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Ostatnie       mieszkania
dostępne

w  sprzedaży

4

www.augustianska.pl

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



Szanowny Czytelniku

Za nami drugi już Festiwal Otwarte Mieszkania. 

W ciągu dwóch weekendów: 12–13 oraz  

19–20 maja, krakowianie mogli wejść do wnętrz 

prywatnych mieszkań, pracowni artystycznych, 

oryginalnie zaprojektowanych lokali użytkowych, 

czy zaaranżowanych wnętrz. Festiwal stanowił 

doskonały pretekst do spotkania mieszkańców 

Krakowa z  projektantami, architektami oraz…

sąsiadami zamieszkującymi w niezwykłych 

przestrzeniach miasta.

Sezon targowy w Krakowie zakończyła 128. 

Krakowska Giełda Domów i Mieszkań, która 

odbyła się 26 i 27 maja, tradycyjnie w Centrum 

Targowym Chemobudowa. Podczas ostatniej 

przed wakacjami giełdy rozstrzygnięto konkurs 

na najlepszego studenta Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej. O niezwykle wysokim 

poziomie tegorocznej edycji świadczy fakt, iż 

nagrody po raz pierwszy w dwunastoletniej 

historii konkursu wręczono aż trzem laureatom. 

Z relacji giełdowej dowiesz się, kto został 

nagrodzony i jakie projekty zyskały przychylność 

konkursowego jury.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński

10/2018
www.dwutygodnik.krn.pl
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10. Rozmowy     Zakup działek w celach inwestycyjnych,  
 z Pawłem Bystrowskim rozmawia Katarzyna Wojaczek 
12. PRawo     Prawo do prowadzenia firmy we własnym mieszkaniu, 
 Krzysztof Janowski
14. EksPERt Radzi     Zakup mieszkania bez tajemnic. Odpowiadamy  
 na trudne pytania, Power Invest
15. RElacjE     128. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań, Joanna Kus
16. dwa słowa o Rynku     Inwestycja w komfort – czy to się opłaca?, 
 Anna Kapłańska
18. zaPRoszono nas     Zielona Dolina – osiedle wśród natury, 
 Joanna Kus
20. RElacjE     Krakowianie znów otworzyli swoje mieszkania, Anna Kapłańska

22. Z kraju
23. Z Krakowa

 36.  maPa inwEstycji
 38.  zEstawiEniE inwEstycji
 42.  oFERty dEwEloPERÓw
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 w nieruchomościach,  
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 Justyna Gorczyca
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 Grzegorz Maciejowski
  82. oFERty BiuR niERucHomoŚci 
  99. oGłoszEnia dRoBnE
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ul. Stawowa

BRONOWICE

OSTATNIE GOTOWE MIESZKANIA
z I etapu

etap II i III

www.imperialstawowa.pl

JUŻ W 
SPRZEDAŻY

WYBIERZ DLA SIEBIE NAJLEPSZE MIESZKANIE!

BRONOWICE

ul. Truszkowskiego

- zapytaj o przedsprzedaż!

NOWA INWESTYCJA
MIESZKANIOWA

APARTAMENTY 

66 m2
- 4 pokoje

www.imperialgreenpark.pl

Ul. Stawowa 152
31-346 Kraków

Tel.      123 073 073 
Kom.  536 238 318

biuro@imperialstawowa.pl
biuro@imperialgreenpark.pl

IMPERIAL STAWOWA 
RESIDENCE

BIURO SPRZEDAŻY 

B U S I N E S S
C E N T E R

ul. Wadowicka 7

Termin realizacji
lipiec 2018r.

BIUROWIEC 
KLASY A

www.imperialcenter.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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W ostatnim czasie grunty w Krakowie i okolicach bardzo 
podrożały. Czy konsekwencją będą także podwyżki cen 
mieszkań? Dlaczego?

Istotnie inwestorzy przyznają, że czekają nas podwyżki cen 
mieszkań na rynku pierwotnym. Przyczyn jest kilka; jedną z wy-
mienionych są ceny zakupu działek budowlanych, ale to nie jedy-
ny powód zapowiadanych podwyżek. Wzrosły również pozostałe 
koszty związane z procesem budowlanym. Jeden z deweloperów 
podsumował, że łączny wzrost kosztów w ciągu ostatnich dwóch 
lat, to ok. 50 proc. Trzeba jednak przyznać, że część dewelope-
rów realizuje inwestycje na nieruchomościach zakupionych po 
roku 2008, w latach tzw. „niżu” na rynku nieruchomości — czym 
właśnie można tłumaczyć utrzymywanie stabilnego poziomu 
cen. Niemniej ta „rezerwa” ziemi kurczy się, a każdy nowym zakup 
działki pod przyszłą budowę będzie kalkulowany w taki sposób, 
że klient końcowy zapłaci za mieszkanie odpowiednio wyższą 
kwotę.

Z uwagi na potencjał niektórych lokalizacji, kupując teraz 
działkę budowlaną, można zrobić tzw. interes życia. Które 
to będą rejony? 

Ziemia to jedyny towar, którego nie można wyprodukować, więc 
w długiej perspektywie czasu na inwestowaniu w ziemię zawsze 
się zyska, ale rozumiem, że chodzi o znacznie bardziej spektaku-
larne korzyści, więc przytoczę kilka prostych zasad. Należy śle-
dzić miejskie plany związane z  inwestycjami w  infrastrukturę 
drogową oraz w  nowe linie tramwajowe. Rejony obecnie słabo 
skomunikowane lub po prostu kojarzące się z ciągłymi korkami, 
zyskają na nowych inwestycjach, zwłaszcza jeśli dodatkowo do-
prowadzi się linie tramwajowe, które w  opinii większości kupu-
jących mieszkania są gwarancją sprawnej komunikacji. Jednym 
z takich terenów są rejony Górki Narodowej, do której doprowa-
dzona zostanie linia tramwajowa. Zwróciłbym uwagę również na 

Zakup działek w celach inwestycyjnych 
rozmowy

rozpoczynającą się inwestycję Trasy Łagiewnickiej oraz na zupeł-
nie lekceważony wschodni obszar miasta w Nowej Hucie. Mamy 
już wygodne połączenie obwodnicy autostradowej ze wschodem 
Krakowa, trwa przebudowa ul. Igołomskiej, która dwukrotnie po-
większy swoją przepustowość, a  w  perspektywie jest również 
wydłużenie linii tramwajowej. Obszar, o  którym mówię, zwany 
Nowa Huta Przyszłości, to oczywiście teren pod inwestycje usłu-
gowe, a nie mieszkaniowe, ale warto o tym mówić, ponieważ ceny 
ziemi w tym rejonie są nadal atrakcyjne, a po ukończeniu wszyst-
kich inwestycji w infrastrukturę, z pewnością ulegną zmianie.

W  mojej ocenie tzw. okazją dla inwestorów jest przypusz-
czalne odstąpienie od prac nad planem zagospodarowania dla 
cennych przyrodniczo terenów, który obejmuje kilkaset obsza-
rów na terenie całego Krakowa. Pod tą piękną nazwą planu kry-
ło się zamierzenie zamrożenia setek hektarów ziemi należącej 
do drobnych prywatnych właścicieli w  różnych częściach mia-
sta. W  ostatnim z  wywiadów prezydent Krakowa podkreślił, że 
z obawy o protesty i potencjalne miliardowe odszkodowania, mia-
sto zaniecha prac nad planem. Uważam, że to idealny moment na 
„pójście na zakupy”. Sądzę, że wielu obecnych właścicieli będzie 
skłonnych do sprzedania, a kupiec będzie miał czas na zdobycie 
warunków zabudowy. 

Jak dobrze zaplanować taką inwestycję i skorzystać na 
zakupie? 

To zależy od tego, czy mówimy o  inwestycji w  usługi, mieszka-
niówkę, czy o realizacji własnego celu mieszkaniowego, czyli bu-
dowie domu jednorodzinnego. Podstawą jest zawsze analiza 
stanu prawnego nieruchomości, możliwości doprowadzenia me-
diów oraz sprawdzenie bezpośredniego otoczenia. Mówiąc 
wprost, ważne, czy działka ma charakter budowlany, czy po-
wstał plan zagospodarowania, a  jeśli nie, to jakie są szanse na 
uzyskanie korzystnych warunków zabudowy, tzw. WZ. Jakie są 

Niemal w całej Polsce doszło do znaczących 
podwyżek cen gruntów budowlanych. 
Coraz mniejsza dostępność działek pod 
inwestycje będzie wpływać na dalszy wzrost 
ich wartości i konkurencyjność rynku. 
W dłuższej perspektywie inwestowanie 
w grunty w atrakcyjnych lokalizacjach, może 
być bardzo opłacalne. Czy tak jest w Krakowie 
i okolicach? Na temat lokalnego rynku działek 
budowlanych i przemyślanego inwestowania, 
z Pawłem Bystrowskim, młodszym specjalistą 
ds. sprzedaży i wynajmu nieruchomości 
w Nowodworski Estates, rozmawiała 
Katarzyna Wojaczek.
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większą nieruchomość pod budowę własnego domu z zamiarem 
wydzielenia kolejnych działek i sprzedania ich.

Czy w Krakowie opłaca się wybudować dom „na własną 
rękę”? W których rejonach możemy znaleźć wolne działki?

Zawsze będzie się opłacało, o  ile dokona się przemyślanego za-
kupu działki. Są lokalizacje prestiżowe, gdzie ceny za ar docho-
dzą nawet do 200 tys. zł — mowa o Woli Justowskiej. Ale jest też 
wiele ładnych miejsc w Krakowie z rozsądnymi cenami ziemi, ide-
alnych do osiedlenia się w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. 
Na północy miasta mam na myśli Tonie, a na południu: Bodzów, 
Kostrze, Pychowice, Skotniki i Tyniec — czyli dzielnicę 8 Dębni-
ki. Są również miejsca mniej oczywiste i wymagające przełamania 
schematów. Mam tu na myśli Przylasek Rusiecki, zwany „krakow-
skimi Mazurami” z uwagi na kompleks kilkunastu zalewów. Teren 
wyjątkowo ładny, znacznie zyska wraz z rozpoczętą rewitalizacją 
i  budową kompleksu rekreacyjnego. Cena za ar ziemi pod dom 
jednorodzinny nie przekracza w tym rejonie 10 tys. złotych. 

Czy to będzie prestiżowa Wola Justowska, podmiejski Tyniec 
w pobliżu opactwa Benedyktynów, czy pozytywnie zaskakujący 
Przylasek Rusiecki, zawsze proszę pamiętać, że kupując ziemię, 
pozyskuje się jedyny towar, którego nie można wyprodukować, 
a którego posiadanie w przeszłości wiązało się z wyższą pozycją 
w  hierarchii społecznej. Wszystkim „nowym ziemianom” życzę 
udanych zakupów.

perspektywy rozwoju okolicy, np. czy miasto nie planuje w pobli-
żu oczyszczalni ścieków lub innego uciążliwego sąsiedztwa. Jeśli 
działka nie ma planu zagospodarowania, to musimy podjąć dzia-
łania celem uzyskania warunków zabudowy. Jeżeli na wszystkie 
pytania odpowiemy sobie pozytywnie, a  następnie uzyskamy 
WZ, to pozostaje tylko wybór jednej z dwóch dróg; podjęcie wła-
snej inwestycji lub odczekanie do momentu, gdy uznamy, że ceny 
ziemi w okolicy są na satysfakcjonującym poziomie, i sprzedanie 
z zyskiem właściwemu inwestorowi. 

Można podzielić działkę na mniejsze i sprzedawać?

Oczywiście działki możemy dzielić, ale trzeba pamiętać, że miasto 
określa minimalne powierzchnie działek po podziale, np. 7 arów 
(700 mkw.) dla terenu przeznaczonego pod zabudowę jednoro-
dzinną. Nie ma jednolitych zasad i w różnych częściach Krakowa 
zostało to inaczej określone. Jest wiele obszarów miasta z dużą 
liczbą działek bez dostępu do drogi, które jeden inwestor może 
zakupić za potencjalnie niewielkie kwoty. Scalając działki, by po-
tem sensownie je podzielić i zyskać na tym procesie. 

Jak wygląda inwestycja w działkę w kontekście własnych 
celów mieszkaniowych? Jest to popularne zjawisko?

Powiedziałbym, że jest to zjawisko stałe. Często takie działki są 
nabywane przez kilka bliskich sobie osób, znajomych, którzy pla-
nują budowę kilku domów. Niekiedy również, kupiec nabywa 
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prawo

Prawo do prowadzenia firmy we własnym 
mieszkaniu  

Ponadto Sąd Najwyższy, w wyroku z 3 kwietnia 2009 r. (sygn. 
akt II CSK 600/08) stwierdził, że: właściciele lokali nie mogą za-
tem podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w  prawa 
odrębnej własności lokali. Wspólnota mieszkaniowa nie ma moż-
liwości uchwalenia prawnie skutecznego regulaminu, w którym 
wprowadzi wymóg uzyskania zgody na prowadzenie działalno-
ści gospodarczych w mieszkaniu, w każdej sytuacji przekształ-
cenia lokalu mieszkalnego w biurowy.

Zmiana sposobu użytkowania
Kolejnym krokiem przy przekształceniu mieszkania w  lokal 
biurowy może być zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części właściwemu w sprawie or-
ganowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyli w tym 
wypadku staroście. Do 2005 r. obowiązywał przepis Prawa 
budowlanego, który stanowił, że przeznaczenie pomieszczeń 
mieszkalnych na cele działalności gospodarczej, w każdym wy-
padku będzie uważane za zmianę sposobu użytkowania obiek-
tu budowlanego, więc przy każdym przekształceniu mieszkania 
należało zgłosić sprawę do starosty. Przepis ten został jednak 
uchylony i obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Zmiana spo-
sobu użytkowania lokalu, zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o  prawie budowlanym, nastąpi, gdy zostanie podjęta działal-
ność, która spowoduje, że zmienią się warunki bezpieczeństwa 
pożarowego (np. nasi klienci czy kupujący w utworzonym skle-
pie, będą powodowali zwiększone obciążenie klatki schodo-
wej, co spowoduje konieczność dostosowania nieruchomości 
do wymogów przepisów przeciwpożarowych); powodziowego; 
pracy (wymóg zastosowania przepisów Kodeksu pracy w związ-
ku z  zatrudnieniem pracowników, zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy); zdrowotne; higieniczno-sanitarne (np. dosto-
sowanie instalacji do potrzeb zmienionej funkcji lokalu); ochro-
ny środowiska; bądź zmieni się wielkość lub układ obciążeń na 
konstrukcję obiektu. 

W znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy w danym przypad-
ku nastąpi zmiana sposobu użytkowania, najlepiej pomoże nam 
rzeczoznawca ds. BHP. Faktu przekształcenia mieszkania w biu-
ro nie trzeba będzie zgłaszać zazwyczaj w  sytuacji, gdy lokal 
zostanie przeznaczony na potrzeby jednoosobowej, biurowej 
działalności gospodarczej, gdy nie mamy zamiaru przyjmo-
wać u siebie kupujących bądź będą oni przyjmowani okazjonal-
nie. Przykład stanowi freelancerska praca informatyka, który 
przyjmuje zlecenia przede wszystkim drogą mailową. Taki typ 
działalności nie będzie zatem w  obliczu przepisów Prawa bu-
dowlanego zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 

Wydaje się także oczywistym, że należy wystąpić do orga-
nu administracji architektoniczno-budowlanej w  sytuacji, gdy 
mamy zamiar przeznaczyć lokal na sklep spożywczy czy dysko-
tekę, gdyż jak stwierdził NSA w wyroku z 2 marca 2012 r. sygn. 

C
oraz łatwiej w  obecnych czasach prowadzić działalność 
gospodarczą bez potrzeby posiadania dedykowanego biu-
ra czy magazynu. Niektóre biznesy, zwłaszcza w sektorze 

informatycznym czy szeroko rozumianego pośrednictwa i usług 
niematerialnych wykonywanych osobiście, wymagają jedynie te-
lefonu oraz komputera z  dostępem do internetu. Najem lokalu 
pod firmę często wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi, 
które chciałoby się jak najbardziej ograniczyć, zwłaszcza na po-
czątku. Z tych powodów przedsiębiorcy coraz częściej decydują 
się na otwieranie działalności we własnym mieszkaniu. Wymaga-
nia, które muszą zostać spełnione, aby legalnie przekształcić lo-
kal mieszkalny w użytkowy, różnić się będą jednak w zależności 
od rodzaju tej działalności oraz stanu prawnego mieszkania. 

Spółdzielnia mieszkaniowa
W  przypadku, gdy posiadamy spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu, możemy być zmuszeni do wystąpienia do naszej 
spółdzielni o zgodę na prowadzenie firmy w domu. Tu wszystko 
zależy od jej statutu bądź regulaminu. Zazwyczaj zgoda zosta-
nie udzielona w  uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, 
że działalność gospodarcza nie będzie uciążliwa dla innych 
członków spółdzielni. W przypadku nieotrzymania zgody, moż-
na odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do or-
ganu określonego w statucie spółdzielni lub ewentualnie wnieść 
sprawę do sądu.

Wspólnota mieszkaniowa
Sytuacja jest nieco inna, gdy jesteśmy właścicielem lokalu miesz-
kalnego i  należymy jedynie do wspólnoty mieszkaniowej, któ-
rą tworzą mieszkańcy. Nie potrzebujemy zgody na prowadzenie 
działalności, jeśli zamierzamy przekształcić tylko nasze miesz-
kanie. Sprawa bardziej komplikuje się w  odniesieniu do części 
wspólnej nieruchomości. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy po-
trzebna będzie uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę, na-
leży zwrócić uwagę na art. 22 ustawy o własności lokali. W tym 
przepisie zostały wymienione czynności, przekraczające zakres 
zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, do wykonania któ-
rych będziemy potrzebować zgody wspólnoty. Należy zwrócić 
uwagę również na art. 140 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: 
W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecz-
nego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy 
zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego pra-
wa, w szczególności może pobierać pożytki i  inne dochody z rzeczy. 
W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Zatem wspól-
nota mieszkaniowa nie ma prawa zabraniać właścicielowi roz-
porządzania jego mieszkaniem, o ile w związku z tym nie nastąpi 
np. konieczność zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej lub 
przebudowy części nieruchomości znajdującej się w  nierucho-
mości wspólnej.

