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Szanowny Czytelniku

Czym jest współwłasność, jakie są rodzaje 

współwłasności, jak Kodeks cywilny definiuje 

prawo do współposiadania rzeczy? Czy jeśli 

jesteśmy współwłaścicielem nieruchomości, 

to mamy prawo do korzystania tylko z jej 

fragmentu? Co w przypadku, jeśli nieruchomość 

wymaga np. remontu, jak wówczas realizować 

uprawnienia współwłaścicielskie? Na te, a także 

szereg innych pytań odpowiada radca prawny 

Marcin Jakubaszek.

„Przepis na miasto” to konferencja naukowa 

zorganizowana przez studentów Politechniki 

Krakowskiej. O problemach komunikacyjnych 

z uwzględnieniem specyfiki historycznej 

zabudowy Krakowa, mówił podczas 

konferencji Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora 

ds. Transportu w Zarządzie Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu.

Pozostaje postawić pytanie, czy wcześniej 

zostaną zlikwidowane korki w mieście, czy sam 

ZIKiT, co zapowiedział już prezydent Jacek 

Majchrowski.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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W
yróżnia się dwa rodzaje współwłasności: 
• współwłasność w częściach ułamkowych oraz 
• współwłasność łączną.

W  przypadku tej drugiej jest to tzw. współwłasność bezu-
łamkowa, gdzie w  trakcie trwania współwłasności nie istnie-
je możliwość rozporządzenia ułamkiem we współwłasności. 
Współwłasnością łączną nazywamy współwłasność majątku 
w  spółce cywilnej albo znacznie powszechniejszą — współwła-
sność majątku objętego wspólnością małżeńską.

W  przypadku współwłasności łącznej udział każdego ze 
współwłaścicieli we współwłasności wyrażony jest określonym 
ułamkiem. Ułamek ten ma znaczenie z  punktu widzenia pożyt-
ków, które rzecz przynosi, nakładów i kosztów związanych z rze-
czą, podejmowania decyzji dotyczących zarządu rzeczą i wyraża 
„siłę” danego współwłaściciela. W  przypadku współwłasności 
ułamkowej każdy ze współwłaścicieli może w  okresie trwania 
współwłasności rozporządzać swoim udziałem. Powoduje to, że 
skład współwłaścicieli może się zmieniać w czasie i zazwyczaj po-
zostali współwłaściciele nie mają wpływu na takie zmiany (choć 
mogą takie prawo nabyć choćby poprzez zastrzeżenie wzajem-
nych praw pierwokupu lub pierwszeństwa w  nabyciu udziału 
w razie jego sprzedaży przez innego współwłaściciela).

Zakup udziału we współwłasności 
Zakup udziału we współwłasności nie jest najczęściej spotykaną 
transakcją na rynku obrotu nieruchomościami. Dzieje się tak ze 
względu na wiele zagadnień prawnych związanych z „wejściem” 
w strukturę współwłasności. Zagadnienia te bardzo często jawią 
się jako niezwykle problematyczne i stąd chyba tendencja do uni-
kania struktury współwłasności. Wyjątek stanowi powszechnie 
występujące w obrocie nabywanie lokali we wspólnotach lokalo-
wych, gdzie współwłasnością objęta jest nieruchomość wspólna, 
ale instytucja ta jest też dość szczegółowo uregulowana w pra-
wie polskim w ustawie o własności lokali.

Poza współwłasnością nieruchomości wspólnej związanej 
z lokalami w budynku wielolokalowym, współwłasność niezwią-
zana z lokalem uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym.

Zagadnienia prawne związane ze współwłasnością
Zagadnień związanych ze współwłasnością jest wiele, ale w  ra-
mach tego artykułu poruszamy jedynie najistotniejsze z  nich. 
Omówienie całokształtu zagadnień wymagałoby bowiem nie-
zwykle obszernego opracowania, sprowadzającego się w  isto-
cie do obszernej pozycji książkowej. Opracowania takie zresztą 
powstały i są dostępne dla pragnących zgłębić wszystkie tajniki 
prawne konstrukcji współwłasności.

Zakup udziału w nieruchomości  
i związane z tym problemy.  
Procedura zniesienia współwłasności

prawo

• Współposiadanie/współkorzystanie z rzeczy

Jednym z fundamentalnych zagadnień związanych ze współwła-
snością jest prawo do współposiadania rzeczy. Kodeks cywilny 
w art. 206 mówi o tym, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do 
współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w ta-
kim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzy-
staniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

To enigmatyczne stwierdzenie sprowadza się w  istocie do 
tego, że wszyscy współwłaściciele mają prawo do posiadania i ko-
rzystania z całej rzeczy, a nie z jej określonej części. 

• Podział do korzystania

Ponieważ powyższe rozwiązanie często okazuje się trudne do 
realizacji, powszechną praktyką jest zawieranie umów o podział 
nieruchomości do korzystania (łac. quod ad usum). W drodze za-
wartej umowy współwłaściciele mogą ustalić, iż każdemu z nich 
będzie przysługiwało prawo do wyłącznego (a  zatem z  wyłą-
czeniem takiego prawa dla pozostałych współwłaścicieli) użyt-
kowania określonego fragmentu nieruchomości. W  ten sposób 
współwłaściciele mogą w  ramach nieruchomości oznaczyć ob-
szar, z  którego każdy z  nich będzie mógł korzystać na zasadzie 
wyłączności, a więc już bez obowiązku dopuszczania pozostałych 
współwłaścicieli do współposiadania tej części nieruchomości.

W przypadku braku zgody współwłaścicieli, sposób korzysta-
nia z nieruchomości może zostać także oznaczony przez sąd na 
żądanie dowolnego ze współwłaścicieli.

Powyższa kwestia jest niezwykle istotna także z  punktu wi-
dzenia potencjalnego nabywcy udziału w  nieruchomości. Do-
konane przez współwłaścicieli czynności w  zakresie podziału 
nieruchomości do korzystania lub sposobu zarządu nierucho-
mością będą bowiem także wiązać nabywcę takiego udziału, jeśli 
wiedział on lub mógł z  łatwością się dowiedzieć o  takich czyn-
nościach. Może to prowadzić do sytuacji, że nabywca, kupując 
udział w  nieruchomości, nabędzie prawo do korzystania z  innej 
jej części niż pierwotnie zakładał, a to wskutek dokonanego przez 
uprzednich współwłaścicieli podziału do korzystania.

Zarząd nieruchomością wspólną — czynności zwykłego 
zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd
Innym istotnym zagadnieniem obok kwestii współposiadania 

czy współkorzystania jest zarząd nieruchomością wspólną, a za-
tem pobieranie z niej pożytków oraz ponoszenie kosztów i nakła-
dów związanych z  jej zachowaniem lub ulepszeniem. Może się 
np. zdarzyć, że konieczny będzie remont nieruchomości wspól-
nej (np. znajdującej się na niej drogi, ogrodzenia lub przyłączy 
mediów) albo że współwłaściciele podejmą decyzję o  jej zago-
spodarowaniu i zabudowie.

