoczesny 
dom w zabudowie bliźniaczej 
o pow. ok 166 m2 usytuowany 
na działce 4,5 ar, nierucho-
mość w stanie deweloperskim.

550.000 zł
KRAKÓW, TYNIEC

Do sprzedania dom 
o pow. 185 m2 położony na 
działce 6,5 ar, wybudowany 
w 2013 r.

999.000 zł

KRAKÓW, CZYŻYNY

Do sprzedania mieszkanie 
2-pokojowe o pow. 41,6 m2 
usytuowane na II/IV p., 
do mieszkania przynależy 
komórka lokatorska.

297.000 zł KRAKÓW, NOWA HUTA

Do sprzedania dom wolnostoją-
cy o pow. 118 m2 zlokalizowany 
na działce 3,5 ar, nieruchomość 
sprzedawana w stanie surowym 
zamkniętym.

330.000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549  Beata Warchoł 608-174-904

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

 Elżbieta Saracen 606-963-601  Lucyna Pacułt 668-177-549

 Lucyna Pacułt 668-177-549 Lucyna Pacułt 668-177-549
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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnia drObnE

mieszkania – sprzedaż

 kraków, ul. balicka
61 m2, 3-pokojowe, iii piętro. mieszkanie dwupozio-
mowe usytuowane na 3 i 4 piętrze budynku z 2002 
r. poziom i składa się przedpokoju, jasnej kuchni 
(zabudowa kuchenna na wymiar wraz ze sprzętem 
agd), salonu z balkonem oraz wc z pomieszczeniem 
gospodarczym (pod schodami). poziom ii składa 
się z holu, 2 oddzielnych pokoi z balkonami oraz 
łazienki (kabina prysznicowa, wanna, wc i umy-
walka). ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. 
mieszkanie wymaga odświeżenia. w cenie lokalu 
wyposażenie wraz z meblami. istnieje możliwość 
zakupu samodzielnego garażu o powierzchni 19 m2 
w tym samym budynku – 59.000 zł.

cena 499.000 zł
tel. 514-527-021

kraków, ul. beliny-prażmowskiego
55 m2, niski parter, wykończone pod klucz. 
apartamenty Beliny 46 to kameralna kamienica 
składająca się z 9 lokali o powierzchni 21–72 m2 
z  przynależną kom. lokatorską o  pow 2,81 m2 
oraz 3 zadaszonymi miejscami postojowymi na 
terenie posesji. Budynek pochodzący z 1935 r. 
został gruntownie odrestaurowany zgodnie 
z  wytycznymi konserwatora zabytków. utrzy-
mane zostały wszelkie sztukaterie elewacyjne 
jak i podziały okien, balkonów czy układ klatki 
schodowej. jednocześnie dla zwiększenia kom-
fortu i ekologicznego użytkowania zastosowano 
rozwiązania takie jak trzyszybowe okna, central-
ne 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 ko-
munikacji miejskiej: przystanek tramwajowy i au-
tobusowy mpk – przystanek centralna. czynsz 
administracyjny ok. 400 zł (co, woda, wywóz 
śmieci, fundusz remontowy). dodatkowo miejsce 
parkingowe w garażu podziemny za 30.000 zł.

cena 390.000 zł
tel. 792-431-458 
lub 790-343-078

kraków, ul. chełmońskiego
63,2 m2, 4-pokojowe, parter. mieszkanie w 2-pię-
trowym budynku z 2006 r. lokal składa się z salo-
nu połączonego z aneksem kuchennym (istnieje 
możliwość wydzielenia kuchni jako oddzielne 
jasne pomieszczenie), sypialni, łazienki z  wc 

z  oknem i  przedpokoju. do mieszkania należy 
komórka lokatorska – 10 m2, podziemne miejsce 
parkingowe (dodatkowo płatne) i zagospodaro-
wane 2 tarasy zewnętrzne. czynsz administracyj-
ny wynosi 450 zł przy 2 osobach (zawiera zaliczkę 
na zimną i  ciepłą wodę, ogrzewanie, fundusz 
remontowy, wywóz śmieci), dodatkowo płatny 
prąd według zużycia. Brak gazu w  budynku. 
istnieje możliwość dokupienia miejsca postojo-
wego w garażu podziemnym – 22.000 zł.

cena 428.000 zł
tel.: 730-722-022

e-mail: agaligman@gmail.com

kraków, ul. drukarska
53 m2, 2-pokojowe, iii piętro, tBs. mieszkanie znaj-
duje się w 3-piętrowym budynku z 2000 r. lokal 
składa się z otwartej kuchni, 2 nieprzechodnich 
pokoi, łazienki z wc, garderoby i  2 balkonów. 
w  przedpokoju jest pojemna szafa wnękowa 
z  drzwiami przesuwnymi. przed blokiem do-
stępne bezpłatne miejsce postojowe. możliwość 
wynajęcia miejsca postojowego w  parkingu 
podziemnym. do dyspozycji wózkownia. cena: 
odstępne  – 144.000 zł  plus koszt kaucji dla tBs.

cena 144.000 zł
tel. 606-387-541

kraków, ul. józefińska
54 m2,  2-pokojowe, i   piętro.  mieszkanie 
w 3-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

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
KraKów, ul. ŁoKietKa

36 a, budowlana, widokowa, słoneczna, 

aktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego. Pierwsza linia zabudowy, 

media w drodze.