Jakie formalności, wymagania prawne i koszty stoją przed przedsiębiorcą, 
który chce wykorzystać mieszkanie na swoje biuro? Czy ma na to wpływ 
rodzaj prowadzonej działalności?
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akt. II OSK 2459/10: w  sposób oczywisty wiąże się to ze zmianą 
warunków w  zakresie emisji hałasu i  drgań oraz układu obciążeń 
(bezsprzecznie zmienia warunki higieniczno-sanitarne i  ochrony 
środowiska).

Z  zależności od planowanego rodzaju działalności, np. ga-
binet lekarski czy salon fryzjerski, będziemy musieli spełnić 
dodatkowe wymogi techniczne, które wiążą się, czy to ze zwięk-
szonymi wymaganiami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, czy 
też np. z  potrzebą dostosowywania szerokości drzwi. Z  tego 
powodu przed przystąpieniem do przekształcenia lokalu warto 
sprawdzić, jakie szczegółowe zmia-
ny będą potrzebne i czy mamy moż-
liwość ich wprowadzenia.

Procedura zgłoszenia 
zmiany
Zgłoszenie zmiany sposobu użyt-
kowania mieszkania, wymaga 
spełnienia szeregu kryteriów for-
malnych. Przede wszystkim zgło-
szenie musi nastąpić jeszcze przed 
dokonaniem jakichkolwiek zmian 
w mieszkaniu. W przeciwnym razie, 
zgodnie z przepisami Prawa budow-
lanego, narazimy się na niepotrzeb-
ne koszty, które będą związane 
z  postępowaniem legalizującym, 
a  w  przypadku jeśli nie wykonamy 
w  całości obowiązków nałożonych 
przez organ, zostaniemy zmusze-
ni do przywrócenia poprzednie-
go sposobu użytkowania lokalu. 
W  zgłoszeniu musimy określić do-
tychczasowy oraz zamierzony 
sposób użytkowania lokalu miesz-
kalnego, a  także dołączyć do niego 
opis i  rysunek, który określa położenie obiektu budowlanego 
w  stosunki do granic nieruchomości i  innych istniejących oraz 
budowanych obiektów w  sąsiedztwie; zwięzły opis technicz-
ny, który określi rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego 
oraz jego konstrukcję wraz z  danami techniczno-użytkowymi, 
a także wielkością i rozkładem obciążeń; oświadczenie o posia-
danym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budow-
lane; zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 
o  zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu bu-
dowlanego z  ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o  warunkach 
zabudowy i  zagospodarowania terenu; potrzebna będzie rów-
nież ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadają-
cą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Należy 
dołączyć też inne pozwolenia, jeśli wymaga tego konkretny spo-
sób prowadzenia działalności gospodarczej.

Starosta ma 30 dni, od daty prawidłowego złożenia zgłosze-
nia, na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli nie wniesie 
go w  wymaganym terminie, możemy dokonać zmiany sposobu 
użytkowania naszego mieszkania. Nie możemy jednak przekro-
czyć terminu 2 lat od dnia doręczenia zgłoszenia. Jeżeli zależy 
nam na czasie, rozwiązaniem jest zgłoszenie wniosku do staro-
sty, aby przed upływem 30 dni wydał zaświadczenie o tym, że 
nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Starosta wniesie sprzeciw, jeśli do zmiany sposobu użytko-
wania niezbędne będzie np. wykonanie prac budowlanych (do 
których należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę), czy 
naruszone zostaną ustalenia obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego warto wcześniej 
dowiedzieć się, czy taki plan został uchwalony i czy obowiązuje 
w miejscu położenia naszego mieszkania.

W  przypadku otrzymania sprzeciwu, mamy 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji, na złożenie odwołania do urzędu wojewódz-
kiego. Składamy je do wojewody za pośrednictwem starostwa.

Wymagania prawa pracy
Jeżeli zatrudnimy pracowników i  będą oni wykonywać pracę 
w lokum, w którym prowadzimy działalność gospodarczą, nale-
ży zwrócić uwagę na przepisy Prawa pracy, w szczególności na 
art. 209 Kodeksu pracy. Nakłada on na nas obowiązek zgłosze-
nia do okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora 
sanitarnego, w  terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalno-
ści, danych, w  których zawrzemy informacje o  miejscu, rodza-
ju i zakresie prowadzonej działalności. Należy również mieć na 
uwadze inne warunki techniczne, jakie muszą spełniać pomiesz-
czenia, w których będą pracować zatrudnione przez nas osoby.

Zwiększone opłaty
Musimy także liczyć się z  tym, że przekształcenie mieszkania 
w biuro wiąże się z wyższymi opłatami eksploatacyjnymi, w po-
równaniu do rachunków osób, które wykorzystują swoje lokale 
wyłącznie na cele mieszkaniowe. Spółdzielnia może podnieść wy-
sokość opłat za eksploatację oraz remonty, w sytuacji, gdy prowa-
dzenie działalności gospodarczej wpłynie na wydatki spółdzielni.

Zmieniając przeznaczenie lokalu, należy również liczyć się 
z  koniecznością opłacania znacznie wyższego podatku od nie-
ruchomości przeznaczonej, w  stosunku do nieruchomości 
mieszkalnej.

Krzysztof Janowski
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EkspErt radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Chcę kupić mieszkanie — ze względu na moją obecną sytuację 
mieszkaniową, ma to być mieszkanie z rynku pierwotnego 
o stosunkowo niewielkiej powierzchni — ok. 40 mkw. Wiem, 
że taki lokal będzie w stanie spełnić moje oczekiwania tylko 
przez kilka lat. Potem będę chciał zmienić mieszkanie na 
większe. Proszę o informację, czy kupno i stosunkowo szybka 
odsprzedaż mieszkania z rynku pierwotnego, to opłacalne 
rozwiązanie? Teraz zakup wydaje mi się atrakcyjny, bo 
wysokie koszty ponoszę w związku z wynajmem mieszkania, 
w którym mieszkam wraz z żoną. Dodam, że teraz mieszkanie 
chcę kupić z wkładem własnym na poziomie ok. 30 tys. zł. 

Powyższa sytuacja nie jest wcale odosobnionym przypadkiem 
— bardzo wielu młodych ludzi, kupując swoje pierwsze miesz-
kanie (zakładam, że w opisanym powyżej przypadku tak właśnie 
jest) — wybiera mniejsze lokale, w mniej satysfakcjonującej loka-
lizacji, a co za tym idzie tańsze. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn 
jest wiele. Czasami decyduje o tym brak odpowiedniej zdolności 
kredytowej czy oszczędności na pokrycie wkładu własnego oraz 
wykończenie lokalu po jego zakupie. Zdarza się też tak, że mło-
de osoby decydują się na zakup mniejszego mieszkania, dlatego, 
że zaciągnięcie o kilkadziesiąt tysięcy niższego kredytu daje im 
większe poczucie bezpieczeństwa finansowego. Często jednak 
nie jesteśmy świadomi tego, jak szybko zmienią się nasze potrze-
by mieszkaniowe. 40-metrowe mieszkanie dla pary na początku 
będzie idealne, ale gdy rodzina powiększa się o jedno czy dwójkę 
dzieci, zmieni się też poziom komfortu mieszkaniowego. Dlatego 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto dokładnie zweryfiko-
wać swoje potrzeby — uwzględniając nie tylko obecną, ale także 
przyszłą sytuację. 

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy szybka 
sprzedaż mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym, opłaci 
się, nie jest łatwe.  Wszystko zależy bowiem od wielu czynników. 
Sprzedaż mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym może 
przynieść nam korzyści finansowe. Co zrobić, aby tak było? Po 
pierwsze samo mieszkanie musi być atrakcyjne dla przyszłych ku-
pujących (położone w dobrej lokalizacji, z dobrym rozkładem po-
mieszczeń). Nabywając taki lokal, nie możemy skupiać się na tym, 
aby był jak najtańszy. Nie możemy kierować się wyłącznie myślą 
o tym, że kupujemy je tylko na kilka lat. Oczywiście podkreślę, że 
cena ma tu też duże znaczenie — mieszkanie zakupione w atrak-
cyjnej cenie daje nam większą szansę na to, że sprzedając je, osią-
gniemy większe korzyści. 

W powyższym przypadku ogromne znaczenie będzie mia-
ło również to, że mieszkanie zostanie zakupione na kredyt i za-
pewne sprzedawane będzie również z kredytem. Zastanawiając 

się nad opłacalnością sprzedaży nieruchomości, trzeba wziąć 
też pod uwagę następujące czynniki: wysokość wkładu własne-
go, koszty zaciągnięcia kredytu, a także opłaty skarbowe czy 
podatkowe. 

Niezaprzeczalną zaletą tej sytuacji jest fakt, że od momen-
tu zamieszkania w nowym mieszkaniu — jego właściciel nie bę-
dzie musiał ponosić kosztu wynajmu lokalu. Jeżeli koszt, który do 
tej pory ponosiliśmy w związku z wynajmem mieszkania, okaże 
się wyższy niż comiesięczna rata kredytu, to różnica będzie sta-
nowić stopę zwrotu na poczet zainwestowanego kapitału (m.in. 
wkładu własnego). To, w jakim stopniu się zwróci, zależy od okre-
su, po którym planujemy sprzedać mieszkanie. W ten sposób 
można przedstawić jednak tylko jeden z wielu scenariuszy — aby 
uzyskać kompletną wersję, warto zwrócić się do specjalisty, któ-
ry przedstawi analizę na przykładzie konkretnego mieszkania czy 
też kredytu. 

Joanna Jakimowicz 
Dyrektor krakowskiego oddziału  

agencji Power INVEST

Zakup mieszkania to dla wielu osób inwestycja życia, z którą związanych jest wiele 
wątpliwości i pytań. Eksperci POWER INVEST wyjaśniają, co należy wziąć pod uwagę, jeśli 
planujemy zakup mieszkania na kredyt, by po kilku latach sprzedać je z zyskiem. Czy zakup 
mniejszego mieszkania to dobre rozwiązanie, jeśli wiemy, że w przyszłości taki metraż 
nie będzie wystarczający do zaspokojenia naszych potrzeb mieszkaniowych? Eksperci 
podpowiadają, czy lepiej oszczędzać na większą nieruchomość, czy zainwestować już teraz.
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rElacjE

128. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań

N
a odwiedzających tradycyjnie czekały stoiska wystawców, 
tj. przede wszystkim firm deweloperskich realizujących 
swoje projekty w Krakowie i okolicach. Oprócz możliwo-

ści zapoznania się z  pełną ofertą lokalnego rynku, klienci mieli 
okazję do bezpośredniego spotkania zarówno z  przedstawicie-
lami biur sprzedaży deweloperów, jak i z doradcami kredytowy-
mi, architektami oraz analitykami rynku. Targi nieruchomościowe 
to także szansa na uzyskanie rabatu, negocjowanie ceny czy sko-
rzystanie z atrakcyjnych promocji (np. pakietu wykończenia loka-
lu), dlatego nie dziwi fakt, że tego rodzaju wydarzenia cieszą się 
dużym zainteresowaniem osób planujących zakup mieszkania. 
Dodatkową formą wsparcia w zakresie analizowania ofert są pre-
lekcje zaproszonych ekspertów. W  miniony weekend, program 
giełdy obejmował następujące wykłady:
• „Przewodnik dla kupujących mieszkanie” — Magdalena 

Hojniak, „Krakowski Rynek Nieruchomości”
• „Bezpieczny zakup mieszkania” — Jarosław Knap, „Małopolski 

Przegląd Nieruchomości”
• „Jak najtaniej wziąć kredyt hipoteczny — krok po kroku”, 

Wojciech Mróz, Phinance SA.
Ponadto podczas ostatniej majowej giełdy rozstrzygnięto kon-

kurs na najlepszego studenta Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. W tym roku nagrody przyznano trzem studentkom, 
które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce. Potrójna nagro-
da zdarzyła się po raz pierwszy w  dwunastoletniej historii kon-
kursu, co świadczy o wyjątkowo wysokim poziomie tegorocznej 
edycji. Organizatorem przedsięwzięcia, w ramach którego przy-
szli architekci otrzymują jednorazowe wsparcie finansowe w wy-
sokości 5 tys. zł, jest Stowarzyszenie Budowniczych Domów 
i Mieszkań. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jak co roku, było uzy-
skanie wysokiej średniej ocen z  przedmiotów projektowych 
i z budownictwa oraz projektowania mieszkaniowego. Laureatki 
mogły pochwalić się średnią na poziomie 4,92 (przedmioty pro-
jektowe i budownictwo) i 5,0 (projektowanie mieszkaniowe). Na-
grodami pieniężnymi uhonorowano Edytę Ptasznik, Magdalenę 
Stachowicz oraz Katarzynę Starzyńską. 

Pierwsza z wymienionych laureatek jest autorką m.in. projek-
tu „Light and water pavilions”, za który otrzymała wyróżnienie 
„Gold Mention” w międzynarodowym konkursie dla młodych ar-
chitektów, organizowanym przez Young Architects Competitions 
„Wedding Oasis”. Ważnym osiągnięciem było dla niej także I wy-
różnienie honorowe na V Międzynarodowym Biennale Architek-
tury Wnętrz INAW 2018 za projekt „MOS na skróty”. 

Magdalena Stachowicz koncentruje się na projektowaniu ar-
chitektury mieszkaniowej — jako najbliższej człowiekowi i w naj-
większym stopniu wpływającej na codzienne życie. Na liście 
osiągnięć laureatki konkursu SBDiM jest m.in. nagroda prezy-
denta Tarnowa za projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
stypendium rektora Politechniki Krakowskiej przyznawane 

najlepszym studentom. Obecnie laureatka współpracuje z  kra-
kowską pracownią Miastologia.

Do grona najlepszych młodych architektów dołączyła rów-
nież Katarzyna Starzyńska, absolwentka studiów I  stopnia Wy-
działu Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studentka 
D’ARQ ecati Universidade Lusofona de Lisboa, w  ramach pro-
gramu Erasmus+. Jej talent doceniono m.in. podczas 7. edycji 
konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohda-
na Lisowskiego, gdzie zdobyła wyróżnienie I stopnia. Katarzyna 
Starzyńska jest też autorką wystaw fotograficznych „Szkicownik 
portugalski” oraz „Nie zawsze słoneczna”. Obecnie współpracuje 
z biurem nsMoonStudio.

Po uroczystym wręczeniu nagród i  prezentacjach nagrodzo-
nych studentek, wykład uzupełniający do tematu architektury 
mieszkaniowej, wygłosił dr inż. Adolf Mirowski („Ocena budyn-
ków i sposobów ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczysz-
czeń do powietrza”).

Joanna Kus

Sezon targowy w Krakowie zakończyła 128. Krakowska Giełda 
Domów i Mieszkań, która odbyła się 26 i 27 maja w Centrum 
Targowym Chemobudowa, przy ul. Klimeckiego 14. 

Prelekcja Magdaleny Hojniak, fot. Małgorzata Urbańska 

fot. Małgorzata Urbańska 
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Inwestycja w komfort — czy to się opłaca?

J
ak zauważają deweloperzy, klienci kupujący mieszkanie coraz 
częściej zwracają uwagę na jego otoczenie i dodatkowe udo-
godnienia, przygotowane z myślą o wszystkich mieszkańcach. 

Dla potencjalnych klientów istotna jest nie tylko cena, rozkład mieszka-
nia czy też sama lokalizacja inwestycji, ale też zagospodarowanie części 
wspólnych oraz całego otoczenia — zauważa Marek Szmolke, pre-
zes Grupy Deweloperskiej Start. Jakie aspekty są najważniejsze? 
Wszystko zależy od klienta docelowego danej inwestycji, ceny sprze-
daży, ale ogólnie można wymienić następujące aspekty: to, czy jest za-
projektowana kompleksowo zieleń na osiedlu, czy jest plac zabaw, czy 
jest możliwość zaparkowania samochodu przez gości, a także to, w jaki 
sposób rozwiązano kwestię bezpieczeństwa (stróż, kamery, ogrodzenie) 
— tłumaczy Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej 
Geo. Istotne są również takie udogodnienia, jak winda, wózkownia, 
rowerownia czy komórka lokatorska.

Miejsca parkingowe
Do najważniejszych kwestii dotyczących przestrzeni wspólnych 
należy dostępność miejsc parkingowych, zarówno naziemnych, 
jak i  umiejscowionych w  podziemnym garażu. Mieszkańcom za-
leży nie tylko na możliwości zaparkowania własnego samochodu, 
ale i na wygodzie gości. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest przy-
gotowanie ogólnodostępnych, bezpłatnych miejsc parkingowych, 
z których będą mogły korzystać osoby odwiedzające mieszkańców. 

Dodatkowe udogodnienia osiedla, przygotowywane przez dewe-
loperów to np. stacje do ładowania pojazdów elektrycznych czy 
miejsca postojowe dla rowerów.