Współwłasność jest szczególnym rodzajem własności. Szczególnym ze względu na to, 
że własność jednej rzeczy przysługuje (jak to definiuje art. 195 Kodeksu cywilnego) 
niepodzielnie kilku osobom. Zatem to wielość podmiotów po stronie właścicielskiej 
decyduje o tej szczególnej formie własności, jaką stanowi współwłasność.
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Wyróżnia się trzy podstawowe sposoby zniesienia 
współwłasności:
• podział rzeczy wspólnej (także z wyrównaniem udziałów, spłatą 

lub dopłatą);
• przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z obo-

wiązkiem spłaty pozostałych oraz 
• sprzedaż rzeczy wspólnej i  podział pomiędzy współwłaścicieli 

sumy uzyskanej ze sprzedaży.
Kolejność wskazania powyższych metod nie jest przypadkowa. 

Taką kolejność wskazał Sąd Najwyższy w swoich wytycznych dla są-
dów co do sposobu znoszenia współwłasności. 

Podział fizyczny rzeczy wspólnej nie zawsze będzie możliwy, ale 
można podać przykłady, kiedy nie powinien on nastręczyć istotnych 
trudności, jak np. podział niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
na mniejsze działki lub wyodrębnienie w budynku odrębnych loka-
li (jeśli budynek spełnia wymogi dla takiego wyodrębnienia). Podział 
może zostać dokonany z obowiązkiem dopłat, jeśli jeden ze współ-
właścicieli uzyskuje cześć nieruchomości nieproporcjonalną do jego 
udziału we współwłasności. 

Jeżeli podział fizyczny nie dojdzie do skutku, wówczas nierucho-
mość może zostać przyznana (umownie lub sądowo) jednemu ze 
współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. 

Ostatnim rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości stosow-
nie do przepisów kodeksu postępowa-
nia cywilnego (jak sprzedaż licytacyjna 
w egzekucji z nieruchomości) i podział 
pomiędzy współwłaścicieli uzyskanej 
ze sprzedaży kwoty.

Roszczenie o  zniesienie współ-
własności nigdy się nie przedawnia. 
Współwłaściciele mogą umówić się co 
do jego wyłączenia na okres nieprze-
kraczający 5 lat. W ostatnim roku tego 
okresu można ponowić wyłączenie 
tego uprawnienia na kolejny okres pię-

cioletni. Okresy te można dalej w ten sam sposób ponawiać.
Z dwóch wskazanych powyżej, korzystniejszy z punktu widzenia 

współwłaścicieli jest umowny sposób zniesienia współwłasności. 
Współwłaściciele (jeśli tylko są w  stanie uzgodnić sposób zniesie-
nia współwłasności) zachowują nad tym procesem pełną kontrolę, 
zarówno co do momentu (np. wstrzymanie się ze sprzedażą nieru-
chomości w okresie spadku wartości nieruchomości), jak i sposobu 
podziału. Zniesienia dokonuje się w drodze umowy zawartej przed 
notariuszem.

W  przypadku niemożności uzyskania porozumienia koniecz-
ne jest wystąpienie przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli 
do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości. 
Postępowanie sądowe będzie zawsze bardziej czasochłonne, za-
zwyczaj bardziej kosztowne, a  nadto współwłaściciele narażają 
się na sposób zniesienia współwłasności, który będzie daleki od 
ich oczekiwań, w tym np. na sprzedaż nieruchomości w szczegól-
nie niekorzystnym momencie na rynku nieruchomościowym. 
Z  tego względu rozwiązanie umowne jest zawsze rozwiązaniem 
rekomendowanym.

Marcin Jakubaszek
radca prawny, wspólnik zarządzający  

JF Legal Jakubaszek & Fogo Sp.k.

Jak wówczas realizować uprawnienia współwłaścicielskie? Ko-
deks cywilny w tym zakresie wyróżnia co do istoty dwa rodzaje czyn-
ności, a mianowicie:
• czynności zwykłego zarządu oraz
• czynności przekraczające zwykły zarząd.

W przypadku tych pierwszych Kodeks stanowi, iż dla ich doko-
nania wymagana jest zgoda większości współwłaścicieli liczona 
ich udziałami we współwłasności, w  drugim przypadku wymaga-
na jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W przypadku niemożno-
ści osiągnięcia którejkolwiek z  powyższych zgód, współwłaściciele 
posiadający ponad połowę udziałów (w przypadku czynności prze-
kraczających zakres zwykłego zarządu) albo każdy współwłaściciel 
(w  przypadku czynności zwykłego zarządu) mogą lub może żądać 
rozstrzygnięcia przez sąd albo odpowiedniego upoważnienia do do-
konania danej czynności.

Rozróżnienie dotyczące czynności zwykłego zarządu i  przekra-
czających ten zarząd nie jest łatwe. Jednak z ogromną pomocą przy-
chodzą tu orzecznictwo sądów i  ugruntowane poglądy doktryny 
prawa. Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania w obrocie przepisów 
Kodeksu cywilnego, orzecznictwo i doktryna ukształtowały już sto-
sunkowo spójne katalogi tych czynności. Patrząc z dużego poziomu 
ogólności, można wskazać, że czynności zwykłego zarządu to w isto-
cie czynności związane z bieżącą eksploatacją i zarządzaniem nieru-
chomością oraz czynności zmierzające 
do zachowania rzeczy w  stanie niepo-
gorszonym, jej ochrony (choć niektó-
rzy wyróżniają te ostatnie jako odrębną 
kategorię czynności zachowawczych). 
Czynności prowadzące do istotnych 
zmian w  substancji nieruchomości lub 
jej obciążenia będą co do zasady stano-
wiły czynności przekraczające zwykły 
zarząd i wymagające zgody wszystkich 
współwłaścicieli.

Każdą taką czynność należy jednak 
badać w okolicznościach konkretnej sprawy. Należy także wskazać, 
że również w tym zakresie (podobnie jak w przypadku podziału do 
korzystania) możliwe jest zawarcie przez współwłaścicieli umowy, 
którą zmodyfikują kodeksowe regulacje dotyczące zarządu nieru-
chomością wspólną. 

• Rozporządzanie udziałem we współwłasności

Współwłasność co do zasady nie ogranicza współwłaściciela w roz-
porządzaniu jego udziałem. Zgodnie z  art. 198 Kodeksu cywilne-
go każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem 
bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Ewentualne ograniczenia 
w  tym zakresie musiałyby wynikać z  czynności wykonanych przez 
współwłaścicieli (zastrzeżone umowne prawa pierwokupu) albo 
z przepisów prawa (np. ustawowe prawo pierwokupu nieruchomo-
ści). Tak więc współwłaściciel ma w  każdym momencie możliwość 
„wyjścia” ze współwłasności, jeśli tylko znajdzie nabywcę swojego 
udziału.

Zniesienie współwłasności
Współwłasność może zakończyć się w  drodze zniesienia 
współwłasności.