Cena 30.000 zł/ar tel. 881-521-327

DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie na Os. na LOTniskU

Cena 1300 zł + opłaty 

Tel. 12 282 19 03

20 m2, V p., balkon. 
Mieszkanie nowe, umeblowane 

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

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

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

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

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

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-
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
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kraków, ul. miłkowskiego
penthouse o  pow. 145 m2 z  którego rozpo-
ściera się jedyny w  swoim rodzaju widok na 
cały kraków. z  okien możemy podziwiać całą 
panoramę miasta od zakonu kamedułów na 
Bielanach, poprzez wawel, aż do wzgórza na 
krzemionkach. penthouse składa się z obszer-
nego 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 pro-
sto na piętro, na którym znajduje się penthouse. 

cena 1.190.000 zł 
tel. 536 505 303  

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

cena 345.000 zł
tel. 693-847-747 

kraków, ul. pleszowska 
86 m2 z balkonem, tarasem, ogrodem i 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

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 

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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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 pod-
łogowe gazowe): łazienki, salon połączony 
z  kuchnią, pokój gościnny. i  piętro: 3 pokoje 
połączone z  2 balkonami, łazienka, strych/
pomieszczenie techniczne. na dachu istnie-
je także możliwość zamontowania paneli 
i ogrzewania solarnego oraz fotowoltaicznego 
systemu. dom usytuowany w  niezwykle ma-
lowniczej, 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, 

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

DOM NA SPRZEDAŻ
Wola FilipoWska

Nowy budynek usytuowany na 7 a działce, wybudowany w 2015 r. 
Doskonała lokalizacja, 250 m do drogi krajowej nr 79, 300 m do stacji PKP. 

W pobliżu szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, sklepy. 
Powierzchnia użytkowa 186 m2 (mieszkalna 157 m2). 

parter: holl, salon, kuchnia z jadalnią, łazienka, kotłownia i garaż.
 I piętro: holl, klatka schodowa, 4 pokoje, garderoba, lazienka. 

Budynek w stanie technicznym b. dobrym. 
Wysoki standard wykończenia.

Cena 670.000 zł Tel. 12 282 19 03

GMINA ZABIERZÓW - NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKA ROLNO-BUDOWLANA

Tel. 512 244 753
e-mail: brokan@wp.pl

Powierzchnia 21 ha, 
w tym część budowlana stanowi ok. 3 ha.

Powierzchnia działki zróżnicowana od strony rolnej, 
natomiast część budowalana jest z lekkim nachyleniem 
płd. -zach. Dostęp z 2 stron drogi gminnej asfaltowej.

woda i gaz przy działce.
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hol, jasna kuchnia otwarta na salon z wyjściem 
do ogrodu, gabinet z  wyjściem do ogrodu, 
garderoba, kotłownia, łazienka. piętro (46 m2): 3 
pokoje w tym z dwóch pokoi wyjście na balkon, 
łazienka, hol.

cena 415.000 zł
tel. 501-308-886 

kraków, soboniowice
240 m2,  5 pokoi, w tym salon połączony z kuch-
nią, 2 łazienki, garderoba, duże pomieszczenie 
użytkowane obecnie jako pralnia. 4 pokoje 
mają 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-
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 
25 a, w  całości budowlana, wymiary ok. 
100 × 25 m. dłuższym bokiem przylega do drogi 
gminnej asfaltowej do słomigrodu. aktualny 
plan zagospodarowania przestrzennego. moż-
liwość 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 

składająca się z dwóch nowych budynków o łącznej powierzchni 600 m2 zlokalizowana na ogrod-
zonej, zadbanej  działce o pow. 46 a, zaledwie 15 km od Krakowa. Obydwa budynki są całkowicie 
wyposażone i przystosowane do opieki nad osobami starszymi. W pensjonacie znajduje 14 pokoi 
z 6 łazienkami dla pensjonariuszy oraz drugi budynek socjalno-rekreacyjny z jadalnią, kuchnią, 
częścią biurową i socjalną dla pracowników. Pensjonat dysponuje 30 miejscami w pokojach 2 i 3 
osobowych. Teren wokół budynku całkowicie zagospodarowany, zielone otoczenie z licznymi na-
sadzeniami drzew i krzewów. 
     
     

DO SPRZEDANIA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA 
(DZIAŁAJĄCY DOM OPIEKI DLA SENIORÓW) 

                 Cena 3.500.000 zł                Tel. 501-502-513
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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. 

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

D o  w y n a j ę c i a  l o k a l  h a n D l o w o - u s ł u g o w y

Salwator, ul. Kościuszki 75
Pow. 160 m2, parter, duże witryny, dwa wejścia, ogrzewanie MPEC. 

Najem długoterminowy.

CENA 120 zŁ netto/ m2 + opłaty

Tel. 883 990 992  e-mail: tomasz.franusiak@gmail.com
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wymagana kaucja w  wysokości 1-miesięcznej 
opłaty, zwracana na koniec umowy najmu.

cena 1900 zł + opłaty
tel. 501-050-422

kraków, ul. romanowicza
57 m2, 3-pokojowe z aneksem kuchennym , iii p./ 
iii p. w  inwestycji  „pasaż podgórski” na zabłociu. 
dodatkowo są: przestronna garderoba, balkon 
i miejsce parkingowe. Blisko: przedszkole, sklep 
spożywczy, apteka, blisko uczelnie takie jak wsB, 
uj i ue.

cena 3000 zł
tel. 510-800-605

kraków, ul. wielicka
51 m2, 3-pokojowe, V piętro. lokal składa się 
z 2 nieprzechodnich pokoi, 1 pokoju z anek-
sem kuchennym, kuchni (z wyposażeniem), 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  gara-
żem o pow. ok.  140–150 m2 z działką 7 ar, do 
zamieszkania.  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  
2 czerwca 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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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

18.05–1.06.2018  nr 09/2018

KUPOn  
OfErTa1

TEL. E-MaiL*:    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Miejsce przyjazne ludziom biznesu

budynek oddany do użytkowania

powierzchnie biurowe i usługowe

proMocyjne stawki wynajMu tel. 530 500 555

www.conradbiura.pl