Estetyka i jakość wykończenia
Klienci często są zainteresowani materiałami, które zostały wy-
korzystane do budowy i  wykończenia poszczególnych mieszkań 
i całego budynku. Nic w tym dziwnego, skoro zakup nieruchomo-
ści często traktowany jest jako jedna z najważniejszych inwestycji 
w życiu. Istotny jest także ogólny wygląd całości. Przygotowanie in-
teresującego projektu i odpowiedni dobór kolorystyki pozytywnie 
wpływają na odbiór inwestycji przez potencjalnych klientów. Es-
tetyczne otoczenie daje także większe poczucie bezpieczeństwa. 
Osoby zastanawiające się nad zakupem mieszkania doceniają rów-
nież praktyczne rozwiązania, takie jak dostępność wózkowni czy 
komórki lokatorskiej.

Coś dla zdrowia
Aktualnie coraz więcej osób stara się prowadzić zdrowy tryb ży-
cia, dlatego jednym z  popularnych trendów jest projektowanie 
terenów zielonych w  okolicy osiedli. Przy inwestycjach mieszka-
niowych powstają zatem trawniki, rabatki z kwiatami, a także po-
jawiają się nowe drzewa i krzewy. Jeśli wielkość wolnej przestrzeni 
na to pozwala, dobrym pomysłem jest wytyczenie ścieżek dla 

dwa słowa o rynku

Mimo że w Polsce występuje deficyt mieszkań, wiele osób planujących zakup 
lokalu zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale i lokalizację, jakość wykorzystanych 
materiałów czy estetykę wykończenia. Ważne są zarówno walory mieszkania, 
jak i części wspólnych.

Gradiernie na osiedlu Bunscha Park
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spacerowiczów. Niektórzy inwestorzy idą jeszcze dalej, zapew-
niając mieszkańcom odpowiedni mikroklimat, np. poprzez realiza-
cję gradierni w  częściach wspólnych. Rozwiązania prozdrowotne 
mogą dotyczyć również poszczególnych mieszkań. Przykład stano-
wi montowanie na koszt dewelopera oczyszczaczy powietrza w lo-
kalach. Wartość inwestycji podnoszą również ogródki przypisane 
do mieszkań usytuowanych na parterze lub tarasy i  przestronne 
balkony, umożliwiające hodowlę roślin w skrzyniach albo donicach.

Mała architektura
Klienci deweloperów zwracają uwagę na to, by tereny zielone 
były wyposażone w elementy małej architektury, które pozytyw-
nie wpływają na estetykę osiedla, ale i pełnią praktyczne funkcje. 
Takie rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony 
klientów. Ważny jest dla nich nie tylko sam fakt, żeby na terenie inwe-
stycji pojawiły się takie elementy, np. w postaci ławek, altan śmietniko-
wych, stojaków rowerowych, oświetlenia zewnętrznego itp., ale też to, 
aby wszystko było funkcjonalnie rozplanowane, harmonijne, żeby „cie-
szyło” oko i  zachęcało do wspólnego korzystania i  integracji — mówi 
Marek Szmolke. Przestrzeń zielona to również dobre miejsce na 
urządzenie placu zabaw dla dzieci, ustawienie sprzętu do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu czy zaprojektowanie wybiegu dla zwierząt. 
Na terenie niektórych osiedli mieszkaniowych pojawiają się także 
takie elementy, jak fontanny czy rzeźby i instalacje, nadające inwe-
stycji oryginalny charakter.

Bezpieczeństwo mieszkańców
Osoby kupujące mieszkanie chcą czuć się bezpiecznie na terenie 
swojego osiedla, dlatego popularnością cieszą się zabezpieczenia, 
takie jak monitoring czy ogrodzenie, oraz korzystanie z usług firm 
ochroniarskich. Na terenie niektórych inwestycji powstaje także 
recepcja. Również poszczególne mieszkania wyposaża się w drzwi 
i  okna przeciwdziałające włamaniu oraz wideofony. Środki tech-
niczne czy korzystanie z usług profesjonalnych firm to jednak nie 
wszystko. Bezpieczeństwu mieszkańców sprzyjają także działa-
nia integracyjne. Nie bez przyczyny mówi się o tym, że sąsiad jest 
najlepszym stróżem. Spotkania z sąsiadami pozytywnie wpływają 
także na ogólną atmosferę, panującą na terenie osiedla. Zagospo-
darowana w przemyślany sposób przestrzeń wspólna służy budo-
waniu relacji. Przykład stanowią np. tereny zielone czy place zabaw 
dla dzieci, przewidujące również miejsce, w którym mogą spotykać 
się rodzice. Część deweloperów organizuje także imprezy integra-
cyjne czy dni otwarte, przeznaczone zarówno dla obecnych, jak 
i przyszłych mieszkańców.

Inteligentne rozwiązania
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania smart, 
pozwalające na kontrolowanie systemu bezpieczeństwa, ogrze-
wania czy oświetlenia za pomocą urządzeń mobilnych. Aktualnie 
większość klientów traktuje takie systemy jako ciekawostkę, jed-
nak można przewidywać, że z  biegiem czasu rozwiązania inteli-
gentne będą zyskiwać na popularności. Wraz z  rozwojem postępu 
technologicznego, zwiększają się też oczekiwania naszych klientów. 
Stosowanie inteligentnych systemów w  mieszkaniach/budynkach za 
chwilę stanie się standardem — przewiduje Grzegorz Woźniak ze 
spółki Quelle Locum. Na razie rozwiązania smart cieszą się zain-
teresowaniem zwłaszcza wśród osób planujących zakup mieszka-
nia w nieruchomości z wyższego przedziału cenowego. Nie jest to 
oczywiście element decydujący o zakupie mieszkania w danej inwesty-
cji, ale może stanowić element zachęcający. Ma to szczególne znaczenie 

w przypadku inwestycji drogich, ekskluzywnych — klient, płacąc wysoką 
cenę, ma wrażenie, że dostaje coś extra — zauważa prezes Grupy De-
weloperskiej Geo.

Rentowność przedsięwzięcia
Ograniczenie we wprowadzaniu kolejnych udogodnień w  miesz-
kaniach lub częściach wspólnych stanowi rentowność inwestycji. 
Ewa Foltańska-Dubiel przyznaje: Pewne udogodnienia czy elementy 
małej architektury mogą mieć znaczenie marketingowe, a jednocześnie 
być nierentowne. Jak podkreśla Grzegorz Woźniak, przy wyznacza-
niu rentowności znaczenie ma standard inwestycji. Zastosowanie 
dodatkowych udogodnień podnoszących standard danej nieruchomo-
ści, ma duży wpływ na cenę mieszkań. Jednak przy pewnym poziomie 
cenowym, dla klientów nie ma to aż takiego znaczenia — tłumaczy. 
Więcej udogodnień w częściach wspólnych przyciągnie zatem bar-
dziej zamożnych klientów, oczekujących lepszej jakości, natomiast 
osoby o niewielkim budżecie lub niskiej zdolności kredytowej będą 
starały się raczej ograniczyć koszty, rezygnując z ułatwień wykra-
czających poza to, co niezbędne. Jak zauważa Marek Szmolke, 
poszczególne udogodnienia różnią się jednak od siebie pod wzglę-
dem kosztów. Przykładowo zastosowanie systemów inteligent-
nych znacząco podnosi cenę mieszkania, ale nie ma na nią wpływu 
np. zapewnienie ochrony. Mieszkańcy będą jednak ponosili koszty 
jej utrzymania.

Anna Kapłańska

Dla klientów ważna jest estetyka miejsc wspólnych

Rodzice zwracają uwage na to, czy na terenie osiedla jest plac zabaw
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Zielona Dolina — osiedle wśród natury

N
admierne zagęszczenie zabudowy w  dużych miastach, ha-
łas komunikacyjny i  nasilający się problem z  zanieczyszcze-
niem powietrza powodują, że myśląc o  przyszłości, coraz 

więcej osób, swoje plany związane z zakupem nieruchomości, kieru-
je w stronę terenów podmiejskich. Wciąż zbyt mały odsetek obsza-
rów zielonych w  aglomeracjach wyzwala w  nas większą potrzebę 
kontaktu z naturą, dlatego najbardziej wyczekiwane na rynku domów 
są osiedla usytuowane poza miastem, w otoczeniu przyrody — w taki 
sposób, by nie zakłócić naturalnego krajobrazu, a  jednocześnie dać 
mieszkańcom pełnię możliwości korzystania z zalet lokalizacji. W tego 
rodzaju przedsięwzięciach ważne jest planowanie przestrzenne, za-
pewnienie dostępu do komunikacji, wyposażenie inwestycji nie tyl-
ko w niezbędną infrastrukturę, ale także w dodatkowe udogodnienia, 
które podkreślą walory wypoczynkowe i rekreacyjne okolicy. Dzięki 
uwzględnieniu tych czynników powstają inwestycje stanowiące prze-
myślaną, urbanistyczną całość. Do takich projektów należy Zielona 
Dolina — osiedle domów położone w podkrakowskim Mnikowie.

Dwadzieścia minut do centrum Krakowa, osiem do lotniska w Ba-
licach i obwodnicy. Ten kierunek przez lata ominęła intensywność za-
budowy Zielonek i innych podkrakowskich sypialni. To dziś naprawdę 
wyjątkowa rzadkość — dodaje Tomasz Mikołajczyk z firmy Ecovilla-
ge S.C., inwestora osiedla.

Ponadto miejscowość znajduje się na trasie przejazdów krakow-
skiego MPK oraz prywatnych przewoźników. W odległości 500 m 

od osiedla przebiegają drogi wojewódzkie: Kraków-Oświęcim oraz 
Kraków-Kryspinów-Cholerzyn-Mników. W bezpośrednim otocze-
niu kompleksu rozciągają się tereny rolnicze, od strony południo-
wej 10-hektarowa szkółka krzewów ozdobnych, a od północy stara 
zabudowa ze starodrzewiem. Takie sąsiedztwo współtworzy wize-
runek inwestycji jako spokojnego i bezpiecznego miejsca do życia.

W promieniu do 5 km znajdują się lasy, jezioro Budzyńskie, za-
lew Na Piaskach, dolina Mnikowska. Nieco dalej (w  odległości 
10–15 km) można korzystać ze stadniny koni, kompleksu kortów 
tenisowych oraz basenu. Liczne ścieżki rowerowe i  spacerowe 
oraz inne atrakcje turystyczne przyciągają do Doliny Mnikowskiej 
zarówno rodziny z dziećmi, jak i sportowców czy miłośników ak-
tywnego wypoczynku na łonie natury. Korzystne położenie w po-
bliżu terenów rekreacyjnych oraz walory widokowe (m.in. widok 
na klasztor Kamedułów na Bielanach) są atutem inwestycji.

Na tle innych osiedli realizowanych na małopolskim rynku Zieloną 
Dolinę wyróżnia również wyeksponowanie ekologicznego wymiaru 
inwestycji i  rozmach przedsięwzięcia. Realizację poprzedziły wielo-
letnie przygotowania, mające na celu podniesienie atrakcyjności te-
renu i zapewnienie przyszłym mieszkańcom, wysokiej jakości życia. 

Choć Zielona Dolina to oficjalna nazwa inwestycji, jednak w  rze-
czywistości mamy do czynienia z  uroczym parkiem, który po-
wstaje od 2006 r. Wtedy to ze szkółki w  Brodłach przywieźliśmy 
prawie 30 tys. drzewek. Razem z zadbanymi kilkunastoma hektarami 

ZaprosZono nas

Zielona Dolina to propozycja dla osób, które poszukują nieruchomości 
w wyjątkowej lokalizacji, z dala od miejskiego zgiełku, a zarazem 
z wygodnym dojazdem do Krakowa.
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pielęgnowanych trawników, od pierwszej chwili chwytają za serce — 
opowiada inwestor.

Inwestycja obejmuje 17 ha, na których wydzielono 132 dział-
ki. Powierzchnie projektowanych domów będą rozpoczynać 
się od 105 mkw. Oferta jest elastyczna, dlatego istnieje możli-
wość np. połączenia dwóch działek, by nabywca miał do dyspo-
zycji jeszcze więcej przestrzeni. Domy zostały zaprojektowane 
w  taki sposób, by pozostawić nabywcom wiele możliwości kon-
figuracji i  indywidualnej aranżacji dostępnej powierzchni. Mimo 
zróżnicowania metraży powstających domów, pod względem ar-
chitektonicznym osiedle pozostanie spójne. Domy są realizowa-
ne na działkach nie mniejszych niż 800 mkw., co daje pewność, 
że układ zabudowy nie będzie zwarty. Poczucie wolnej przestrze-
ni ma stanowić jedną z  najistotniejszych zalet osiedla, dlatego  
w  granicach inwestycji (wyłączając domowe pojazdy i  specjalne 
parkingi) obowiązuje zakaz parkowania.

Cieszmy się przestrzenią, zielenią, a nie wszechobecną motoryzacją. 
Spacerujmy, używajmy rowerów, rolek, a nie potykajmy się o auta — do-
daje Tomasz Mikołajczyk.

Wiedząc, jak ważny jest bezpośredni kontakt i  możliwość po-
znania okolicy, deweloper zachęca do odwiedzania terenu inwe-
stycji. Z podobnych względów sprzedaż nie będzie prowadzona na 
etapie tzw. dziury w ziemi. Formuła tzw. dni otwartych inwestycji 
będzie okazją nie tylko do zapoznania się z ofertą, ale także miłego 

spędzenia czasu. Zainteresowani zakupem porównają wizualizacje 
z rzeczywistym wyglądem i standardem budynków. 

W  zależności od preferencji nabywców, domy są budowa-
ne w  technologiach: tradycyjnej lub pasywnej. Zostaną wyposa-
żone w  wentylację mechaniczną z  rekuperacją i  filtrami HEPA, 
ciepłą stolarkę, solary i  pompy ciepła oraz system smart home. 
Ogrody zaprojektowane przez architektów zieleni będą nawad-
niane odzyskaną deszczówką. Części wspólne będą funkcjonalne  
i estetyczne, dzięki wykorzystaniu elementów małej architektury 
oraz oświetlenia.

Plan zakłada wyposażenie osiedla w wewnętrzną infrastruktu-
rę. Zrealizowano już system dróg wraz z dwoma wjazdami, teren 
inwestycji jest ogrodzony i monitorowany. Przy wjeździe będą dy-
żurować pracownicy ochrony, co wzmocni poczucie bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców. O utrzymanie części wspólnych zadbają 
osiedlowe służby komunalne. Mogą służyć mieszkańcom pomocą 
także w zakresie prac porządkowych, takich jak strzyżenie trawni-
ków czy mycie samochodów.

Ciekawe rozwiązanie stanowi zaprojektowanie placów zabaw 
dla dzieci i boisk sportowych tuż za granicą osiedla. Dzięki temu za-
bawa będzie odbywać się w bezpiecznym miejscu, z dala od dróg —  
a  także od okien sąsiadów, by nie powodować codziennego 
dyskomfortu.

Joanna Kus
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D
o obiektów otwartych w ramach festiwalu należały miesz-
kania prywatne i  pracownie artystyczne, a  także lokale 
użytkowe, które wyróżniają się pod względem architektu-

ry czy aranżacji wnętrz. Festiwal był również okazją do poznania 
projektantów oraz mieszkańców oryginalnych przestrzeni, a także 
osób związanych ze światem urbanistyki, architektury i sztuki.

Wybrane mieszkania z duszą
Festiwal otworzyło śniadanie w  mieszkaniu Mateusza Stępnia 
i Gabrieli Sowy, w którym dawniej mieściła się pracownia rzeźbiar-
ska. Wnętrze wyróżniają długi balkon i wielkie okna, umożliwiające 
podziwianie panoramy miasta z trzech stron świata.

Innym obiektem otwartym w ramach festiwalu, był dom Bettiny 
Bereś — przedwojenny budynek, w którym zachowano elementy 
z  przeszłości, jednocześnie wypełniając wnętrza dziełami sztu-
ki. Historyczny charakter posiada także mieszkanie Beaty i Piotra 
Stankiewiczów, usytuowane w kamienicy, w której w XVI w. znajdo-
wała się królewska apteka, a w latach 2005–2011 — galeria sztuki. 
Dzisiaj wnętrze zdobią obrazy właścicielki i kaukaski dywan, który 
od kilku pokoleń należy do rodziny.

W  mieszkaniu Katarzyny Pilitowskiej i  Barta Sudera uwagę 
przyciąga przestronna kuchnio-jadalnia, odzwierciedlająca pasję 
mieszkańców, którzy na co dzień prowadzą hummusiję „Hummus 
Amamumamusi”. Oprócz tego Katarzyna z  córką otworzyły bar 
śniadaniowy „Ranny ptaszek”. Motywem, który łączy wszystkie te 
miejsca, jest niebieska ściana z białymi wzorami. Kuchnia stanowi 
serce domu również w mieszkaniu Marty i Marka Bradshaw. Od-
bywają się tu kolacje i warsztaty w ramach projektu Eataway.

Tu powstaje sztuka
Festiwal Otwarte Mieszkania umożliwił uczestnikom obejrzenie 
nie tylko wnętrz mieszkalnych, ale i pracowni artystycznych. Jed-
na z nich powstała w latach 70. na działce, na której dawniej znaj-
dowała się fabryka musztardy. Wybudowano tam obiekt o prostej 
formie, z wielkimi, ukośnymi oknami. Dzisiaj korzystają z niego m.in. 
artyści prof. Stefan Dousa i Jolanta Darowska-Dousa. Interesująca 

była również możliwość wizyty w  industrialnym wnętrzu, w  któ-
rym tworzy Martyna Borowiecka oraz w  pracowni prof. Mariana 
Koniecznego, usytuowanej w klimatycznym ogrodzie.

Uczestnicy festiwalu mogli przekonać się o tym, że sztuka często 
towarzyszy obiektom, które pozornie nie mają z nią wiele wspólne-
go. Do takich, oryginalnie urządzonych wnętrz należą m.in. salon 
fryzjerski The Messy Head Hospital i sklep Jeju.