Zniesienia współwłasności należy dokonać umownie lub są-
downie, przy czym pierwsza z tych dróg jest istotnie szybsza — je-
śli tylko istnieje zgoda współwłaścicieli co do sposobu zniesienia 
współwłasności.
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ekspert radzi

Odbiór mieszkania od dewelopera: okna  

(przedostaje się mniej dźwięków z  zewnątrz). Trzy warstwy 
szkła osadzone w  skrzydle znacząco zwiększają jego masę, co 
ma wpływ również na bezpieczeństwo, ponieważ potencjalnemu 
włamywaczowi trudniej będzie podważyć ciężką ramę.

Typ szyby
Zazwyczaj mamy do czynienia z typem P2, P3 lub P4.

Ze względu na swoją konstrukcję szyby P4 wiążą się z więk-
szym wydatkiem niż np. szyby bezpieczne P2. Niższa klasa 
zapewnia jednak jedynie ochronę przed zranieniem w razie stłu-
czenia i stanowi najwyżej tymczasowe zabezpieczenie przed pró-
bą włamania.

Okna i drzwi wyposażone w szyby P4 mogą przyczynić się do 
obniżenia składki ubezpieczeniowej, ponieważ wiele towarzystw 
ubezpieczeniowych uznaje je za wystarczające zabezpieczenie 
antywłamaniowe i po ich zamontowaniu oferuje zniżki od składki 
w wysokości nawet 10 proc.

Aby szyby P4 dobrze spełniły swoje zadanie, należy uzupełnić 
zabezpieczenie okuciami antywłamaniowymi, co zagwarantuje 
spokój, pewność i  pozwoli na obniżenie składek ubezpieczenio-
wych. O  te wszystkie aspekty powinien zadbać deweloper, jeśli 
ma takie szyby w swojej ofercie.

Funkcja okien
Okna energooszczędne mają współczynnik przenikania ciepła 
niższy niż 1,0 W/(m2K). Tę wartość również można sprawdzić 
w Karcie materiałowej/produktowej. Można też zapytać o certy-
fikat potwierdzający izolacyjność cieplną dla całego okna. 

Okna antywłamaniowe mają odpowiednie oznaczenia, które 
wskazują na klasę odporności na włamanie i tym samym informu-
ją nas, jak bardzo okna są odporne na nacisk i próby ich otwarcia 
z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi. 

Okna klasy RC1-RC3 są stosowane w  obiektach mieszkal-
nych. Chronią przed agresją bez użycia narzędzi, jak też z wyko-
rzystaniem prostych narzędzi. Natomiast okna z klasą RC4-RC6 
stanowią ochronę przed działaniem włamywacza posługujące-
go się profesjonalnym sprzętem, jednak najczęściej stosowane są 
w bankach lub ekskluzywnych willach.

Przegląd techniczny okien podczas odbioru 
mieszkania
Zanim zaczniemy, należy zaznaczyć, iż okna do odbioru powinny 
być umyte: zarówno szyby, jak i ramy zewnętrzne, wewnętrzne 
oraz profile w środku.

 1. Ocena techniczna szyb

Wszelkie rysy i  wady na szybach powinno odbierać się w  odle-
głości 2 m, zgodnie z obowiązującymi normami. Najlepiej w po-
chmurny dzień, na co jednak nie mamy bezpośredniego wpływu. 
Oczywiście dopuszcza się, aby w  pierwszej kolejności zdiagno-
zować usterki szybowe z bliska i sprawdzić, czy wada nie jest po 

O
kna mogą być plastikowe, drewniane lub aluminiowe, 
mieć różne wielkości i  kształty. Różnią się od siebie 
wyglądem, ale też parametrami technicznymi, które 

warunkują komfort, wygodę użytkowania, skuteczność oraz 
bezpieczeństwo.

Niestety prospekty informacyjne deweloperów bardzo rzad-
ko szczegółowo określają dokładne dane na temat okien i  naj-
częściej widzimy tam zapis „okna PCV”. Ocena wizualna wyżej 
wspomnianych parametrów nie zawsze jest łatwa. Pomijam tu-
taj rażące błędy, które mogły pojawić się na etapie projektowym, 
odnośnie wielkości okien w aspekcie obowiązujących przepisów. 
Dlatego należy poprosić przedstawiciela dewelopera o udostęp-
nienie karty materiałowej, która wprost wskaże pożądane przez 
nas parametry. O jakich parametrach mowa?

Szyby zespolone
Szyba zespolona składa się z dwóch lub więcej szyb, oddzielonych 
obwodowo elementem dystansowym (ramką). Przestrzeń mię-
dzy szybami jest hermetycznie uszczelniona.

Na obiektach mieszkalnych najczęściej montowane są okna 
2-szybowe lub 3-szybowe. Jak kupujący może je odróżnić? Mia-
nowicie okna 2-szybowe są oddzielone od siebie pojedynczą 
ramką dystansująca (aluminiową), a  3-szybowe podwójną. De-
weloperzy coraz częściej wybierają model 3-szybowy, który po-
lepsza znacznie komfort użytkowania mieszkania.

Użycie trzech szyb ma przede wszystkim zminimalizować ilość 
ciepła wydostającą się z  budynku przez okna, a  co za tym idzie 
— ułatwić jego ogrzanie i pośrednio zmniejszyć rachunki. Ponad-
to każda z szyb zespolonych stanowi barierę dla fal akustycznych 

Zanim rozpoczniemy odbiór techniczny okien, należy sprawdzić aspekt 
formalny, czyli czy zostały zamontowane okna i szyby właściwej klasy 
oraz rodzaju, podane w projekcie.
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prostu zaciekiem lub zabrudzeniem. Odnosząc się krótko do nor-
matywów szybowych, to jest ich co najmniej kilka i  typowy ku-
pujący nie będzie miał do nich pełnego dostępu. Warto zatem 
wpisać do protokołu odbioru wszystkie nieścisłości, które widzi-
my na szybach, celem pozostawienia ostatecznej oceny osobom 
ze strony firm montażowych, które przyjeżdżają ze specjalnym 
transparentnym szablonem i  zgodnie z  normami klasyfikują ro-
dzaj wady czy też rysy. 

Jedną z częstych wad szkła są występujące na szybie pęche-
rzyki powietrza, które powstają na niej jeszcze na etapie produk-
cji (pęcherzyk typu otwartego albo zamkniętego). Ich wielkość 
decyduje o  tym, czy szyba zostanie wymieniona, czy będziemy 
musieli mieszkać z takim, mimo wszystko widocznym elementem. 
Ze swojej strony często doradzam jeszcze dodatkową ścieżkę po-
stępowania, która pomaga klientom uzyskać pełne i gładkie szy-
by od dewelopera.