Wydarzenia towarzyszące
Zwiedzaniu mieszkań, pracowni i  lokali użytkowych towarzyszy-
ły koncerty, wykłady i warsztaty. Specjalną atrakcję stanowiły tak-
że zorganizowane spacery, np. szlakiem modernistycznych klatek 
schodowych lub obiektów zaprojektowanych przez Piotra Para-
dowskiego na terenie krakowskiego Kazimierza. Organizatorzy 
przygotowali również atrakcje dla dzieci — warsztaty z  budowa-
nia domków w pudełkach oraz warsztaty z upcyklingu. Umożliwiło 
to uczestnikom poszerzenie wiedzy z zakresu architektury i sztu-
ki. Wydarzenie miało również wymiar społeczny. Istotnym aspek-
tem Festiwalu jest przyczynianie się do budowania postawy otwartości 
i społecznego zaufania, a także tworzenia przestrzeni spotkań i dialogu 
pomiędzy mieszkańcami miasta — podkreślają organizatorzy.

Stowarzyszenie Otwarte Mieszkania — oficjalny organizator 
krakowskiego wydarzenia, korzysta z doświadczenia twórców fe-
stiwalu, który od kilku lat odbywa się w Warszawie. W stolicy Ma-
łopolski Festiwal Otwarte Mieszkania został zorganizowany po raz 
drugi. Projekt jest współfinansowany ze środków miasta Krakowa.

Anna Kapłańska

Krakowianie znów otworzyli swoje mieszkania
rElacjE

Już po raz drugi w Krakowie odbył się Festiwal Otwarte Mieszkania. W ciągu 
dwóch weekendów: 12–13 oraz 19–20 maja, krakowianie mogli obejrzeć wnętrza 
budynków, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających.

Mieszkanie Mateusza Stępnia i Gabreieli Sowy. fot. Paula Pietruszka

Mieszkanie wlaścicieli studiozapraszam.pl
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Perły z sieci

F&F Tower 

Biurowiec F&F Tower (nazywany również Revolution Tower) 
stanowi symbol dynamicznego rozwoju gospodarczego 
Panamy. Budynek zaprojektowany przez pracownię Pinzon 
Lozano & Associates, został oddany do użytkowania 
w 2012 r. Wieżowiec powstał na terenie o powierzchni 
2 tys. mkw., w dzielnicy biznesowej, w stolicy Panamy. 
Uwagę przyciąga oryginalna konstrukcja, w której 
poszczególne kondygnacje w kolorze butelkowej zieleni 
przesuwają się o kilka stopni w stosunku do piętra 
poprzedniego. 52-piętrowa konstrukcja ma wysokość 
243 m i została wykonana z połączenia szkła i betonu 
zbrojonego. Od 39. do najwyższego, 52. piętra, kondygnacje 
biurowca zaczynają się skręcać wokół własnej osi, wyglądem 
przypominając wiertło. Budżet inwestycji wyniósł 50 mln 
dolarów. 
Budynek ze względu na oryginalne rozwiązania 
architektoniczne zdobył wiele nagród w prestiżowych 
konkursach, m.in. zajął 7. miejsce w rankingu Emporios 
Scyscraper Award 2011. 

Metropol Parasol

Wielka drewniana konstrukcja o nietypowej nazwie Metropol 
Parasol znajduje się na placu La Encarnación, w centrum 
hiszpańskiej Sewilli. Jest to największa na świecie drewniana 
konstrukcja stojąca. Obiekt powstał w ramach konkursu na 
projekt rewitalizacji placu. Zwycięską koncepcję zaproponował 
niemiecki architekt Jürgen Mayer, a jego realizacja została 
ukończona w marcu 2011 r. Konstrukcja składa się z 6 ogromnych 
parasoli o wysokości 26 m i zajmuje powierzchnię 18 tys. mkw. 
Konstrukcje wykonane z warstwowo klejonego drewna wspierane 
są na żelbetowych słupach. Pawilon składa się z 4 poziomów. Na 
poziomie „0” znajduje się Antiquarium — muzeum z wykopaliskami 
szczątków Rzymian i Maurów znalezionych w trakcie budowy. 
Parter pełni funkcję handlową i rekreacyjną — mieszczą się tam 
hale targowe, bazary, sklepy, kawiarnie, bary i restauracje. Poziomy 
2 i 3 oferują tarasy z widokiem na centrum miasta. Obiekt znalazł 
się w finale konkursu o Europejską Nagrodę im. Miesa van der 
Rohe w 2013 r.

Duńska Opera Królewska 

Królewska Opera zlokalizowana jest na wyspie przy porcie 
w Kopenhadze, w sąsiedztwie zamku królewskiego. Jej otwarcie 
odbyło się 15 stycznia 2005 r. Wcześniej opera mieściła się 
w XVIII-wiecznym budynku Teatru Królewskiego. Nowy obiekt 
został zaprojektowany przez duńskiego architekta Henninga 
Larsena. Całą inwestycję sfinansowała osoba prywatna — miliarder 
Maersk Mc-Kinney Moeller. Główny budynek o powierzchni 
całkowitej 41 tys. mkw. liczy 14 pięter i ponad tysiąc pomieszczeń. 
Główna sala koncertowa może pomieścić do 1700 osób. Sala prób 
orkiestry mieści się w podziemnych kondygnacjach, 13 m poniżej 
poziomu morza. W operze znajdują się także pomieszczenia, 
w których odbywają się próby śpiewaków operowych, tancerzy 
baletowych oraz grupy Royal Danish Orchestra. Sale zbudowane 
są na zasadzie modułowej, dzięki czemu poszczególne elementy 
można mechanicznie przesuwać. Dach został pokryty płytami 
wykonanymi z 24-karatowego złota. Budowa opery trwała 4 lata, 
a koszt inwestycji wyniósł 335 mln euro.

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Julian Herzog, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Państwo nie będzie wspierać popytu na mieszkania
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceminister Ar-
tur Soboń omówił opracowywane przez resort projekty specustawy 
mieszkaniowej. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się również 
dopłaty do czynszu dla najemców „Mieszkania Plus”.

Jak zaznaczył wiceminister Soboń, wspieranie popytu na mieszka-
nia nie należy do zadań stojących przed rządem. W tym zakresie rynek 
sam zapewnia ofertę. Ingerencja państwa jest konieczna w obszarach, 
gdzie obywatele są wykluczeni z rynku. W związku z tym zapowiedział, 
że ustawy o  dopłatach, rząd będzie mógł przyjąć najpóźniej w  czerw-
cu 2018 r. Oprócz tego do 2025 r. na wsparcie budownictwa komunal-
nego ma zostać przeznaczonych 6,2 mld zł, co pozwoli na utworzenie 
177 mieszkań.

Wiceminister Soboń dodał, że polski rynek mieszkaniowy potrzebuje 
mądrej interwencji i powinna ona nastąpić ze strony państwa. Jak doda-
je, jeśli program przygotowywany przez ministerstwo zwiększy zasoby 
rynku mieszkaniowego, przyniesie to wymierne korzyści dla całego sek-
tora — zarówno dla wynajmujących, jak i kupujących mieszkania.

Zespół doradczy zdecyduje o reformie przepisów 
budowlanych 
Dyskutowane od dłuższego czasu zmiany z  zakresu realizacji inwestycji budowla-
nych, system planowania i zagospodarowania przestrzennego to główne zagadnie-
nia, nad którymi pracę podejmie nowo powołany zespół doradczy. Aby usystematy-
zować przepisy warunkujące budowanie mieszkań, minister inwestycji i rozwoju wy-
znaczył członków specjalnego organu. Jednostka opracuje założenia reformy, jaką 
zaplanowano w kwestiach budowlanych. Działania podjęte przez zespół mają na ce-
lu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego – lepsze funkcjonowanie admi-
nistracji to jeden z czynników służących poprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków.

Oprócz podstawowego zadania, jakim jest zreformowanie ustaw towarzyszących 
Prawu budowlanemu i jego samego, eksperci zasiadający w zespole doradczym, będą 
odnosić się do uwag dotyczących planowanych zmian.

W  skład zespołu doradczego weszli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji 
i  Rozwoju, Departamentu Architektury, Budownictwa i  Geodezji, Departamentu 
Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami. Organ zasilą również osoby 
mające głos podczas opracowywania planów przestrzeni publicznej, czyli architekci, 
urbaniści i deweloperzy.

Deweloperzy idą w dobrym kierunku 
W pierwszych 4 miesiącach 2018 r. na rynek wprowadzono 58 095 miesz-
kań. Jest to o ponad 12 proc. wyższy wynik niż rok temu. Warto zwrócić 
uwagę, że dane z analogicznego okresu, czyli styczeń-kwiecień 2016 r., 
w stosunku do stycznia-kwietnia 2017 r. były lepsze jedynie o 1,3 proc.  
Największy wkład w zasób mieszkaniowy mieli deweloperzy i inwestorzy 
indywidualni. Pierwsza grupa oddała do użytkowania 32 714 lokali, nato-
miast osoby prywatne 23 869. Z badań przeprowadzonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny wynika, że w  tym roku przedsiębiorcy włączyli 
w obieg blisko 16 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem.

Choć pojawiają się podejrzenia, że rynek nieruchomości mieszkanio-
wych wkrótce może zwolnić, dostępne informacje nie wskazują, że miało-
by to nastąpić w najbliższym czasie. Jak się bowiem okazuje, wydano po-
zwolenia dla 87 475 zgłoszeń projektów budowlanych nowych inwestycji. 
Ponadto 56 226 z  nich stanowiły zgody na mieszkania przeznaczone na 
sprzedaż bądź wynajem.

Ponad 14-procentowy wzrost odnotowano w przypadku liczby lokali, 
dla których rozpoczęto prace budowlane. Dzięki nim wkrótce do użytko-
wania mogą zostać oddane 70 902 mieszkania. 
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Z Krakowa

Konkurs na zabudowę terenów pod estakadami 
kolejowymi 
Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz władze miasta Krakowa ogłosiły 
międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nów pod estakadami kolejowymi w  Krakowie.  W  ramach inwestycji dobudo-
wy torów dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, realizowanej przez PKP, usunięty 
zostanie ziemny nasyp między ul. Kopernika a  ul. Miodową, który dzielił Kazi-
mierz z Grzegórzkami. W jego miejsce powstaną nowe estakady. Pod nimi bę-
dzie wolna przestrzeń przeznaczona pod zabudowę. W styczniu tego roku od-
były się konsultacje społeczne z  mieszkańcami, na temat sposobu zagospoda-
rowania terenów, a teraz miasto zdecydowało się na otwarty konkurs, który po-
trwa do października. Podzielono go na dwa etapy — w pierwszym, spośród zgło-
szonych projektów zostaną wyłonione trzy najlepsze prace. Następnie ich auto-
rzy stworzą makiety w skali 1:50, które zostaną zaprezentowane mieszkańcom. 
Wówczas odbędzie się plebiscyt. Podczas niego krakowianie wybiorą najlepszą 
według nich koncepcję. Zwycięzca konkursu otrzyma 70 tys. zł. Zainteresowani 
muszą zgłosić udział w konkursie do 12 czerwca, a czas na złożenie prac wyzna-
czono do końca lipca. Zwycięski projekt ma zostać zrealizowany do 2020 r.

Przy rondzie Matecznego powstają nowe 
biurowce 
Rejon ronda Matecznego jest ważnym punktem ma mapie inwesty-
cyjnej Krakowa. Stanowi jedno z miejsc o największym natężeniu ru-
chu samochodowego w mieście. Na terenach od strony ul. Kamień-
skiego dwóch niezależnych inwestorów zrealizuje nowe budynki 
usługowo-biurowe. Firma Howell buduje 5-kondygnacyjny obiekt 
o powierzchni użytkowej wynoszącej 4 tys. mkw. Na parterze zapla-
nowano lokale usługowo-handlowe, a na kolejnych trzech piętrach 
powstaną powierzchnie biurowe. Na najwyższym piętrze znajdzie 
się taras widokowy z  możliwością przeznaczenia na lokal gastro-
nomiczny. Przy budynku powstanie parking oraz przejście dla pie-
szych na wysokości ul. Kalwaryjskiej. Drugi budynek zostanie zre-
alizowany w ramach projektu „Mateczny” przez firmę MERARI. Pro-
jekt zakłada powstanie 4-kondygnacyjnego budynku o powierzchni 
3,4 tys. mkw., przeznaczonej na biura, lokale handlowo-usługowe, 
restauracje i kawiarnie oraz garaż na 36 miejsc parkingowych. Inwe-
stycja jest na etapie oczekiwania na pozwolenie na budowę.

Sąd wstrzymał budowę nowych bloków  
na Zabłociu
Wojewódzki sąd administracyjny uchylił pozwolenie na budowę dla 
III etapu inwestycji Atal Residence. W  rezultacie firma Atal musi 
wstrzymać prace obejmujące budowę ponad 200 mieszkań w III eta-
pie inwestycji powstającej na terenach dawnej fabryki Miraculum 
przy ul. Przemysłowej na Zabłociu. Z 500 planowanych mieszkań po-
wstało ok. 300. Decyzję o wstrzymaniu budowy wydał wojewódzki 
sąd administracyjny na wniosek mieszkańców, którym nie odpowia-
dała zbyt gęsta zabudowa okolicy. Głównym argumentem za decyzją 
sądu jest niewystarczająca ilość światła słonecznego dla sąsiednich 
nieruchomości, zbyt mała liczba miejsc parkingowych dla powstają-
cych na parterze lokali usługowych, a także brak decyzji o uwarunko-
waniach środowiska. Wyrok sądu nie jest prawomocny, a strony cze-
kają na pisemne uzasadnienie. Aby inwestycja mogła być kontynu-
owana, należy poprawić projekt budowlany albo domagać się zmia-
ny wyroku na drodze sądowej, co wiąże się z opóźnieniami. Sprzedaż 
223 lokali w ramach III etapu inwestycji miała ruszyć 1 lipca.
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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 4,3037

chf 3,7007

pln 3,65%

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 ** –0,3240

libor chf –0,7266

libor eur *** –0,3520

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)                          152,06

tabela nr 099/A/NBP/2018 z dnia 23.05.2018

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

(dane na dzień 22.05.2018 [Euribor],  
16.05.2018 [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 16.05.2018)

(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

Jak dobrać oświetlenie do konkretnego 
wnętrza?

T
ak się składa, że mieszkamy w takim, a nie innym miejscu — 
większą część roku spędzamy przy sztucznym oświetleniu. 
Teoretycznie przyzwyczailiśmy się do tego i nie ma w tym nic 

dziwnego. Zaskakujące może okazać się jednak to, że w wielu, jeśli 
nie w większości polskich pomieszczeń, oświetlenie nie jest dobra-
ne prawidłowo. Łatwo się domyślić, jakie są tego efekty — niekom-
fortowe wykonywanie codziennych obowiązków (typu praca czy 
sprzątanie) i niepełny odpoczynek. Dzisiaj szczególnie polecanym 
rodzajem oświetlenia jest LED. Jego podstawową zaletę stano-
wi możliwość samodzielnego sterowania — możemy decydować, 
jak duże natężenie światła jest nam niezbędne w danym momen-
cie. Inne plusy? Z  pewnością warto wymienić bezpieczeństwo, 
brak możliwości nagrzania, trwałość i oszczędność. Oczywiście na 
tym temat się nie kończy — byłoby to zbyt proste. Warto dobierać 
oświetlenie pod kątem konkretnego pomieszczenia, ponieważ każ-
de ma inne przeznaczenie. Na co więc warto zwracać uwagę, do-
bierając światło do kuchni, sypialni, pokoju dziecięcego czy salonu?

Odpowiednie oświetlenie do salonu
Tradycyjna lampa na środku sufitu? Nie jest to już najpopular-
niejsze rozwiązanie. W  salonie przede wszystkim relaksujemy 
się, a  to oznacza, że jedno, mocne źródło światła wcale nie jest 
nam takie potrzebne. Warto zadbać o  kilka rodzajów oświetle-
nia. Z jednej strony lampa stojąca w kąciku, w którym lubimy czy-
tać, z drugiej listwa z reflektorami pod sufitem lub pod meblami 
i  drobne punkty światła, które oświetlą kącik roślinny, ciekawy 
motyw na ścianie, ulubione zdjęcia, a tym samym — nadadzą wnę-
trzom niezwykły klimat.

Jakie lampy do kuchni?
W  kuchni szczególną uwagę trzeba zwróć na strefę roboczą, 
która powinna być jak najlepiej oświetlona. Praktycznym roz-
wiązaniem są lampki podszafkowe, a  jeśli nad blatem nie ma 
szafek — to wiszące lampki z sufitu. Optymalna temperatura re-
flektorków lub listew LED to ok. 4 tys. K (stopnie Kelvina). Daje 
nam to neutralną biel, która zapewnia komfort i nie męczy oczu 
drganiami. Bardzo istotne jest również to, by właściwie doświe-
tlić stół jadalniany. Jeśli ten nie charakteryzuje się dużym roz-
miarem, to lampkę wystarczy zawiesić na wysokości ok. 50 cm. 
Przy większych modelach, oświetlenie powinno znajdować się 
wyżej, najlepiej o ok. 30 cm. Jeśli posiadamy wielką jadalnię, a co 
za tym idzie — pokaźnych rozmiarów stół — doświetlmy go w ca-
łości. A to oznacza, że konieczne będzie zadbanie o kilka źródeł 
światła. Kuchenno-jadalniane światło powinno posiadać wysoki 
wskaźnik oddawania barw (tzw. CRI) — im wyższy, tym lepszy, 
jeśli zależy nam na atrakcyjnym wyglądzie potraw.

Właściwe oświetlenie w sypialni
W sypialni przede wszystkim odpoczywamy. Nie zmienia to fak-
tu, że rano, zanim dotrzemy do ekspresu z kawą, powinniśmy się 
pobudzić. Może nam w  tym pomóc właściwe oświetlenie. Naj-
lepszym rodzajem światła relaksującego jest światło ciepłe, któ-
re ma 2,7 tys. K. To, które bardziej budzi nas do życia, wyróżnia 
się wyższą temperaturą — ok. 5,5 tys. K i chłodną barwą. Jak za-
tem pogodzić te dwa cele? Wspomnianym już wyżej oświetleniem 
ledowym, którym możemy sterować, dobierając je w danym mo-
mencie do naszych potrzeb i nastroju.

Właściwie dobrane oświetlenie spełnia nie tylko funkcję praktyczną (poprawia komfort 
gotowania w kuchni czy np. pracy w strefie biurowej), ale ma ogromny wpływ na nasze 
samopoczucie. Jeśli zależy nam na tym, by efektywnie działać w swoim domu/mieszkaniu, 
ale też w pełni odpoczywać, warto zainteresować się tematem doboru oświetlenia. Jest 
on niezwykle istotny, choć zwykle spychany na margines podczas urządzania wnętrz.



Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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Jak dobrać światło do pokoju dziecięcego?
Oczywiście jak w każdym innym przypadku, także i tutaj świa-
tło powinno spełniać określoną funkcję — zapewnić właściwe 
pole do zabawy, nauki i  relaksu. W  przypadku tego pomiesz-
czenia trzeba jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo 
istotny czynnik — niezależnie od tego, jaki rodzaj oświetlenia 
wybierzemy do pokoju naszej pociechy, lampy powinny być 
przede wszystkim bezpieczne. Umieśćmy je zatem na właści-
wej wysokości, by dziecko nie miało do nich dostępu. I tutaj zno-
wu najlepiej sprawdzą się lampy LED, którymi można sterować 
w  zależności od potrzeby. Takie oświetlenie nie nagrzewa się, 
a więc zwiększa bezpieczeństwo. Ciekawym, coraz częściej wy-
bieranym rozwiązaniem, są czujniki ruchu montowane przy łó-
żeczku dziecięcym. Maluch przebudzony w nocy może wówczas 
znaleźć się w  lekkiej poświacie — na pewno go to zanadto nie 
rozbudzi, a uspokoi i ukołysze do snu. Dziecko-uczeń zasługuje 
na porządną lampkę przy biurku. Najlepiej, by była przymoco-
wana do blatu (bezpiecznie i wygodnie) i by włącznik znajdował 
się w zasięgu ręki. 

Doświetlona łazienka
Większość łazienek w bloku niestety nie ma okien, a to oznacza, 
że szczególnie warto zadbać o właściwe doświetlenie. By dobrać 
odpowiednie światło do łazienki, trzeba zwrócić uwagę na kilka 
elementów. Po pierwsze wysoki wskaźnik Index of Protection (IP). 
Pierwsza cyfra w IP wskazuje na stopień odporności na ciała sta-
łe oraz pyły, druga na odporność na wodę oraz wilgoć. Światło 
łazienkowe powinno także charakteryzować się wysokim wskaź-
nikiem oddawania barw (80 CRI). Temat ten szczególnie zainte-
resuje panie, które w takim świetle będą miały większy komfort 

wykonania makijażu i nie zderzą się z tzw. efektem bezczelnego 
lustra, które wskaże nam nieatrakcyjny kolor skóry. 

Oświetlenie w przedpokoju — na co zwrócić 
uwagę?
Teoretycznie jest to najmniej ważne, bo przecież w przedpokoju 
spędzamy najmniej czasu. Tutaj można pokusić się o zamontowa-
nie fotokomórki, która zapewni światło w zależności od potrzeby. 
Koniecznie trzeba doświetlić osobno duże lustro. Inne potrzeby 
oświetleniowe? Warto pokusić się o  ledy. I  jeszcze jedna ważna 
uwaga — warto, na etapie projektu i realizacji, zapewnić przy wyj-
ściu jeden wyłącznik do wszystkich świateł. Zyskamy w ten spo-
sób wygodę i nie będziemy musieli wracać z myślą: Czy na pewno 
zgasiłem wszystkie światła?

Mimo wielu porad zamieszczonych w artykule, nadal może po-
jawić się sporo wątpliwości. Lepiej zadać więcej pytań niż mniej — 
w przypadku oświetlenia warto poradzić się projektanta wnętrz, 
który zadba nie tylko o estetykę oświetlenia, ale przede wszyst-
kim o funkcjonalność, która niewątpliwie jest najważniejsza.
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Kuchnia sercem domu.  
O trójkącie roboczym i ergonomii wnętrza

Funkcjonalność — podział na strefy
Podział kuchni na 5 podstawowych stref użytkowych zdefiniuje 
kolejność czynności wykonywanych podczas przygotowywania 
posiłków oraz ułatwi komunikację w pomieszczeniu. Najważniej-
sze jest takie zaplanowanie zabudowy meblowej, by możliwe było 
wyodrębnienie najważniejszych obszarów roboczych w  kuchni: 
zapasów, przechowywania, zmywania, przygotowywania i goto-
wania lub pieczenia.
Strefa zapasów — to przestrzeń, w której wypakowujemy i prze-
chowujemy zakupione produkty. Najważniejszym wyposaże-
niem tej strefy jest chłodziarko-zamrażarka. Musimy przewidzieć 
miejsce na przechowywanie zapasów. Nie powinno tu zabrak-
nąć pojemnych szafek i szuflad. Dobrze, by w tej strefie znalazł 
się blat, na którym będziemy rozpakowywać zakupy. Najlepiej, 
kiedy strefa zapasów zlokalizowana jest jak najbliżej wejścia do 
pomieszczenia.

Strefa przechowywania — w tej strefie powinny znaleźć się: za-
stawa kuchenna, akcesoria kuchenne, naczynia, pojemniki, miski 
itp. Z powodzeniem można tu przechowywać sprzęt AGD wyko-
rzystywany podczas gotowania. Ważne, by każdy element miał 
przyporządkowane miejsce. Najważniejszym wyposażeniem tej 
strefy jest funkcjonalna zabudowa meblowa. 
Strefa zmywania — to obszar, w którym myjemy naczynia oraz 
oczyszczamy produkty spożywcze wykorzystywane do przy-
rządzania posiłków. Przestrzeń przeznaczoną do zmywania po-
winien zdominować funkcjonalny zlewozmywak i  zmywarka do 
naczyń. Nie powinno też zabraknąć koszy na odpady segregowa-
ne i pojemników na detergenty, myjki i gąbki używane w kuchni. 
Strefa przygotowywania — to przede wszystkim funkcjonal-
ny blat roboczy, na którym przygotowujemy większość potraw. 
Ważną kwestią jest umiejscowienie wszystkiego w zasięgu wzro-
ku i dosłownie na wyciągnięcie ręki. W tej strefie dobrze sprawdzą 

aranżacje wnętrZ

Kuchnia jest sercem domu. Stare powiedzenie sprawdza się od lat. Niezależnie 
od jej wielkości i panujących aktualnie trendów aranżacyjnych, to w niej 
koncentruje się życie rodzinne i towarzyskie. Idealna kuchnia jest praktyczna 
i funkcjonalna, odznacza się ergonomią i spełnia stylistyczne upodobania 
użytkownika. O czym należy pamiętać, urządzając kuchnię marzeń?
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się wysuwane szuflady, które z  po-
wodzeniem pomieszczą pojemniki na 
przyprawy i  mniejsze ilości produk-
tów sypkich potrzebnych do gotowa-
nia, jak również wszelkie podręczne 
akcesoria, takie jak deski do krojenia, 
miarki kuchenne, miski itp. 
Strefa gotowania — to najważniej-
sza strefa kuchenna, w  której znaj-
dują się płyta grzewcza i  piekarnik. 
Zwolennicy kuchenek mikrofalo-
wych oraz ekspresów do kawy, wła-
śnie tutaj powinni zaplanować ich 
lokalizację. W tej strefie musi znaleźć 
się blat roboczy, na którym będą ser-
wowane dania oraz miejsce na garnki, 
pokrywki i patelnie. 

Wydzielając strefy funkcjonal-
ne w  naszej kuchni, warto pamiętać 
o  tym, żeby były one dostosowane do naszych indywidualnych 
oczekiwań i  potrzeb. Jeżeli np. korzystamy z  dużej liczby pół-
produktów, przeznaczmy więcej przestrzeni na miejsce maga-
zynowe, planując np. mniejszą liczbę blatów. Nierzadko sztywno 
wyznaczane strefy nieznacznie mieszają się ze sobą. Ważne 
jednak, aby układ był zaplanowany w  jak najbardziej świadomy 
i przemyślany sposób. 

Trójkąt roboczy w kuchni 
Według zasad ergonomii prace kuchenne powinny układać się 
w  tzw. trójkąt roboczy, tak aby najważniejsze sprzęty poszcze-
gólnych stref, czyli kuchenka, lodówka i zlewozmywak tworzyły 

wierzchołki tego trójkąta. Ta prosta zasada zdecydowanie popra-
wia komfort pracy, sprawia, że wszystkie produkty i sprzęty usy-
tuowane są blisko siebie. Najwygodniej, gdy tzw. trójkąt roboczy 
jest jak najbardziej zwarty, dlatego zasada określa następujące 
odległości między urządzeniami:
• między lodówką a zlewozmywakiem: 120–210 cm;
• między zlewozmywakiem a kuchenką: 120–210 cm (ew. 90 cm 

w małych pomieszczeniach);
• między lodówką a kuchenką: 120–270 cm.

Powyższe zasady zobrazują nasze oczekiwania względem 
pomieszczenia. W  zależności od metrażu oraz kształtu, każda 
kuchnia będzie wyglądała inaczej, jednak jeżeli jest to możliwe, 
ustawmy szafki w kształcie litery U lub dwurzędowo. Dzięki temu 
nawet niewielka kuchnia stanie się wygodna i funkcjonalna.

Nie zapominajmy, że kuchnia jest integralną częścią całego 
mieszkania i  podobnie jak inne pomieszczenia, powinna obra-
zować upodobania stylistyczne użytkownika. Na nic podział na 
strefy, jeżeli wystrój nie będzie cieszył domowników. Pamiętaj-
my również, że kuchnię urządzamy na lata — warto zainwestować 
w  sprzęty i  materiały dobrej jakości. Jeżeli wymarzona kuchnia 
wykracza poza nasze możliwości finansowe, zainwestujmy w blat. 
Fronty zawsze można wymienić.

Jeśli obawiamy się, że zastosowanie wymienionych zasad i po-
działów sprawi, że kuchnia stanie się nudna, a  liczba szafek cał-
kowicie zdominuje przestrzeń roboczą — nic bardziej mylnego. 
Na rzucie rozrysowano kuchnię o powierzchni ok. 7 mkw., gdzie 
z powodzeniem zastosowano podział na strefy zgodne z zasadą 
„trójkąta roboczego”. Mimo niewielkiego metrażu oraz całej ścia-
ny wykorzystanej pod zabudowę meblową, w dodatku w kolorze 
ciemnego granatu, kuchnia jest otwarta i jasna. 

Styl w  pełni odpowiada gustom inwestora. Zabudowa me-
blowa została zaprojektowana z  wysokiej klasy kamienia oraz 
spieku kwarcowego. Marzenie właścicielki o zielonej ścianie, nie-
wymagającej pielęgnacji, spełniliśmy, stosując płytki imitujące 
pnącza. Całość jest wygodna w  użytkowaniu oraz interesująca 
w odbiorze.

Barbara Iwasieczko
PRACOWNIA b.

wizualizacja: PRACOWNIA b.

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

1 Augustiańska Residence (ul. Augustiańska) zrealizowana 26–112 13 000–18 900 Augustiańska Residence II okładka
2 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.
3 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) II kw. 2018 27–59 od 5800 Activ Investment 52
4 Apartamenty przy Bulwarze (ul. Masarska) etap D – zrealizowana 50–60 8400–8600 GP-Investments 56

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

76,  
55–134

7900–8200,  
6700–9500 Inter-Bud Developer 50

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

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

10 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa) etap I – III kw. 2018, 
etap II – IV kw. 2018 36–77 6599–7659 Imperial Capital 4–5, 61

11 M House (ul. Meiera) zrealizowana 45–57 5900–6500 Inter-Bud Developer 50
12 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Start 54
13 Osiedle Łokietka 228 (ul. Łokietka) I kw. 2019 42–59 od 5600 Krak-Estate 9
14 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 6200–8000 Tętnowski Development 9, 58
15 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 8, 48
16 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 6100 CP RE 9, 44
17 Rezydencja Walenty zrealizowana 58–100 8200–8850 APT-Dom 8
18 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 55
19 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 47

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 50–95 9900–13 900 Tętnowski Development 58
9 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 49, 60

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.

29 Apartamenty Morelove (ul. Morelowa 4) III kw. 2018 39–83 8500–11 900 Eko-Park 53

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

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Prądnik czerwony  Średnia cena: 6514 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 7270 zł/mkw. 

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

20 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 69–97 5900–6400 Dom-Bud M. Szaflarski 60

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

23 Reduta (ul. Reduta) bud. C – czerwiec 2018, bud. D – 
luty 2019, bud. E – kwiecień 2019 29–76 5500–7500 Dom-Bud M. Szaflarski 60

24 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 5900–6200 Krakoin 63
25 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 8, 55
26 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 55

27 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2a, 2b, 3, 5 – zrealizowany, 
bud. 6 – listopad 2018 50–79 6600–7900 Dom-Bud M. Szaflarski 8, 60

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.

31 Mała Góra (ul. Mała Góra) II kw. 2018 42–70 5400–6000 Proins 59

32 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 61

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

28 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 43–95 od 5999 Imperial Capital 4–5
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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.

47 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 7000 Budopol 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.

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

45 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 9, 52

46 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.

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

41 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5500–6950 Start 54

42 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 54

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

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

34 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5200–5800 Proins 59

35 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 50

36 Osiedle Europejskie,  
ul.Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 62

37 Przemiarki 24 (ul. Przemiarki) zrealizowana 58–80 7000–7500 Inter-Bud Developer 50

38 Riva Verona (ul. Madalińskiego 11a) III kw. 2019 46–93 10 000–15 000 Riva Verona I okładka

39 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.
49 HYNKA II ETAP (ul. Hynka) II kw. 2020 39–68 6500–6800 Dasta Invest 43

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

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.

50 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 Developer 50

51 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700–7700 Start 54

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.

48 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) I kw. 2018 94 od 5800 AWIM 47

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.

53 Apartamenty Prestige XII 2018 81–94 od 5000 Techniq 46
54 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Bogucika – Kraków) I kw. 2019 55 4173 - 4885 Savan Investments IV okładka, 57
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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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Osiedle Wielicka–Rydygiera II etap

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  3  27,85 178 240

 2  3  38,23 231 291

 3  0  47,66 293 109

 3  1  59,91 317 523

 4  2  74,18 415 408

nazwa inwestycji Wielicka–Rydygiera II etap

adres ul. Rydygiera

miasto Kraków

cena za mkw. 5200–6600 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji umożliwia łatwą komunikację z  innymi 
dzielnicami oraz ścisłym centrum Krakowa. W  bezpośrednim są-
siedztwie znajdują się linie autobusowe, tramwajowe oraz węzeł 
Wielicki obwodnicy Krakowa. Inwestycja sąsiaduje bezpośrednio 
z  miejskim parkiem, którego centralną częścią jest oczko wodne, 
a na jego terenie znajdują się alejki spacerowe oraz plac zabaw, bo-
iska asfaltowe do siatkówki i koszykówki. W bliskiej odległości bu-
dowany jest Szpital Uniwersytecki UJ, który ma być dopełnieniem 
kampusu medycznego w Prokocimiu, gdzie znajdują się akademiki, 
biblioteka, wydział farmaceutyczny i — przede wszystkim — Szpital 
Dziecięcy. W 5-piętrowym budynku o nowoczesnej architekturze 
dostępne będzie 69 mieszkań 1-,2-,3- i 4-pokojowych o metrażach 
od 20,57  m2 do 74,18 m2. Dla komfortu mieszkańców na klatce 
schodowej zaprojektowano dwie nowoczesne windy, które zapew-
niają komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
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Apartamenty Prestige
rynek pierwotny | Okolice Krakowa — Skawina

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5 parter (wysoki) 83 416 000

 5 I 94 488 000

 5 II 91 500 000

nazwa inwestycji Apartamenty Prestige

adres ul. Graniczna

miasto Korabniki, m. Skawina

cena za mkw. od 5000 zł

termin oddania XII 2018 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

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

komórka lokatorska tak — 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

nazwa inwestycji Witkowickie Wzgórze

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6100 zł brutto

termin oddania czerwiec 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż 25 000 zł

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Osiedle „Witkowickie Wzgórze” to kameralna enklawa złożona 
z  16 budynków w  tym 3 domów wolnostojących oraz 13 domów 
w zabudowie bliźniaczej z mieszkaniami jedno i dwupoziomowymi. 
Inwestycja zostanie zrealizowana w II etapach. W pierwszym eta-
pie zostaną wybudowane 32 mieszkania, natomiast w drugim eta-
pie powstaną 3 domy i 22 mieszkania. Mieszkania mają dostęp do 
tarasu lub przestronnego ogródka. Komfort parkowania zapew-
nią podwójne garaże przynależne do domów oraz pojedyncze do 
mieszkań. Doskonałym uzupełnieniem są dodatkowe miejsca po-
stojowe na terenie osiedla.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,12 7300 zł/m2

 3 I + II piętro  68,22 6900 zł/m2

 4 I + II piętro  76,91 6300 zł/m2

 4 I p. + taras na dachu  80,71 7400 zł/m2

 5 parter + I p.  93,55 6100 zł/m2

Osiedle Witkowickie Wzgórze

AwiM
biuro obsługi klienta: tel: 12 417 26 56, tel/fax: 12 412 98 40
mail: awim@awim.krakow.pl
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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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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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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.chopina9.pl
Apartamenty / 50–95 m2

www.osiedlepasteura.pl

NoWa inwestycjA

inwestycjA ZaKoŃCZoNa
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®

29 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

KRAKÓW  |  nOWY BIEŻAnÓW  |  UL. MAŁA GÓRA

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

l dostępne metraże mieszkań:
   od 42 m2 do 70 m2

l dostępny lokal użytkowy:
   68 m2

l podziemne miejsca garażowe

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 33 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

Mieszkania

Mieszkania, lokal użytkowy

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08
e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl 

NAJNOWSZA INWESTYCJA
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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
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Kraków
agiewniki

NOWA INWESTYCJA

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

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
  znakomity punkt wypadowy w góry.