Rysy są najczęściej efektem mycia okien tuż przed odbiora-
mi. Wbrew pozorom podczas procesu budowlanego powstaje 
ich stosunkowo mniej, niż właśnie po czyszczeniu szyb. Dlatego 
ważne, żeby ekipy sprzątające używały sprzętu parowego oraz 
zachowały ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju ściąga-
czek wody, które bardzo rysują okna w momencie, gdy dostanie 
się pod uszczelkę gumową drobinka pozostałości z tynku. Pomię-
dzy szybami bardzo często można znaleźć różnego rodzaju ciała 
obce (jest to oficjalny termin), ale żeby zobrazować to prostymi 
słowami — są to najczęściej różnego rodzaju włókna, paprochy, 
a nawet zabrudzenia wewnętrzne na środkowej szybie, wykona-
ne jeszcze na etapie produkcji.

Zakwalifikowane do usunięcia rysy bardzo często są polero-
wane. Po takiej czynności, przy ponownym odbiorze mieszkania 
trzeba się dokładnie przyjrzeć, czy nie powstały tzw. soczewki 
i czy nie mamy zaburzonego właściwego widzenia przez tę szy-
bę. Jeżeli rysy są skumulowane w  bardzo bliskiej odległości od 
siebie lub jest ich bardzo dużo, doradzam, aby taka szyba została 
wymieniona.

 2. Ocena estetyczna okien

Ważne podczas przeglądu okien jest sprawdzanie profili okna 
od wewnątrz oraz od strony zewnętrznej, które najczęściej są 

dodatkowo oklejone powłoką imitującą drewno. Podczas wyko-
nywania prac budowlanych często ulegają ubiciu lub zostają na 
nich trudne do usunięcia zabrudzenia budowlane.

W  przypadku zarysowania profili białych PCV wykonawca 
ze strony dewelopera najczęściej jest wyposażony w  tzw. śro-
dek rozpuszczający, np. Cosmofen, który bardzo ładnie wygładza 
rysy oraz trudno usuwalne zabrudzenia na ramach.

W  przypadku odprysków okleiny okiennej, w  pierwszej ko-
lejności metodą usunięcia usterki jest wykonanie zaprawek 
specjalnymi woskami lub chemią, którą często dostarcza firma 
produkująca okna. Niemniej wykonując ponowne odbiory tech-
niczne służące weryfikacji usterek, spotkałam się z tym, że cza-
sem takie zaprawki wyglądają dużo gorzej niż pierwotne ubicie 
lub po prostu mimo wypełnienia kolorem, są nadal bardzo wi-
doczne. Zawsze możemy nie zgodzić się na takie rozwiązanie, 
gdyż nie z  naszej winy podczas prowadzenia prac budowlanych 
nie dopełniono najwyższej staranności w zabezpieczeniu okien.

Kolejnym estetycznym elementem przy odbiorze okien są ma-
skownice, czy też zaślepki na zawiasy od strony wewnętrznej 
okna (dolne i  górne). Jeśli zobaczymy, że którejś z  nich brakuje, 
również wpiszmy to do protokołu odbioru, gdyż taki element dla 
typowego kupującego nie jest łatwo dostępny.

W  dalszej kolejności sprawdzamy klamki, które również czę-
sto ulegają porysowaniu i  ubiciu. Należy też sprawdzić, czy nie 
wymagają regulacji, bo bardzo często ciężko się je otwiera bądź 
skrzypią.

Dodatkowo przy oknach, zarówno balkonowych, jak i w pozo-
stałych w pokojach, trzeba sprawdzić, czy zamontowano zaślepki 
na otwory odprowadzające wilgoć. Występują one w  dolnej ra-
mie okna w postaci wąskiej, poziomej szczeliny. Nie jest to jednak 
wymóg, dlatego należy zapytać podczas odbioru, czy mamy je 
w standardzie. Powyższe elementy są jedynie kwestią estetyki.

 3. Ocena techniczna ram i skrzydeł okiennych

W  pierwszej kolejności należy otworzyć okno i  posłuchać, czy 
nie skrzypią zawiasy i nie wydają dźwięków o wysokich tonach. 
W  takim przypadku zalecana jest regulacja. Czynność tę nale-
ży również wykonać, jeśli odczuwamy charakterystyczne ha-
czenie skrzydła okna o  dolną cześć ramy podczas zamykania. 
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Dodatkowo możemy przyjrzeć się pracy poszczególnych skrzy-
deł okiennych po otwarciu ich pod kątem ok. 90 stopni i  zoba-
czyć, czy skrzydło nie będzie się w  pełni samoistnie zamykać. 
Przy założeniu, że nie ma przeciągu, skrzydło powinno zamknąć 
się samo do kąta 45 stopni (około). Do ramy należy ponadto przy-
łożyć kontrolnie poziomicę, aby sprawdzić, czy okno zostało za-
montowane w pionie.

Można też zapytać dewelopera, kiedy będzie przeprowadzona 
regulacja dla wszystkich mieszkań oraz ile takich regulacji mamy 
w cenie zakupu mieszkania. Najczęściej bezpłatnie gwarantowa-
na jest jedna, maksymalnie do dwóch regulacji.

Warto też przyjrzeć się okuciom wewnętrznym oraz zawiasom 
od strony wewnętrznej, żeby przekonać się, czy nie zostały znisz-
czone podczas wykonywanych prac budowlanych lub zniekształ-
cone przy montażu. W  przypadku okien drewnianych bywa, że 
już widzimy rozszczelnienie pomiędzy ramą a zawiasami.

Warto zwrócić również uwagę na uszczelki przylgowe wokół 
ram i skrzydeł okiennych: czy nie opadają i nie odklejają się. Ko-
lejnymi uszczelkami wartymi uwagi są uszczelki przyszybowe, 
które bywają pofalowane lub zassane do ramy okiennej podczas 
montażu. Często zdarza się też tak, że wszelkiego rodzaju zabru-
dzenia wchodzą niestety pod uszczelkę, co wygląda bardzo nie-
estetycznie. Należy zgłosić również pofalowane lub uszkodzone 
uszczelki. Wszelkie niewłaściwe uszczelki trzeba wymienić na 
nowe, nie należy godzić się na inne sposoby napraw. 

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są tzw. 
uszczelki przeciwkurzowe w dolnym rogu rowków w wewnętrz-
nym profilu okna. Nie zawsze są na wyposażeniu, można kupić je 
w niskiej cenie na metry i oszczędzić czas na sprzątanie. Uszczel-
ka przeciwkurzowa jest również elementem, który poniekąd 
wskazuje na to, że okno zostało źle wyregulowane. Bardzo czę-
sto przy zamykaniu okna, skrzydło o nią zahacza i lekko ją unosi 
bądź wręcz wyrywa do góry (końcówka ulega zniszczeniu).

 4. Aspekt najważniejszy — szczelność okien oraz brak piany 
montażowej

Jedyną właściwą metodą sprawdzenia szczelności okien w zakre-
sie regulacji uszczelek oraz właściwego pianowania montażowe-
go jest wykonanie badania termicznego wysokiej jakości kamerą 

termowizyjną. Taką, która ma wysoką rozdzielczość i będzie mo-
gła to ocenić.

Na jednym ze zdjęć został pokazany typowy przedmuch osa-
dzenia z kolorem niebieskim, gdzie mimo zamontowanego para-
petu, zimne powietrze wpływa do wnętrza, ograniczając komfort 
oraz zawyżając rachunki za ogrzewanie.

Istotną informacją jest to, że nawet jeśli nasz odbiór mieszka-
nia przypada na miesiące letnie, to właściwe użycie sprzętu ter-
mowizyjnego oraz doświadczenie operatora i  specjalistyczne 
parametry pozwolą ocenić szczelność okien w  dowolnej porze 
roku. Trzeba tylko wiedzieć, jak przygotować taki lokal do badań. 
W mojej pracy bardzo często wcześniej uprzedzam klientów, jak 
pracownicy danego obiektu budowy mają przygotować lokal do 
badania. A zatem badanie termiczne przez 365 dni w roku jest jak 
najbardziej możliwe, gdyż wykorzystujemy tu kamerę termiczną 
jako narzędzie diagnostyczne do innych defektów niż mostki ter-
miczne, opisane w stosownych normach.

Podobnie jest z  uszczelkami przylgowymi i  pionowymi bądź 
poziomymi. Niejednokrotnie wizualnie nie potrafimy sprawdzić, 
czy są szczelnie zamontowane. Takie ograniczenie dotyczy rów-
nież osób, które pracują w branży okiennej.

Biorąc pod uwagę powyższy opis, można teraz obalić mit, 
który często pojawia się w  internecie, m.in. na znanych porta-
lach nieruchomościowych. Czytamy, że szczelność okna można 
sprawdzić kartką papieru, która rzekomo po pociągnięciu wysu-
nie się ze skrzydeł, jeśli okno jest nieszczelne. W rzeczywistości 
to bardzo nieprawidłowa i  nieskuteczna metoda. Jedynym wła-
ściwym sposobem sprawdzenia szczelności okna jest wykonanie 
badania termicznego.

Kolejny ważny aspekt odbioru technicznego stanowi umiejęt-
ność sprawdzenia szczelności gazu w  szybach zespolonych (za-
zwyczaj Argon). Kupujący nie jest w  stanie tego sprawdzić bez 
profesjonalnego sprzętu.

5. Pozostałe elementy przy oknach oraz w ich obrębie

Nawietrzak, inaczej nazywany nawiewnikiem, jest listwą, któ-
ra ma za zadanie wpuszczać powietrze z  zewnątrz i  umożliwia 
cyrkulację powietrza w  mieszkaniu. To element wentylacyjny. 
Niemniej jednak montowany jest właśnie na oknie, dlatego war-
to sprawdzić, czy mamy na oknie jego części zewnętrzną i  we-
wnętrzną. Czasami widoczne są tylko frezowania, czyli otwory 
przygotowane na jego montaż. W przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości i braków należy wpisać to do protokołu odbioru miesz-
kania, aby przedstawiciele dewelopera ustosunkowali się do 
zastrzeżeń kupującego.

Reasumując, podczas odbioru mieszkania należy zwrócić uwa-
gę na wszelkie aspekty techniczne i  formalne. Warto pomyśleć 
o  skorzystaniu z  pomocy osób posiadających odpowiednią wie-
dzę i sprzęt. 

Karolina Malicka
Inspektor budowlany

Odbiory techniczne domów  
i mieszkań przed zakupem

www.cantilever.pl

badanie termiczne szczelności okna kamerą termowizyjną
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zaproszono nas

CHE162PI47 — dobry adres w Krakowie

W
  nazwie inwestycji CHE162PI47 został zawarty ad-
res, który stanowi jedną z największych zalet projektu 
spółki Modern Living Development. Ulice Chełmoń-

skiego i Piaskowa, przy których usytuowano osiedle, znajdują się 
w sąsiedztwie terenów zielonych i w niedalekiej odległości od po-
toku Sudół, gdzie w przyszłości ma powstać park rzeczny. Okoli-
ca przynależy do dzielnicy Prądnik Biały — prężnie rozwijającego 
się rejonu Krakowa, który dzięki położeniu poza ścisłym centrum 
miasta jest odpowiednim miejscem dla rodzin poszukujących 
spokojnego i bezpiecznego miejsca do życia. Z drugiej strony lo-
kalizacja ta zapewnia dostęp do infrastruktury drogowej, komu-
nikacji miejskiej i  obiektów handlowo-usługowych (np. Galerii 
Bronowice), dając tym samym poczucie codziennego komfortu 
komunikacyjnego. 

W  takim otoczeniu deweloper ulokował kameralne osiedle, 
które stanowi starannie zaprojektowaną przestrzeń do zamiesz-
kania i  relaksu. Warto zwrócić uwagę na plan zagospodarowa-
nia inwestycji. Kameralna zabudowa pozwala uniknąć wrażenia 
chaosu urbanistycznego i  sprzyja sąsiedzkiej integracji. Osiedle 
charakteryzuje się funkcjonalnym rozplanowaniem przestrzeni 
wspólnych. Między budynkami wydzielono strefę relaksu wypo-
sażoną w  hamaki i  leżaki. Dodatkową atrakcję stanowi ogródek 
ziołowy oraz strefa ćwiczeń. Na dłuższe spacery można udać się 
poza granice osiedla, w kierunku terenów cennych przyrodniczo, 
wchodzących w skład obszaru „Tonie-Łąki”. 

Warto dodać, że oprócz walorów przyrodniczych, do zalet lo-
kalizacji osiedla należy sąsiedztwo planowanej linii tramwajowej. 
Jej realizacja w przyszłości znacznie usprawni komunikację z cen-
trum i innymi dzielnicami Krakowa. 

W  obrębie części wspólnych inwestycji wygospodarowano 
miejsca na rowerownię, wózkownię, pralnię i  suszarnię. Dużym 
udogodnieniem dla mieszkańców są punkty: z odkurzaczem oraz 
do naprawy rowerów. Oba przewidziano w podziemnym garażu. 

Architektura osiedla łączy w  sobie nowoczesność i  elegan-
cję. Podobnie jak w  przypadku innych projektów dewelopera 

(Osiedle Black, Black&White, Osiedle Rainbow, LEA 251, Cu-
bic House czy Wood House) — efekt ten udało się osiągnąć po-
przez odpowiedni dobór kolorystyki i detali. Do współczesnych 
trendów architektonicznych nawiązują m.in. duże przeszklenia, 
przez które światło słoneczne przenika do wnętrz, dostatecznie 
je doświetlając. Do budowy wybrano materiały wysokiej jakości. 
Ponadto o wysokim standardzie wykończenia świadczy m.in. za-
stosowanie balustrad ze stali nierdzewnej, montaż szyb antyw-
łamaniowych w  mieszkaniach parterowych, montaż instalacji 
alarmowej, możliwość uzbrojenia klimatyzacji, monitoring osie-
dlowy czy ogrzewanie podłogowe w każdym z mieszkań. 

Inwestycja skierowana jest do wymagających klientów, szu-
kających funkcjonalnych mieszkań ze zróżnicowanym rozkła-
dem pomieszczeń, który zdecydowanie ułatwi personalizację 
przestrzeni. Oferta w ramach projektu CHE162PI47 najbardziej 
przypadnie do gustu właśnie indywidualistom. Każdego zainte-
resowanego propozycjami firmy deweloper zaprasza do biura 
sprzedaży Modern Living, mieszczącego się przy ul. Piaskowej 
40/2 w Krakowie, gdzie przy filiżance kawy zaprezentuje dostęp-
ne 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania. 