Zamieszkaj w centrum dobrych połączeń:

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

www.budopol.pl
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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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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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Placemaking uważany jest za stosunkowo nowe zjawisko 
w Polsce. Czy rzeczywiście tak jest?

Faktycznie, tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich w  ra-
mach realizacji komercyjnych można rozpatrywać w  charakte-
rze dość nowego trendu na polskim rynku, co najlepiej widać na 
przykładzie sektora biurowego. Nowoczesne budynki biurowe 
w Polsce, pomimo że zaczęły powstawać znacznie później niż ich 
zachodnioeuropejskie odpowiedniki, były w znacznej większości 
zaprojektowane w sposób kładący nacisk na maksymalizację po-
wierzchni biurowej kosztem innych udogodnień. Takie podejście 
było powszechne w latach 90. oraz na początku XXI w., a budyn-
ki jak np. warszawski Metropolitan należały do nielicznych wyjąt-
ków. Obecnie takie nastawienie deweloperów w coraz większym 
stopniu zostaje przewartościowane. Podczas gdy udział po-
wierzchni handlowych i usługowych w budynkach biurowych po-
wstałych w  latach 1995–2005 wynosił około 10 proc., obiekty 
wybudowane po 2005 r. charakteryzują się wskaźnikiem na po-
ziomie 15 proc.

Jaka jest rola przestrzeni publicznych?

Ich rolę możemy rozpatrywać dwojako — z punktu widzenia po-
trzeb miasta i lokalnych społeczności oraz pod kątem wymogów, 
jakie stawia dziś przed pracodawcami rynek pracy. W  pierw-
szym aspekcie przestrzenie publiczne mają za zadanie ożywiać 
konkretne fragmenty miasta, integrować ze sobą ludzi i tworzyć 
miejsca, w których mieszkańcy w przyjemny i atrakcyjny sposób 
spędzą swój wolny czas. Z kolei drugi aspekt jest związany z ko-
niecznością sprostania nowym oczekiwaniom najemców. Pod-
czas gdy walka o talenty staje się coraz bardziej zaciekła, firmy są 
zmuszone podejmować nowe działania w  celu zatrudnienia naj-
lepszych kandydatów. Dzisiejsi pracownicy mają bowiem coraz 
większe oczekiwania dotyczące miejsca pracy oraz tego, jakie do-
datkowe korzyści ono oferuje. Praca w atrakcyjnej wizualnie czę-
ści miasta, z dostępem do bogatej oferty usługowo-rozrywkowej 
oraz w  dobrze zaprojektowanym otoczeniu, o  którym mówi się 
także w mediach społecznościowych, to jeden z miękkich czynni-
ków zyskujących na znaczeniu, w szczególności dla tzw. Millenial-
sów. Budynki, które zapewniają tego typu dodatkową wartość dla 

szerszego grona odbiorców, zazwyczaj cieszą się dobrą reputa-
cją, jako obiekty sprzyjające komfortowi pracy i otwarte dla lokal-
nej społeczności. Dlatego też są postrzegane jako dobre miejsca 
do pracy, co w konsekwencji także wpływa na decyzje lokaliza-
cyjne firm.

Jakimi czynnikami kierują się planiści kreujący przestrzeń 
miejską?

Najważniejsze jest wyjście naprzeciw grupie docelowej danej 
przestrzeni, czyli ludziom, którzy będą z niej na co dzień korzy-
stali. Można jednak uznać, że wspólnym elementem każdego pro-
jektu placemakingowego są interakcje i to, w jaki sposób animuje 
on swoich użytkowników.

Czy budynki komercyjne mogą zaoferować atrakcyjną 
przestrzeń publiczną?

Mogą, a  nawet — powinny. To budynki tworzą miejską tkankę 
i z tego powodu ich wkład w okoliczną przestrzeń powinien być 
z założenia pozytywny. Projekty komercyjne, w szczególności te 
pełniące funkcję biurową lub handlową, wraz z  ich najbliższym 
otoczeniem, również tworzą wokół siebie społeczność oraz bu-
dują markę atrakcyjnego miejsca spotkań. W  przypadku rynku 
handlowego jest to rezultat zmieniających się potrzeb konsumen-
tów, którzy oczekują od centrów pozytywnych doświadczeń. 
Zakupy przestały być bowiem celem samym w  sobie. Z  kolei 
w  przypadku biurowców jest to efekt wcześniej wspomnianych 
zmian na rynku pracy. Dziś biuro jest ważnym narzędziem em-
ployer brandingowym, które niejednokrotnie decyduje, czy dany 
kandydat przyjmie ofertę pracy. Dlatego deweloperzy przykła-
dają tak dużą uwagę do kreowania atrakcyjnych przestrzeni do-
okoła swoich inwestycji.

Czy przestrzeń miejska jest wartością dodaną kompleksu 
biurowego i wpływa na jego markę? Czy może ona 
poprawić wizerunek nieruchomości?

Można nawet powiedzieć, że takie przestrzenie coraz częściej 
stają się integralną częścią projektów biurowych. Najlepszym 
i  chyba najbardziej znanym przykładem jest plac Europejski 

Biurowce coraz częściej otwierają się na 
mieszkańców. Dlaczego tak jest? Co jest 
potrzebne do tego, by wykreować miejsce, 
które przyciągnie ludzi? O placemakingu 
w nieruchomościach z Janem Jakubem 
Zombirtem, dyrektorem w dziale 
doradztwa strategicznego, JLL, rozmawia 
Justyna Gorczyca.

Placemaking 
w nieruchomościach

rozmowy
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Jakie elementy najbardziej ożywiają przestrzeń publiczną?
Stworzenie wokół budynku wysokiej jakości środowiska dla pie-
szych jest kluczowe w  procesie jego skutecznego „wklejenia” 
w tkankę miejską oraz wywołania pozytywnego wpływu na naj-
bliższe otoczenie. Co więcej, dowiedziono, ze niektóre elemen-
ty przestrzeni, bardziej niż inne, wpływają na ożywienie danego 
miejsca. Należą do nich obiekty wodne, takie jak fontanny, stru-
mienie czy stawy, wokół których ludzie chętnie się gromadzą, 
a także zagospodarowane tereny zielone oraz miejsca, w których 
można usiąść. Te ostatnie są szczególnie popularne, jeśli zapew-
niają dobre punkty do obserwacji innych ludzi. W tym przypad-
ku świetnie sprawdzają się obiekty kaskadowe, amfiteatry oraz 
inne budowle wyrastające ponad poziom otoczenia. Otwarta 
przestrzeń powinna także być zaplanowana w sposób elastyczny, 
umożliwiający funkcjonowanie sezonowych atrakcji, typu pop-up, 
czyli np. tymczasowych boisk sportowych, food trucków, wystaw 
plenerowych i innych wydarzeń.

Jak wypromować taką przestrzeń? Dlaczego ważna jest 
umiejętność wykreowania pozytywnego szumu wokół 
jakiegoś miejsca i jak można to osiągnąć?

Działania, mające na celu wytworzenie nowego miejsca, powin-
ny rozpocząć się jeszcze przed początkiem właściwej budowy. 
Umiejętność wykreowania pozytywnego szumu wokół danej lo-
kalizacji z  pewnością zwiększy jej rozpoznawalność oraz rozbu-
dzi społeczną ciekawość nowego projektu. Ważne jest, aby już na 
etapie projektowania włączyć do procesu liderów społeczności 
lokalnej. Pozwolenie mieszkańcom okolicy na wniesienie najcie-
kawszych pomysłów sprawi, że będą się oni czuli docenieni i emo-
cjonalnie związani z projektem. Im szybciej zostaną zaangażowani 
lokalni liderzy, którzy uruchomią marketing szeptany, tym lepiej.

Ciekawość nowego miejsca powinna być zaspokajana także na 
etapie budowy. Można to osiągnąć np. poprzez zbudowanie ta-
rasu obserwacyjnego, jak uczynili to deweloperzy warszawskich 
biurowców Generation Park i  Varso, bądź też poprzez organi-
zację wydarzeń kulturalnych, jak to zrobił deweloper łódzkiego 
Monopolis. Ważne jest także umiejętne wykorzystanie mediów 
społecznościowych w pokazywaniu postępów prac oraz wytwo-
rzenie specyficznej atmosfery oczekiwania na finalny rezultat, 
a także tłumaczenie filozofii projektowania danego miejsca.

Czy przygotowanie przestrzeni atrakcyjnej dla 
mieszkańców zawsze wiąże się z wysokimi kosztami?

Sprawa kosztów jest w  każdym wypadku bardzo indywidualną 
kwestią i zależy od skali projektu placemakingowego oraz zakre-
su prac, jakie należy wykonać. Przedsięwzięcia, które mogą być 
największym wyzwaniem, to na pewno te wymagające rewitali-
zacji danego miejsca i co za tym idzie — prac konserwatorskich. 
Niekiedy jednak interesujące efekty można osiągnąć bardzo nie-
wielkim kosztem.

Co wówczas, gdy użytkownicy korzystają z danej 
przestrzeni inaczej niż zaplanowali projektanci?

Musimy pamiętać, że każde miejsce jest dla ludzi, a  nie na od-
wrót. O  sukcesie projektu placemakingowego możemy mówić 
właśnie wtedy, kiedy to użytkownicy „obejmują daną przestrzeń 
w posiadanie” i zachowują się w niej swobodnie, nawet jeśli jest 
to zachowanie odmienne od planowanego, choć nie mówimy tu 
oczywiście o zachowaniach niepożądanych.

e-biurowce.pl

przy Warsaw Spire. Wokół placu funkcjonują restauracje oraz 
galeria sztuki na świeżym powietrzu. Odkąd został udostęp-
niony, przyciąga rozmaite grupy odwiedzających, w  tym oko-
licznych mieszkańców, turystów, dzieci, pary młode czy osoby 
korzystające z oferty gastronomicznej. To marka sama w sobie. 
Atrakcyjna przestrzeń będąca elementem projektu buduje tak-
że pewne pozytywne emocje — sprawia, że jest on postrzegany 
jako „dobry adres”. A  brand danego budynku jest dzisiaj efek-
tywnym narzędziem marketingowym ułatwiającym jego sprze-
daż lub wynajem.

Dlaczego nowoczesne budynki biurowe coraz bardziej 
przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności?

Powód jest prosty — od dobrych kilku lat biurowce przestały być 
niedostępnymi, biznesowymi enklawami, a zamiast tego — otwie-
rają się na mieszkańców. Z jednej strony na parterach projektów 
biurowych lokują się kafejki, knajpki, mniejsze sklepy i inne prze-
strzenie usługowe, a z drugiej — jeszcze na etapie projektowania 
lub budowy inwestycji, deweloperzy zapraszają mieszkańców 
do konsultacji społecznych. To najbardziej efektywny sposób, 
aby stworzyć przestrzeń, z której ludzie faktycznie będą chcieli 
korzystać.

Jak sprawić, by obecność mieszkańców w przestrzeni 
zlokalizowanej wokół biurowców nie przeszkadzała 
pracownikom?

Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce przede wszystkim wtedy, 
kiedy dodatkowe atrakcje w  przestrzeni byłyby organizowane 
w godzinach pracy biurowca. Zazwyczaj jednak zarządcy takich 
miejsc dbają, aby harmonogram dodatkowych, otwartych wyda-
rzeń nie zaburzał spokoju pracowników.

Z przestrzeni publicznych korzystają różni ludzie. Jak 
określić właściwą grupę docelową?

Najciekawsze projekty placemakingowe to takie, które są otwarte 
na różnych odbiorców, są inkluzywne, a nie ekskluzywne. Dlatego 
ważniejsze od jednej, konkretnej grupy docelowej jest przezna-
czenie danej przestrzeni. I tu kluczowe będzie zbadanie nastro-
jów i  potrzeb lokalnych społeczności. Przykładem może być 
łódzki projekt wielofunkcyjny Monopolis, który powstaje w  re-
witalizowanych przestrzeniach po dawnych zakładach Polmosu. 
Deweloper inwestycji, firma Virako, postanowiła stworzyć miej-
sce zarówno do pracy, jak i spędzania wolnego czasu. W Monopo-
lis znajdą się m.in. teatr, centrum fitness wraz z basenem, galeria 
wystawiennicza, świetlica środowiskowa, przedszkole, a  także 
bary i  restauracje. Działania marketingowe miejsca rozpoczęto 
na długo przed rozpoczęciem właściwej budowy. Ich elementem 
były wydarzenia nastawione na promocję sztuki, lokalnej tożsa-
mości czy polskiego designu, które stanowiły rezultat współpracy 
z szeregiem lokalnych instytucji.

Co trzeba zrobić, by takie miejsce żyło również po 
godzinach pracy i w weekendy?

Zakres działań, które mają za zadanie przyciągnąć odwiedzają-
cych oraz zaangażować codziennych użytkowników, jest w  za-
sadzie nieograniczony i  zależy od kreatywności zarządcy oraz 
dostępnego budżetu. Jednak to, co należy mieć na uwadze, to cią-
gły audyt naszych działań i konieczność obserwowania użytkow-
ników przestrzeni. Ich potrzeby ciągle się zmieniają i to, co było 
atrakcyjne kilka miesięcy temu, niekoniecznie sprawdzi się teraz.
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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
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Bo biznes
musi mieć
dobre miejsce...
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Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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klienta. Może poświęcić więcej czasu na jej przygotowanie, do-
branie odpowiednich elementów reklamy, rozmowę z  właści-
cielem oraz przygotowanie właściwej kampanii reklamowej, 
o  czym zapomina przy dużej liczbie ofert otwartych. Obrazu-
jąc: pośrednik pracujący w  dużym biurze nieruchomości na 
umowach otwartych często swoje oferty przyjmuje w liczbie 20 
miesięcznie. Jeśli miesiąc ma 21 dni roboczych, tak jak na przy-
kład czerwiec, oznacza to, że przyjmuje praktycznie jedną ofer-
tę dziennie. Co to znaczy prawidłowo przyjąć ofertę? Znaleźć 
ofertę, porozmawiać z  właścicielem, pojechać i  zobaczyć nie-
ruchomość, porozmawiać o szczegółach z właścicielem, zrobić 
zdjęcia, opisać nieruchomość na karcie nieruchomości, podpi-
sać umowę pośrednictwa, wrócić do biura, wprowadzić ją do 
systemu (to średnio ok. godziny), skontrolować stan prawny, 
opracować dokumenty i zarchiwizować je w biurze. Przy umo-
wie na wyłączność pośrednik przyjmuje 2–3 oferty miesięcznie, 
co oznacza, że przygotowanie oferty do sprzedaży w konsultacji 
z właścicielem, średnio trwa ok. 10 dni. Różnica jest zasadnicza. 
Pośrednik przy wyłączności ma czas na omówienie z  właści-

cielem wszelkich wad i  zalet nierucho-
mości, zrobienie profesjonalnych zdjęć 
[z  właściwym oświetleniem, ujęciami czy 
przygotowaniem nieruchomości (nie my-
lić z  home stagingiem) — sesja zdjęciowa 
może trwać nawet 1,5 godziny] oraz sze-
reg innych działań, aby prawidłowo i pro-
fesjonalnie przygotować nieruchomość 
do sprzedaży.

Podsumowując: w  przypadku umo-
wy otwartej pośrednik przyjmuje ofertę 
taką, jaka ona jest; w  przypadku umowy 
na wyłączność, przygotowuje nierucho-
mość do oferowania i  sprzedaży. Co jest 
lepsze dla sprzedającego? Nietrudno to 
ocenić.

Oferta w tylko jednym biurze 
nieruchomości
Najczęstszym argumentem przeciwko 
wyłączności jest to, że oferuje tylko jed-
no biuro. Otóż nic bardziej mylnego. Ile 
właściciel jest w  stanie podpisać umów 
otwartych? 10? 15? A  potem nie ma już 
czasu dla biur, a  te wszystkie biura, nie 
mając pewności swojego wynagrodzenia, 
„wrzucają” ofertę na kolejne portale jako 
jedną z  wielu — niedopracowaną, często 
ze zdjęciami innego pośrednika. Jak to wy-
gląda przy wyłączności? Pośrednik „wy-
łączny” przede wszystkim współpracuje 
z  innymi biurami, co nie zawsze się zda-
rza pośrednikom „otwartym”. Pośrednik 

Wyłączności — ograniczenie 
czy szersze otwarcie?

O
d kilku miesięcy obserwuję zmieniający się rynek ofero-
wanych przez pośredników nieruchomości. Bardzo po-
woli, ale jednak coraz częściej mieszkańcy Małopolski 

oddają swoją ofertę na umowę wyłączną. Skąd takie powolne 
tempo? Moim zdaniem wynika to z faktu, iż małopolscy pośred-
nicy bardzo powoli przekonują się do komfortu oraz wyższej 
jakości pracy na umowie wyłącznej w  porównaniu do umowy 
o typie otwartym. A w ślad za pośrednikami, swoje przekonania 
zmieniają klienci. 