Joanna Kus

Najnowsza inwestycja grupy Modern Living Development to osiedle 
zaprojektowane dla klientów, którzy poszukują wysokiego standardu 
i nowoczesnych rozwiązań, a zarazem pragną zamieszkać w kameralnym 
miejscu, przyjaznym rodzinom i miłośnikom wypoczynku na łonie natury.
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O mobilności na konferencji 
„Przepis na miasto”

W
 ramach drugiej edycji konferencji i warsztatów „Prze-
pis na miasto”, studenci zaproszeni przez Koło Na-
ukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki 

Krakowskiej, w ciągu 24 godzin opracowywali przykłady rozwią-
zania problemów, z jakimi borykają się współczesne miasta. Wy-
darzenie poprzedziła konferencja naukowa, w której wzięli udział 
zarówno doświadczeni eksperci, jak i studenci kierunków związa-
nych z tematyką miejską.

Jak pogodzić historię ze współczesnością?
W  przypadku Krakowa ogólne problemy nakładają się na spe-
cyfikę zabytkowego miasta. Nowe drogi, projektowane z  my-
ślą o  samochodach, powinny mieć co najmniej 24 m szerokości. 
Umożliwia to wyznaczenie zarówno pasów ruchu, jak i miejsca do 
parkowania, chodnika czy zieleni. W centrum Krakowa, który po-
wstał przed erą motoryzacji, szerokość głównych ulic, takich jak 
Karmelicka, Kalwaryjska czy Długa, wynosi maksymalnie 18 m. 

Kolejny problem to zbyt duża liczba samo-
chodów poruszających się po ścisłym cen-
trum miasta. Aby ją ograniczyć, należy rozwijać 
transport zbiorowy. Dlatego tak ważne jest za-
pewnienie nowoczesnego taboru, jak również 
tworzenie buspasów, które służą przede wszyst-
kim do utrzymania stałego czasu przejazdu. Nie 
może być tak, że raz jadę autobusem 35 czy 40 min., 
a  za drugim razem godzinę. Tylko buspasy gwaran-
tują zmniejszenie odchyłek od czasu jazdy i pewność 
odbycia podróży w gwarantowanym, maksymalnym 
czasie — podkreślił Łukasz Franek. Zauważył, że 
ze względu na zdrowie, koszt i  czas transportu, 
na odległości do 1 km najlepiej poruszać się pie-
szo, do 4 km — jeździć na rowerze, a  powyżej 
4 km korzystać ze środków komunikacji publicz-
nej. Zastępca Dyrektora ds. Transportu wyjaśnił 
również, dlaczego w niektórych miejscach w mie-
ście konieczne było zamontowanie słupków unie-

możliwiających parkowanie. Stwierdził, że mandat zapłacony 
przez kierowcę, niczego nie zmieni z punktu widzenia pieszego, 
który musi zejść na ulicę z  chodnika zajętego przez niewłaści-
wie zaparkowany samochód. Łukasz Franek podkreślił, że celem 
miasta nie jest zbieranie pieniędzy z mandatów, ale dobre funk-
cjonowanie systemu komunikacji.

Teoria i praktyka
Wykłady ekspertów dostarczyły studentom inspiracji i  prak-
tycznych wskazówek, które mogli wykorzystać, pracując przez 
kolejną dobę nad własnymi rozwiązaniami. Jednak także wielo-
letni praktycy mogli skorzystać z  pomysłów młodych adeptów. 
Wpadacie na takie pomysły, których my byśmy w życiu nie rozważy-
li, dlatego że wy nie macie ograniczeń. Nie jesteście ograniczeni pew-
nym doświadczeniem życiowym czy rutyną, którą posiadają starsze 
osoby. Efekt jest taki, że prace końcowe są bardzo zaskakujące — po-
wiedział dr hab. inż. Andrzej Szarata, zachęcając studentów do 
odważnych propozycji. Przewodniczył on komitetowi naukowo-
-programowemu, który zapewnił opiekę merytoryczną uczestni-
kom warsztatów.

Anna Kapłańska

relacje

Z czego wynika chaos komunikacyjny w miastach, do czego służą buspasy 
i jakie rozwiązania transportowe są potrzebne w Krakowie? — na te 
i inne pytania odpowiedział Łukasz Franek podczas konferencji naukowej 
zorganizowanej przez studentów Politechniki Krakowskiej.

Chaos zamiast równowagi
W czasie sesji otwierającej „Przepis na miasto”, wykład wygłosił 
m.in. Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora ds. Transportu w  Za-
rządzie Infrastruktury Komunalnej i  Transportu. Przedstawił 
problemy komunikacyjne, jakie dotykają współczesne miasta. 
Zwrócił uwagę na to, że przed erą motoryzacji ulice tętniły ży-
ciem. Mieszkańcy miast poruszali się pieszo, na rowerach lub do-
rożkami albo tramwajami. Wszystkie środki komunikacji osiągały 
podobną prędkość, dlatego ich użytkownicy mogli harmonijnie 
funkcjonować obok siebie. Wynalezienie samochodu zburzyło 
tę równowagę. Z  jednej strony zyskaliśmy możliwość dociera-
nia do odległych miejsc w szybki, wygodny i bezpieczny sposób. 
Ponieważ samochód pozwolił na pokonywanie dużego dystansu 
w  krótkim czasie, miasta zaczęły się intensywnie rozwijać. Jed-
nocześnie jednak trzeba było wymyślić sposób, w  jaki piesi, ro-
werzyści i  użytkownicy różnych środków komunikacji mogą 
korzystać z ulic, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. Konieczne 
było m.in. wyznaczenie przejść dla pieszych. Dzisiaj, gdy ruch sa-
mochodowy w miastach jest bardzo duży, problem się pogłębia. 
Mieszkańcy miast są już tym zmęczeni i chcieliby przywrócenia 
równowagi, która została zburzona dawno temu.
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Darmowa strefa i buspasy dla 
właścicieli aut elektrycznych

Dlaczego warto?
Wzrostowi sprzedaży aut elektrycznych w  Polsce sprzyjają nowe 
przepisy prawne. Prezydent Andrzej Duda, 5 lutego 2018 r., podpisał 
ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wpro-
wadza udogodnienia dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Wśród 
nowych przywilejów dla kierowców znalazły się przede wszystkim: 
• możliwość bezpłatnego parkowania w centrach miast; 
• korzystania z buspasów (do 1 stycznia 2026 r.); 
• wjazdu do stref czystego transportu (o ile samorządy wydzielą 

takie obszary);
• korzyści podatkowe — niższa akcyza i wyższe stawki amortyzacji. 

Ponadto według planu Ministerstwa Energii, w 2020 r. w na-
szym kraju powinno działać 6 tys. punktów zwykłego oraz 400 
szybkiego ładowania. 

Nie tylko zmiany w prawie zachęcają do odwiedzania salonów 
sprzedaży. Przykładowo BMW jako marka Premium oferuje samo-
chody elektryczne projektowane w  oparciu o  idee zrównoważo-
nego rozwoju i ekologicznej mobilności. Zasięg takich aut to min. 
200 km na jednym ładowaniu trwającym około 3,5 godziny. Baterie 
można ładować na specjalnych stacjach lub przy użyciu domowego 
gniazdka. Oszczędzamy nie tylko czas, ale i pieniądze. Koszt poko-
nania 100 km samochodem elektrycznym marki BMW to zaledwie 
ok. 7 zł. W porównaniu do pojazdów spalinowych, „elektryki” są za-
tem znacznie tańsze w użytkowaniu. 

„Elektryk” bez akcyzy
Co prawda, ustawa nie wprowadza systemu dofinansowania do za-
kupu aut elektrycznych, ale przewiduje pewne ustępstwa podat-
kowe. Kategoria pojazdów elektrycznych jest jedyną, która została 
całkowicie zwolniona z podatku akcyzowego, wynoszącego przeważ-
nie 3,1 proc. Kolejnym przywilejem dla nabywców samochodów elek-
trycznych jest możliwość amortyzacji do kwoty 30 tys. euro.

Bez opłat w strefach czystego transportu
Właściciele aut elektrycznych stali się uprzywilejowanymi uczestni-
kami ruchu drogowego. Aby w pełni zrealizować zapisy ustawy, lo-
kalne władze mogą wyznaczyć tzw. strefy czystego transportu, czyli 
obszary, na których auta elektryczne, wodorowe i na gaz ziemny by-
łyby uprawnione do bezpłatnego przejazdu. Na razie właściciele aut 
elektrycznych mogą bez przeszkód parkować na drogach publicz-
nych w strefach płatnego parkowania. Zwolnienie z opłat już teraz 
gwarantuje im art. 13 ustawy o drogach publicznych.

Kraków liderem transportu ekologicznego
Władze Krakowa, który pod względem dostępności ekologicznej ko-
munikacji miejskiej jest w europejskiej czołówce, podjęły działania za-
chęcające do inwestowania w osobowe auta elektryczne. Aktualnym 
celem dla miasta jest ułatwienie dostępu do stacji ładowania.

Wyznaczono 40 nowych lokalizacji, wszystkie w  obrę-
bie II obwodnicy, gdzie będzie można doładować samochód. 

Stacje mają powstać w  pobliżu węzłów komunikacji miejskiej 
i  wypożyczalni rowerów. Równolegle krakowscy radni analizują te-
mat wyodrębnienia stref czystego transportu.

Samochodem elektrycznym jeździ się inaczej?
Na rynku samochodów elektrycznych w Polsce dostępne są mo-
dele zaprojektowane w oparciu o innowacyjne technologie, wpły-
wające na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Kierowcy zauważają 
różnice w sposobie prowadzenia tego typu pojazdów, polegające 
na dostępności maksymalnego momentu obrotowego już od mo-
mentu ruszenia oraz podróżowania w pełnej ciszy. 

Coraz więcej klientów decyduje się na zakup samochodu elek-
trycznego, doceniając jego zalety. W najbliższej przyszłości oczekuje-
my dalszego wzrostu zainteresowania samochodami elektrycznymi ze 
względu na bardzo niskie koszty eksploatacji takich samochodów, ich 
bezawaryjność oraz darmowe parkingi czy też możliwość poruszania się 

Artykuł sponsorowAny

Rośnie popularność aut elektrycznych. Wszystko dzięki niskim kosztom użytkowania 
i nowym przywilejom dla kierowców. Darmowy wjazd do stref płatnego parkowania 
i możliwość poruszania się buspasami — to tylko niektóre zalety posiadania „elektryka”. 

bus-pasami. Najlepszym rozwiązaniem przed podjęciem decyzji o zaku-
pie jest skorzystanie z możliwości jazdy testowej oferowanej w naszym 
salonie BMW — mówi Sebastian Różański, Kierownik Działu Sprze-
daży Samochodów w salonie BMW Dobrzański.

Kupujesz i zyskujesz
Samochody elektryczne są pozbawione problematycznych pod-
zespołów, takich jak: turbina, alternator, rozrusznik, sprzęgło czy 
koło dwumasowe, dzięki czemu są bezawaryjne i  bardzo tanie 
w eksploatacji. W ten sposób zmniejsza się różnica między cenami 
samochodów elektrycznych i spalinowych.

Samochody elektryczne częściowo rozwiązują też problemy 
związane z komunikacją w dużych miastach. Silnik elektryczny na-
pędza auto bez emisji spalin, umożliwiając poruszanie się na ob-
szarach, gdzie ze względu na natężenie smogu, tradycyjny ruch 
samochodowy jest już stopniowo ograniczany. W przyszłości elek-
tryki mogą wobec tego stać się standardem na drogach w centrach 
miast. To odpowiednie rozwiązanie dla osób pracujących w bran-
żach wymagających częstego przemieszczania się między dziel-
nicami, np. dla pośredników nieruchomości czy rzeczoznawców. 
Warto być ekologicznym i czerpać z tego korzyści. 

Joanna Kus

BMW i3, fot. materialy prasowe BMW
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rozmowy

Bronowice — 
dzielnica wizjonerów  

materiały, takie na przykład jak klinkier. Nie jesteśmy wieloeta-
powym osiedlem — jak wiele projektów w Polsce — na którym ko-
piuje się budynki i wszystkie one wyglądają tak samo. Każdy etap 
niesie ze sobą coś nowego. Jednocześnie całość przestrzeni ma 
być ze sobą spójna i tworzyć domkniętą formę.

Jako jedyna chyba firma w Krakowie zdecydowaliście się 
promować mieszkania w oparciu o… jakość architektury. 
Czy odbiorcy i rynek są już na to gotowi? Tym bardziej, że 
na rynku sprzedaje się praktycznie wszystko, w ubiegłym 
roku było to blisko 14 tys. mieszkań?

Podkreślę jeszcze raz — bierzemy odpowiedzialność za niemałą 
część tego miasta i nie chcemy po kilkunastu latach wstydzić się 
za to, co powstało i udawać, że to nie my. Chcemy móc wejść na 
osiedle i cieszyć się tym, jak ono wygląda, żyje i funkcjonuje — ta-
kie jest założenie właściciela firmy, jak i całego naszego zespołu.

Klienci doceniają te starania?

O ile na początku dostrzegali to wyłącznie tzw. profesjonaliści — 
ludzie powiązani z branżą deweloperską, projektanci, budowlań-
cy, którzy najczęściej kupowali u nas mieszkania — o tyle teraz już 
coraz więcej osób, po zrealizowaniu pierwszego etapu zaczyna 
doceniać nasze starania.