Wyłączność ogranicza właściciela — prawda czy 
mit?
Czy nazwa „wyłączność” oznacza rzeczywiście ograniczenie 
właściciela? Generalnie nie. Jeśli właściciel nieruchomości de-
cyduje się sprzedać ją we współpracy z pośrednikami, to nie ma 
mowy tutaj o jakimkolwiek ograniczeniu. Na czym polega zatem 
wyższość umowy na wyłączność nad otwartą? Po pierwsze, 
pośrednik posiadający tylko kilka ofert na wyłączność po pro-
stu ma czas zajmować się każdą ofertą w sposób zadowalający 
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„wyłączny” często pozwala innym biurom oferować tę nieru-
chomość na swoich stronach, co NIGDY nie zdarza się pośred-
nikom „otwartym”. Pośrednik „wyłączny” często współpracuje: 
ze swojego wynagrodzenia oddaje część drugiemu pośredniko-
wi, gdy ten przyprowadza klienta i  dochodzi do sprzedaży (co 
nigdy nie zdarzy się pośrednikowi otwartemu). Pośrednik wy-
łączny wie wszystko o swojej nieruchomości i jest dobrze przy-
gotowany: przy dużej liczbie ofert, pośrednik „otwarty” nie 
zawsze posiada tyle wiedzy co pośrednik wyłączny.

Zalety wyłączności dla właściciela
Właściciel wbrew pozorom ma więcej korzyści z umowy na wy-
łączność niż z  umowy otwartej. Rozmawia tylko z  jednym po-
średnikiem. Oszczędza swój czas. Nie musi 15 razy opowiadać 
tego samego i 15 razy jeździć na nieruchomość, żeby tylko pod-
pisać umowy pośrednictwa, z  których ostatecznie tylko jedna 
— może — skończy się sprzedażą. Poza tym właściciel jest w sta-
łym kontakcie z pośrednikiem (bo pośrednik ma na to czas i ma 
pełną wiedzę o tym, co w każdej chwili dzieje się z ofertą). Ko-
lejny argument za: wynagrodzenie. Temat najtrudniejszy, choć 
nie wiadomo dlaczego. Jeśli właściciel decyduje się w ogóle na 
współpracę z  pośrednikiem, to musi mieć świadomość, że za 
usługę trzeba zapłacić. Ile? To zależy za jaką i jak bardzo profesjo-
nalną usługę. Wynagrodzenie podlega oczywiście negocjacjom, 
ale powiedzmy jasno dwie kwestie: jeśli pośrednik pracujący na 
wyłączności w Polsce ma stawkę wyjściową 6 proc. + VAT (7,38 
proc. brutto ceny transakcyjnej) branej od jednej strony (bądź 

odpowiednio mniej od obu stron) to rozumie się przez to, że bę-
dzie pracował rzetelnie. Jeżeli sprzedający chce rzetelnej pracy 
za jednoprocentową prowizję, to powiedzmy sobie jasno: nie da 
się rzetelnie pracować za 1 proc.

Wracając do mojego zdania z początku niniejszego artykułu: 
Jeśli właściciel nieruchomości decyduje się sprzedać ją we współ-
pracy z  pośrednikami…, to trzeba mieć świadomość realnego 
kosztu tej usługi. To zarówno koszt czasu poświęconego na pra-
cę z  nieruchomością, koszty pieniężne przygotowania nieru-
chomości, koszty reklamy, ale przede wszystkim koszt wiedzy 
specjalisty, czyli pośrednika. Czy warto zainwestować w specja-
listę? Zawsze warto.

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.

Grzegorz Maciejowski
Prezes Małopolskiego 

Stowarzyszenia 
Pośredników w Obrocie 

Nieruchomościami
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WOLA JUSTOWSKA
Gustowny dom, 206 m2, 2000 r., 
działka 6,6 ar.
Cena: 1.650.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

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,
OS. ZŁOTA PODKOWA
Stylowe 4-pokojowe mieszkanie, 
67 m2, I p., 2009 r.
Cena: 550.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Komfortowy 2-pokojowy 
apartament, 60 m2, II p., 2003 r.
Cena: 579.000 zł 

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

ŻABINIEC,
UL.SOLSKIEGO
Ładne 3-pokojowe mieszkanie, 
59 m2, 2001 r.
Cena: 412.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 135-141 m2, 
działki ok. 220 m2

Ceny: od 769.500 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

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

Ceny: od 398.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 208 m2, działki 570-600 m2

Cena:  645.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184

WOLA DUCHACKA, 
UL. KORDIANA
Klimatyczne 4-pokojowe 
mieszkanie, 98 m2

Cena: 559.000 zł     

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518
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KOCMYRZóW
Dom wolnostojący, 5-pokojowy, 
108 m2, z działką o pow. 83 ar
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

DĘBNIKI,
UL. PRASKA
Apartament 5-pokojowy, 130 m2, 
komfortowy, 2009 r.
Cena: 978.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

DĘBNIKI,
UL. BARTLA
Mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2, 
do zamieszkania
Cena: 326.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament 3-pokojowy, 71m2, 
elegancki
Cena: 1.200.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

BOREK FAŁĘCKI,
UL. WICHERKIEWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 58 m2, 
funkcjonalne, 2006 r.
Cena: 374.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

GMINA WIELICZKA
Domy wolnostojące, 
pow. 154-167 m2, działki 550-700 m2

Ceny: od 639.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI, RUCZAJ
Mieszkania 3-pokojowe, 
pow. 55-56 m2

Ceny: od 371.462 zł

DĘBNIKI,
UL. PIETRUSIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
klimatyzacja, 2009 r.
Cena: 679.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł
                            518-810-080

KROWODRZA,
UL. SOŁTYSA DYTMARA
Apartament 3-pokojowy, 80 m2, 
stylowy
Cena: 744.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

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

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156
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STARE MIASTO,
AL. SŁOWACKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 108 m2, 
klimatyczne
Cena: 757.000 zł

KONTAKT:   Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

GM. ZIELONKI,
WĘGRZCE
Dom bliźniak, 179 m2, wysoki 
standard
Cena: 725.0000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
                   508-155-779

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

STARE MIASTO,
UL. BERKA JOSELEWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, świetna 
lokalizacja, 42 m2

Cena: 520.000 zł 

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik     
                    508-155-779

ZIELONKI
Domy wolnostojące, pow. 122 m2, 
działki 310-800 m2

Ceny: od 575.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

STARE PODGóRZE
Apartament 2-pokojowy, 
pow. 61 m2, wysoki standard
Cena: 499.000 zł                    

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

NOWA HUTA,
UL. RZEPAKOWA
Dom wolnostojący, 7-pokojowy, 
196 m2, komfortowy
Cena: 777.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

PODGóRZE DUCHACKIE,
UL. WYSŁOUCHóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2, 
funkcjonalne
Cena: 359.900 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

GM. ŚWIĄTNIKI GóRNE,
RZESZOTARY
Dom wolnostojący, 288 m2 
pow. użytkowej, nowoczesny
Cena: 1.550.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533
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BIEŻANóW,
UL. ALEKSANDRY
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
2006 r., taras
Cena: 390.000  zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

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

KAZIMIERZ,
UL. SKAWIŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 115 m2, 
wys. standard
Cena: 1.150.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

ZWIERZYNIEC,
UL. TYNIECKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 44 m2, 
2009 r., do wejścia
Cena: 489.500 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 120 m2, działki 151-235 m2

Ceny: od 519.000 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA
Domy w zabudowie szeregowej, 
pow. 94-114 m2, 
działki 150-260 m2

Ceny: od 440.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                       
 688-880-149

 
 

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio         
                    515-234-864

ZWIERZYNIEC,
UL. KOŚCIUSZKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 54 m2, 
nowoczesne
Cena: 574.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KONTAKT:  Iwona Nagacz                         
 688-880-184
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3-pokojowe - 66 m2  
Stare Miasto, ul. Koletek   
Nieruchomość w postaci dwóch, cakowicie 
niezależnych mieszkań, ulokowana w pobliżu 
Wawelu. Lokale w bardzo dobrym stanie, wy-
posażone. Ogrzewanie gazowe, balkon, piwnica.

Cena 679.000 zł  
tel. 512 110 804

3-pokojowe - 67 m2                                       
Kraków, Łobzów,                      
ul. Kazimierza Wielkiego 
Świeżo wyremontowane mieszkanie w zadbanej 
kamienicy. Dwa osobne pokoje, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka, przedpokój, spiżarnia. 
Ogrzewanie gazowe - mieszkanie wyposażone w 
nowoczesny piec dwu-funkcyjny. Zapraszamy do 
umówienia się na wizytę.
 
Cena 580.000 zł
tel. 512 110 802

1-pokojowe - 31 m2 
Kazimierz, ul. Starowiślna
Mieszkanie świeżo po remoncie, zlokalizowane 
na pierwszym piętrze kamienicy. Składa się 
z pokoju, oddzielnej kuchni, łazienki z WC 
i przedpokoju. Do mieszkania przynależy ko-
mórka lokatorska. Ogrzewanie gazowe.

Cena 369.000 zł
tel. 512 110 804 

2-pokojowe -30 m2 
Ludwinów, ul. Krasickiego
Dwupoziomowe mieszkanie w wyremontowa-
nej kamienicy, położone na trzecim piętrze. W 
skład nieruchomości wchodzi salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia oraz łazienka z WC. Nie-
ruchomość po generalnym remoncie, gotowa 
do zamieszkania lub do wynajęcia. Ogrzewanie 
centralne z sieci miejskiej, klimatyzacja.

Cena 335.000 zł
tel. 513 084 377 

Dom - 180 m2  Borek 
Fałęcki, ul. Łukasińskiego
Dom wolno-stojący. Nieruchomość po 
gruntownym remoncie w 2004r ,nowe  
drewniane okna, woda miejska, kanalizacja, 
Koło domu znajduję się ogród 4 ary, wiata na 
samochód, podjazd wyłożony kostką. Obiekt 
posiada monitoring. 

Cena 799.000 zł
tel. 782 941 234

4-pokojowe - 137 m2  
Kazimierz, ul. Wrzesińska  
Nieruchomość położona na drugim piętrze 
kamienicy. Składa się z czterech dużych pokoi, 
kuchni z balkonem, łazienki z WC 
i przestronnego przedpokoju. Mieszkanie 
w dobrym stanie, idealne również pod biuro.  
 

Cena 880.000 zł
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 35 m2

Stare Dębniki, ul. Praska
Przedpokój, 2 osobne pokoje, kuchnia, łazienka 
z wc, piwnica. Budynek z cegły. Blisko bulwarów 
wiślanych.                                

2-pokojowe - 47 m2   
Kraków, Łobzów, ul. Zbrojów
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 
47 m2 z osobną jasną kuchnią, łazienką, loggią 
oraz piwnicą. Cicha, zielona okolica, doskonale 
skomunikowana. Znakomite dla rodziny i dla 
studentów pod wynajem. 
                                   

Cena 400.000 zł
tel. 512 110 802

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

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

Cena 790.000 zł                                                 
tel. 12 412 00 72

Cena 249.000 zł
tel. 604 163 263
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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                                        

2 -pokojowe - 46 m2          
Nowa Huta, os. Centrum C  
                                                                        
Salon z otwartą kuchnią, pokój, łazienka. 
Widok na Aleję Róż. Mieszkanie na piątym 
piętrze w budynku z windą. Blok z cegły 
położony obok Placu Centralnego.                                

Cena 284.000 zł 
tel. 531 998 080

3-pokojowe - 93 m2 
Salwator
3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
osobne WC, balkon, ogrzewanie oraz ciepła 
woda z pieca dwu funkcyjnego.  Do dyspozycji 
mieszkańców jest ogród oraz wózkownia. Do 
mieszkania przynależy piwnica 9m2. Miesz-
kanie po generalnym remoncie, bardzo dobry 
standard wykończenia.  Cicha ulica, budynek 
czteropiętrowej kamienicy z lat trzydziestych. 
 

Cena 810.000 zł                                                         
tel. 12 307 24 31 

Dom wolnostojący -130 m2 
Wola Duchacka Zachód 

6 pokoi, kuchnia, 3 łazienki (w tym dwie z 
toaletą). Z jednego z pokoi jest wyjście na 
ogród zimowy. Idealny rozkład pomieszczeń. 
Działka 4,52 ara. Rejon ulicy Beskidzkiej.

Cena Informacja w biurze
tel. 537 496 677

3-pokojowe -78 m2 
Bronowice, ul.Władysława 
Podkowińskiego
Przestronne, dwupoziomowe mieszkanie.
Duży salon z kominkiem połączony z jasną 
kuchnią, łazienka oraz sypialnia. Wysoki 
standard wykończenia. Możliwość powrotu do 
pierwotnego układu (3 pokoje, jasna kuchnia, 
toaleta oraz  łazienka). Możliwość dokupienia 
garażu i kom. lokatorskiej. Taras o pow. 15 m2. 
 
Cena 445.000 zł 
tel. 730 029 199 

4-pokojowe - 93 m2        
Wola Justowska
3 pokoje, salon z kuchnią, łazienka, taras, 
ogrzewanie oraz ciepła woda z kotłowni 
gazowej, winda. Mieszkanie po generalnym 
remoncie, wysoki standard wykończenia. Cicha 
ulica, budynek dwupiętrowy z 2007 r.

Cena 980.000 zł
tel. 12 307 24 31

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

Cena 205.000 zł 
tel. 666 600 732

2-pokojowe - 34 m2 
Kozłówek, ul. Nowosądecka

Przedpokój, kuchnia, dwa niezależne pokoje, 
łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie po 
remoncie, idealne pod wynajem. Blisko 
komunikacji miejskiej. Blok czteropiętrowy.

Dom na sprzedaż - 238 m2 
Nowy Prokocim
Wolnostojący, podpiwniczony dom z możliwo-
ścią zagospodarowania strychu i wydzielenia 
dodatkowych pokoi. Nieruchomość położona 
jest na płaskiej działce 6,12 ar. 
                                   

Cena 570.000 zł
tel. 600 176 207

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

Cena 345.000 zł
tel. 535 221 232

Cena 220.000 zł
tel. 534 533 332
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe 
Bieńczyce - os. Kazimierzowskie 

Mieszkanie w kameralnym czteropiętrowym 
bloku na parterze. Aneks kuchenny kuchenny, 
piwnica. Wokół wiele terenów zielonych. 
Idealne pod inwestycję. 

2-pokojowe - 45,64 m2      
os. Złocień, ul. Opalowa 

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, schowek 
gospodarczy, balkon. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Blok z 2006 roku. Wolne 
od zaraz. 

Cena 269.000 zł
tel. 537 680 002

3-pokojowe - 72 m²            
Ruczaj, ul. Bobrzyńskiego
Salon z otwartą kuchnią, dwie oddzielne 
sypialnie, łazienka, osobne WC, przedpokój, 
dwa balkony. Wysoki standard wykończenia.

Cena 485.000 zł  
tel. 608 440 793 

2-pokojowe - 43,03 m2      
os. Oświecenia 

Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka, balkon oraz piwnica o pow 4,47 m2. 
Nowe budownictwo 2006. Stan idealny .                                       

2-pokojowe – 46 m2     
Nowa Huta, os. Na Skarpie 
Nieruchomość składa się z dwóch pokoi, 
osobnej, jasnej kuchni, łazienki i przedpokoju. 
Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszka-
nie po gruntowym remoncie wykonanym w 
zeszłym roku. Dobra komunikacja autobu-
sowa   i tramwajowa. Dookoła dużo zieleni.                          

Cena  280.000 zł
tel. 693 569 250

1-pokojowe - 36,00 m2 
Płaszów, ul. Stróża Rybna
Mieszkanie 1-pokojowe z oddzielną kuchnią. 
Piwnica o pow. 8,60 m2. Pierwsze Piętro. Blisko 
komunikacji miejskiej.

Cena 215.000 zł
tel. 570 578 980

4-pokojowe – 78 m2  
Prądnik Biały, ul. Zawodzie 

Przedpokój, kuchnia, 4  niezależne pokoje, 
łazienka, WC. Do mieszkania przynależy 
balkon i piwnica. Korzystny układ 
pomieszczeń. Dużo zieleni wokół budynku. 
Ciepła woda i ogrzewanie z sieci miejskiej.                                                             

Cena 430.000 zł                        
tel. 696 496 500

2-pokojowe – 45,9 m2                                  
Prądnik Biały, ul. Pachońskiego

Przedpokój, oddzielna jasna kuchnia, dwa 
nieprzejściowe pokoje, łazienka z WC, duża 
loggia. Mieszkanie o bardzo dobrym układzie. 
Zadbany blok z dwiema windami. Blisko parku 
im. Kościuszki oraz Dworku Białoprądnickiego.                                  

Cena 269.000 zł
tel. 537 978 098

2-pokojowe - 25,75 m2 
Ludwinów, ul. Orawska 
Mieszkanie w wyremontowanej kamienicy, 
położone na pierwszym piętrze. Salon z 
aneksem kuchennym, osobna przestronna 
sypialnia oraz łazienka z WC. Nieruchomość 
po generalnym remoncie, gotowa do 
zamieszkania lub do wynajęcia. Ogrzewanie 
gazowe z kotłowni w budynku. 

Cena 279.000 zł
tel. 513 084 377

3-pokojowe – 56 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.

Cena 353.000 zł 
tel. 782 941 234
                                                     

Cena 300.000 zł
tel. 536 367 990

Cena 171.000 zł
tel. 792 707 776
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Nowe 2-pokojowe mieszkanie 49 m² przy ul. Bociana w inwestycji 
Atrium Park. Mieszkanie jest absolutnie nowe, wyposażone 
w nowoczesne sprzęty. Czeka na pierwszego najemcę.. 

Mieszkanie składa się z przestronnego pokoju z aneksem 
kuchennym (można wydzielić jasną kuchnię), łazienki, przedpokoju 
oraz balkonu. Całkowicie umeblowane oraz wyposażone. Widok 
z okien na tereny zielone (brak przysłaniających budynków). 
Mieszkanie niezwykle jasne i ciepłe — w budynku ogrzewanie 
miejskie. Niskie koszty eksploatacji!

Nowy dom z pięknym widokiem na Las Łęgowski. Pow. użytkowa: 
192,75 m2, pow. całkowita: 281,06 m2), fotowoltaika (wpływ 
na minimalne koszty eksploatacji), rekuperacja, centralny 
odkurzacz, robot koszący. Jednym z największych atutów 
nieruchomości jest salon z tarasem i widokiem na zieleń!  

Luksusowe 2-poziomowe, całość w bardzo wysokim standardzie, 
z dbałością o szczegóły i materiały. Klimatyzowane, z systemem 
alarmowym. Do mieszkania przynależy balkon oraz piwnica. 

Prezentowana nieruchomość to przestronne 3-pokojowe 
mieszkanie, zlokalizowane na 4 piętrze w 5-piętrowej 
kamienicy. Składa się z przestronnego salonu z częścią 
kuchenną, 2 sypialni, łazienki, toalety, balkonu oraz 
przedpokoju. Mieszkanie w stanie deweloperskim,
Nowa kamienica, brak PCC, odrębna własność z KW.

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Damian Ligęza
+48 575 839 123

d.ligeza@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN

Cena: 380 000 PLN

Cena: 1 580 000 PLN

Cena: 580 000 PLN

Cena: 1 190 239 PLN

Powierzchnia: 49 m2

Powierzchnia: 42 m2

Powierzchnia: 281 m2

Powierzchnia: 74 m2

Powierzchnia: 94 m2

ul. Bociana

ul. Mazowiecka

ul. Niepokalanej Panny Maryi ul. Obozowa

ul. Rakowicka

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż 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-Krowodrza, Prądnik Biały

Dzielnica: Kraków-Krowodrza

Dzielnica: Kraków-Nowa Huta, Łęg Dzielnica: Kraków-Ruczaj

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

2 pokoje+gabinet. Luksusowy apartament w nowym 6-piętro-
wym apartamentowcu przy ulicy Dąbskiej, 300 m od Kraków 
Areny! W okolicy dużo zieleni, sklepów oraz placów zabaw. Spo-
kojne, nowoczesne, zielone osiedle, znakomicie skomunikowane 
zarówno z centrum miasta, jak i z największymi uczelniami.  

Umow się na spotkanie: Dawid Dziadkowiec
+48 720 870 965

d.dziadkowiec@nowodworskiestates.pl

Cena: 2250 PLN Powierzchnia: 54 m2

ul. Dąbska Wynajem

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Grzegórzki
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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)

PRZYBYSŁAWICE, ZIELONKI

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: 550.000 zł

Dom na sprzedaż 
o pow. mieszkalnej 234 m2

Dom na sprzedaż 
o pow. mieszkalnej 250 m2, 

pow. działki 750 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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KRAKÓW, KROWODRZA

Do sprzedania dom wolnosto-
jący w stanie deweloperskim 
o pow.140 m2 usytuowany na 
działce pow. 5 ar, okolica cicha 
i spokojna.

560.000 zł do negocjacji
LEŃCZE

Do sprzedania dom 
o pow. 220 m2 usytuowany 
na działce o pow. 21 ar, wybu-
dowany w 2014 r.

520.000 zł do negocjacji

KRAKÓW, NOWA HUTA

Do sprzedania dom 
wolnostojący o pow. 118 m2, 
nieruchomość sprzedawana 
w stanie surowym zamkniętym 
+ wszystkie media 
doprowadzone do domu.

330.000 zł

 Beata Warchoł 608-174-904

WĘGRZCE

Do sprzednia dom 
w zabudowie szeregowej 
o powierzchni 200 m2 
położony na działce 2 ar, 
w cenie aktualne pozwolenie 
i projekt na nadbudowę 
1 kondygnacji.

289.000 zł

  Beata Warchoł 608-174-904

WIELICZKA

Do sprzedania dom 
jednorodzinny wolnostojący 
o pow. 110 m2 zlokalizowany 
na działce o pow. 11,5 ar, 
wybudowany w 2012 r.

585.000 zł do negocjacji
KRAKÓW, ŚRÓDMIEŚCIE

Do sprzedania dom 
w zabudowie szeregowej 
o pow. 160 m2  zlokalizowany 
na działce 2 ar, bardzo dobra 
lokalizacja.

780.000 zł do negocjacji

WRZĄSOWICE

Do sprzedania dom bliźniak 
o pow. 150 m2 usytuowany 
na działce o pow. 16 ar, wybu-
dowany w 1997 r.

530.000 zł do negocjacji
SKAWINA

Do sprzedania dom do gruntow-
nego remontu, o pow. ok. 80 m2, 
usytuowany na działce wielkości 
6 ar, dogodne połączenie 
komunikacyjne do Skawiny oraz 
Krakowa.

180.000 zł

NIEPOŁOMICE

Do sprzedania drewniany 
dom o pow. 60 m2 zlokalizowa-
ny na działce 37 ar, w sąsiedz-
twie nieruchomości nie ma 
terenów budowlanych.

180.000 zł SUŁKÓW

Do sprzedania dom 
o pow. 350 m2 zlokalizowany 
na działce o pow. 15 ar, 
wybudowany w 2010 r.

1.150.000 zł do negocjacji

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

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

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

 Lucyna Pacułt 668-177-549 Lucyna Pacułt 668-177-549
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Nikt na świecie nie sprzedaje więcej niż RE/MAX®

International Premium Real Estate Agency 
Warsaw Poland

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

NA SPRZEDAŻ / FOR SALE    tel 609 777 677

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

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

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

KONSTANCIN JEZIORNA Harmonium 
CENA: 1.700.000 PLN  

S P R Z E D A N E

*TREŚĆ INFORMACJI NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

STARE PODGÓRZE,
UL. LIMANOWSKIEGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

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

Cena: 8000 zł brutto 

ZaprasZam na preZentację

STARE PODGÓRZE,
UL. TRAUGUTTA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

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

 

Cena: zapytaj

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA,
UL. ZARZECZE

Agnieszka Dorynek          506-637-713

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

Cena: zapytaj

ZaprasZam na preZentację

OLSZA,
UL. MEISSNERA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

59,20 m2, 3 niezależne pokoje, 
balkon, parter.

Cena: 356.000 zł

ZaprasZam na preZentację

UL. CHROBREGO

Małgorzata Podgórska          604-484-866

Sprzedam lokal użytkowy 
o pow. ok. 40 m2, parter, front, 
dwie duże witryny, blisko centrum 
i uczelni.

 

cena sprzedaży: 299.500 zł
cena wynajmu: 2000 zł/m-c

ZaprasZam na preZentację

BOREK FAŁĘCKI,
UL. ŁUKASIŃSKIEGO

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612

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

Cena: 295.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO

Dorota Winiarska          602-212-612

Piękna kamienica z lat 30-tych, 
klasyczne mieszkanie z niepowta-
rzalnymi elementami z okresu 
art.-deco, pow. 103 m2. 

Cena: 789.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

STARE PODGÓRZE,
UL. KRAKUSA 
(INWESTYCJA!)

Anna Podgórska          502-749-773

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

 Cena: 595.500 zł

ZaprasZam na preZentację

UL. WILEŃSKA
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 37 m2 w rejonie Uniwersy-
tetu Rolniczego.

ZaprasZam na preZentację

PODGÓRZE
Do sprzedania ½ kamienicy, od-
rębna księga, 2 mieszkania, strych, 
działka, garaż.

Cena: 789.000 zł
 

ZaprasZam na preZentację

Dorota Winiarska          602-212-612 Małgorzata Podgórska          604-484-866
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mieszkania – sprzedaż

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

cena 499.000 zł
tel. 514-527-021

kraków, ul. beliny-prażmowskiego
55 m2, niski parter, wykończone pod klucz. 
apartamenty Beliny 46 to kameralna kamienica 
składająca się z 9 lokali o powierzchni 21–72 m2 
z  przynależną kom. lokatorską o  pow 2,81 m2 
oraz 3 zadaszonymi miejscami postojowymi na 
terenie posesji. Budynek pochodzący z 1935 r. 
został gruntownie odrestaurowany zgodnie 
z  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

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. 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. 

OgłOszEnia drObnE
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lokal składa się 2 pokoi: 17 m2 i 14 m2, aneksu 
kuchennego z meblami w zabudowie, łazienki 
(wanna, wc) i przedpokoju. okna pcV wycho-
dzą na południe. ogrzewanie i  ciepła woda 
z piecyka dwufunkcyjnego. czynsz ok. 200 zł/
msc. możliwość dokupienia garażu lub piwnicy. 
kontakt po godz. 16.

cena 243.000 zł
tel. 663-313-411

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

cena 340.000 zł
tel. 600-542-609

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

cena 345.000 zł
tel. 693-847-747 

kraków, ul. pleszowska 
86 m2 z  balkonem, tarasem, ogrodem i  miej-
scem parkingowym. mieszkanie zlokalizowane 
na trzech półpiętrach. mieszkanie znajduje 
się w domu dwurodzinnym przy ulicy domów 
jednorodzinnych. z klatki schodowej wejście do 
dwóch mieszkań. klatka schodowa w  połowie 
należy do każdego z mieszkań – powierzchnia 
wspólnego użytkowania. rok budowy 2001. 
ogrzewanie gazowe – własny piec dwubiego-

wy, w salonie klimatyzacja. w skład mieszkania 
wchodzi: duża kuchnia łączona z przedpokojem 
– 29,27 m2; duży salon z kominkiem – 27,43 m2; 
pokój z  balkonem – 10  m2; pokój z  balkonem 
– 8,59 m2; łazienka – 5,28 m2 ;  wc z umywalką 
– 3,07 m2; komunikacja wewnętrzna 2,35  m2; 
wspólnie użytkowana klatka schodowa 13,65 m2.

cena 700.000 zł
tel. 786-986-580 

kraków, ul. 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. zdunów
56 m2, 2-pokojowe, iV piętro. mieszkanie w 7-pię-
trowym budynku oddanym do użytku na 

przełomie 2012/2013 r. lokal składa się z  sa-
lonu, oddzielnej zamkniętej kuchni z  oknem, 
sypialni, łazienki, przedpokoju, balkonu/loggii. 
stan mieszkania bardzo dobry, nowocześnie 
wykończone w  wysokim standardzie. meble 
w pokojach do uzgodnienia. czynsz ok. 420 zł, do 
tego dochodzi koszt energii elektrycznej. ogrze-
wanie własne z kotłowni gazowej, nie ma gazu 
w  mieszkaniu. osiedle częściowo zamknięte, 
parking podziemny (możliwość zakupu garażu). 
parkowanie na drodze dojazdowej. w  pobliżu 
las Borkowski, park oraz zakrzówek oddalony 
ok. 1,5 km.

cena 348.000 zł
tel. 502-328-567

kraków, os. złotego wieku
48 m2, mieszkanie po generalnym remoncie, 
w  bardzo dobrym standardzie. układ miesz-
kania zmieniony, otwarta kuchnia z  aneksem 
jadalnianym. dodatkowo dwa pokoje, łazienka 
oraz balkon. wymieniona cała instalacja gaz 
prąd w mieszkaniu. do mieszkania przynależy 
piwnica. 

cena 316.800 zł 
tel. 691-981-242

domy – sprzedaz

rej. Gdowa, fałkowice
200 m2, działka 19 a, wybudowany w  1998 
roku. dom 3-poziomowy, podpiwniczony, 
garaż na 2  samochody (dach garażu ocie-
plony), dwupoziomowy strych, na wyższym 
poziome doświetlony trzema oknami. dach 
domu i   garażu świeżo malowany,  ocie -
plony. w  2015 roku remont domu, nowa 
elewacja z  ociepleniem, położenie kostki 
brukowej, malowanie wszystkich pomieszczeń.  
i poziom: kuchnia (nowe wyposażenie w me-
ble i  sprzęt 2015), jadalnia, łazienka z  kabiną 
prysznicową, pokój biesiadny w stylu karczmy 
z dębowymi meblami, barek, taras. ii poziom: 
hall, gabinet, salon z  kominkiem, taras. iii 
poziom: 3 sypialnie, łazienka z wanną, 2 bal-
kony. piwnice: kotłownia z  piecem gazowy 

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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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 we-
wnętrzne: 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 poddasza co powiększy 
podany metraż o około 70 m2. działka 803 m2, 
dojazd asfaltowy. dogodny i  szybki 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, 
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, ul. wapowskiego
100 m2, działka 16,74  a; dom wolnostojący 
z  lat 60., znajdujący się w  krakowie – sidzi-
nie, tuż przy zjeździe a  autostrady a4 na 
skawinę. Budynek posiada 2 kondygnacje 
ale generalnie jest do dużego remontu lub 
zburzenia i  nowej zabudow y. zaletą jest 
obecność wszystkich mediów w  budynku, 
tj: gaz, prąd, woda, kanalizacja. dom poło-
żony jest na działce z  wjazdem z  głównej 
ulic y asfaltowej. teren jest ogrodzony – 
możliwość poszerzenia działki o  sąsiednią 
jeszcze niezagospodarowaną. z  tyłu domu 
znajduje się murowany garaż gospodarczy.  
w  pobliżu sklep, market lidl i  Biedronka, 
szkoła podstawowa, przedszkola i sieć usług. 
moze być to działka inwestycyjna.

cena 490.000 zł
tel. 601-503-785

e-mail: labora@poczta.fm 

kraków, ul. zbydniowicka
244 m2, działka 15 a, wolnostojący dom z gara-
żem i wiatą garażową. dom ma trzy poziomy, 
na każdej kondygnacji jest niezależne miesz-
kanie z kuchnią, łazienką i osobnym wejściem. 
i kondygnacja z drewnianym gankiem – 65,20 
m2, ii kondygnacja z tarasem i kominkiem z roz-
prowadzeniem ciepłego powietrza – 85,50 m2, 
iii kondygnacja z  zabudowanym balkonem – 

93,30 m2. powierzchnia 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 

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. 
położona w  malowniczej, spokojnej okolicy, 
wśród lasów i  pól. wokół niska zabudowa 
jednorodzinna. w pobliżu przystanek autobu-
sowy, 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 

Lokalizacja w Krakowie, koło obwodnicy Krakowa, ul. Torowa 3P.
Produkcja urzadzeń galwanicznych oraz usługi ślusarsko-mechaniczne.

Kontynuacja lub zmiana profilu produkcji.

Pow. zabudowy 470 m2 na działce 700 m2.
Dwie hale, wciągarka 2-tonowa, obrabiarki, osprzęt oraz zaplecze biurowe.

Do sprzeDania firma Galtech 
z zakładem produkcyjnym

     
 Szczegóły- www.galtech.com.pl           

       Cena 1.800.000 zł                                          Tel. 601 158 741
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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-piętrowym budynku z 2010 r. lokal wypo-
sażony w zmywarkę, pralkę, lodówkę, płytę in-
dukcyjną, 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 pie-
czywa, plac targowy, zajęcia fitness, 4 oddziały 
banków, 2 żłobki i  3 przedszkola publiczne 
i  szkoły. szybki dojazd do Quattro Business 
parku (ok. 15 minut – autobus 159), w pobliżu 
także urząd skarbowy kraków nowa huta. do 
wynajęcia garaż zamykany pod blokiem (ok. 
18 m2) – 200 zł/m-c. mieszkanie można oglądać 
w godzinach popołudniowych i w weekendy.

cena 1600 + opłaty
tel. 690-648-526

kraków, os. mozarta
75 m2, 3-pokojowe, Vi p./ Vi p. lokal składa 
się z  2  oddzielnych pokoi, salonu z  zabudową 
kuchenną, 2 łazienek i przedpokoju. zadaszony 
balkon – 16 m2. mieszkanie wynajmowane 
z miejscem postojowym w garażu podziemnym. 
wymagana kaucja w  wysokości 1-miesięcznej 
opłaty, zwracana na koniec umowy najmu.

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

kraków, ul. romanowicza
57 m2, 3-pokojowe z aneksem kuchennym , iii p./ 
iii p. w  inwestycji  „pasaż podgórski” na zabłociu. 

dodatkowo są: przestronna garderoba, balkon 
i miejsce parkingowe. Blisko: przedszkole, sklep 
spożywczy, apteka, blisko uczelnie takie jak wsB, 
uj i ue.

cena 3000 zł
tel. 510-800-605

kraków, ul. wielicka
51 m2, 3-pokojowe, V piętro. lokal składa się 
z 2 nieprzechodnich pokoi, 1 pokoju z 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  całodobową 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

działKi – sPrzEdaŻ
jerzmanowice 
10 a, budowlana, pełne uzbrojenie.

cena 110.000 zł 

jerzmanowice 
0,48 ha, rolna, droga dojazdowa utwardzona.

cena 130.000 zł 

dOM – sPrzEdaŻ
jerzmanowice 
dom do generalnego remontu na działce  
o pow. 11,5 a.

cena 150.000 zł

tel. 500-552-902
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

02–14.06.2018  nr 10/2018

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





+48 723-33-00-33
savan@savan.com.pl

Wieliczka, ul. zbożoWa

mieszkania trzypokojowe

metraż: 64 i 66 m2

ceny od 259.500 zł

www.osiedleklonowe.pl

Wieliczka, ul. topoloWa

mieszkania trzypokojowe

metraż: 55 m2

ceny od 229.500 zł

+48 723-33-00-33
savan@savan.com.pl

www.osiedleklonowe.pl