Na początku inwestycji miałem okazję spotkać się z  jednym 
z  doświadczonych dyrektorów sprzedaży w  firmie deweloper-
skiej, który nieco szydził, pytając, czy naprawdę wierzę w to, że 
klienci zapłacą za jakość. Zdaję sobie sprawę, że — w szczególno-
ści na etapie zakupu — jest wiele punktów, których klienci nie są 
w stanie dostrzec, bowiem nie są profesjonalistami, nie znają się 
na budownictwie i jego technicznych aspektach, są profesjonali-
stami w  innych, swoich dziedzinach. Natomiast jakość z czasem 
na pewno przekłada się na ich codzienne życie i  to procentu-
je. Zaczynają to dostrzegać przy osiedlu wieloetapowym, takim 
jak nasze. Mieszkańcy polecają osiedle swoim znajomym, a  to 

Pana firma realizuje jeden z największych projektów 
urbanistycznych w Krakowie: Mieszkaj w Mieście. 
Twierdzicie przy tym, że jest to „prawdopodobnie najlepsze 
osiedle w Krakowie”. Macie tupet, muszę powiedzieć.

Być może tak można pomyśleć, ale głęboko wierzymy, że za kilka 
lat projekt Mieszkaj w Mieście, czyli osiedle przy ul. Wizjonerów, 
okaże się najlepszym, nowym osiedlem w  Krakowie. Cały nasz 
zespół robi wszystko, aby dokładnie tak się stało. Wymaga to od 
nas wiele wysiłku, ale również pewnych kompromisów, co często 
odbywa się kosztem rentowności całego przedsięwzięcia. Stara-
my się budować w wyższym standardzie, myślimy o potrzebach 
mieszkańców, nie dogęszczamy zabudowy — to wszystko kosz-
tuje więcej niż przeciętnie. Jednocześnie wierzymy, że przy wie-
loetapowym przedsięwzięciu, które realizujemy w  krakowskich 
Bronowicach, mamy szansę w przyszłości liczyć na to, że klienci 
kolejnych etapów docenią nasze dzisiejsze starania. A my będzie-
my mogli wycenić je w przyszłej sprzedaży.

W Krakowie realizujecie projekt dzielnicy, który jest 
rozpisany na kilkanaście etapów, to bez mała dekada 
prac. Dla dewelopera stanowi to duże wyzwanie, bowiem 
budynki, które będziecie zasiedlać w ostatnim etapie, 
będą już sąsiadowały z 10-letnimi. Jeśli źle się zestarzeją, 
nie będziecie mogli powiedzieć, że to nie Wy.

Wiemy o tym i dlatego od samego początku chcieliśmy być przez 
klientów postrzegani jako deweloper, który bierze odpowiedzial-
ność za jakość tworzonej przestrzeni. Współpracujemy z  naj-
lepszymi architektami w  Polsce, firmą Medusa Group. Dobra 
architektura godnie się starzeje, a my nie oszczędzamy na jako-
ści, nie oszczędzamy na materiałach elewacyjnych, staramy się na 
tyle, na ile tylko budżet pozwala wydać więcej pieniędzy po to, 
żeby budynki po 10 latach wyglądały tak samo jak w momencie 
ich odbioru. 

Na co szczególnie zwracacie uwagę?

Na przestrzeń pomiędzy budynkami przede wszystkim. Ta prze-
strzeń ma dawać ludziom komfort i pewne bezpieczeństwo: od-
powiednie strefowanie, oddzielenie komunikacji kołowej od 
pieszej. Jakość to też pomysły na fasady i  zastosowane na nich 

Wzięliśmy odpowiedzialność za niemałą 
część tego miasta i nie chcemy po 
kilkunastu latach wstydzić się za to, co 
powstało. Dowieziemy tę jakość do końca 
— w rozmowie z Dawidem Hajokiem 
zapewnia Szymon Domagała, prezes 
Henniger Investment.
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chyba najlepszy dowód na to, że doceniają jakość zastosowanych 
rozwiązań.

Czy wierzy Pan w to, że uda się dowieźć tę jakość do 
ostatniego etapu? Czy wasz entuzjazm w zderzeniu 
z sytuacją na rynku nie będzie z czasem słabł?

Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, ale wierzę, że proporcjonal-
nie udział jakościowego budownictwa w rynku będzie rósł. Coraz 
trudniej będzie wszystkim deweloperom, nie tylko tym, którzy sta-
wiają na jakość. Koszty realizacji, budowy, gruntów, nieprawdopo-
dobnie poszybowały w górę. To w przyszłości z pewnością odbije 
się na cenach mieszkań. Zakładamy, że będziemy szli w kierunku 
tego, co obserwujemy na Zachodzie, w porównaniu z którym dzi-
siejsze ceny mieszkań w Krakowie wcale nie są wysokie. Ten wzrost 
będzie szybki, myślę, że znacznie szybszy niż w ostatnich latach.

Wasz projekt jest rozpisany na kilkanaście lat. Przez ten 
czas rozgrzany dziś rynek może się bardzo zmienić. Jakie 
zmiany przewidujecie i jak zabezpieczacie przed nimi 
swoją inwestycję?

Przede wszystkim realizujemy ją z  własnych środków. Byłoby 
pewnie trudniej, gdyby trzeba było ją dokładnie prognozować dla 
kredytujących ją banków. Takiej konieczności na szczęście nie ma. 
Dlatego też jesteśmy przygotowani, czujemy większą elastycz-
ność w dostosowaniu się do sytuacji, nawet, jeśli w trakcie reali-
zacji osiedla nastąpi okres pewnej dekoniunktury.

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest też mocno skore-
lowana z rynkiem biurowym, który nieprawdopodobnie rozwija 
się w Krakowie. To ludzi przyciąga, to przyciąga inwestorów za-
granicznych, którzy z kolei dają pracę naszym klientom chcącym 
pozostać w  tym pięknym mieście. Koło się zamyka. Dopóki nie 

zobaczymy znacznego ochłodzenia na rynku biurowym, to my-
ślę, że rynek mieszkaniowy również będzie miał się dobrze.

Przeczytałem, że Henniger Inwestment jest firmą 
rodzinną. Jakimi wartościami się kierujecie?

Henniger Investment to firma, która ma już kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie, ale w branży deweloperskiej rozpoczęliśmy dzia-
łalność w  2014 r. Właścicielem firmy jest Jacek Domogała, dla 
którego — jak sam podkreśla — ten projekt deweloperski to praw-
dopodobnie ostatnie dziecko w biznesie. Dlatego osiedle realizu-
jemy z  pewną misją. Chcemy pozostawić po sobie coś dobrego. 
Na dzień dzisiejszy firma inwestuje tylko środki własne, nie posił-
kujemy się kredytem, więc inwestycje realizowane są w  sposób 
bezpieczny, bez obciążeń, bez ryzyka dla klienta.

Samo osiedle będzie też bardzo przyjazne dla rodzin. Prze-
strzenie między budynkami będą tworzyć naturalne miejsca spo-
tkań. Obok osiedla ma powstać park miejski, a w okolicy już dziś 
są szkoły i  przedszkola. To już powinno wiele mówić o  warto-
ściach, którymi się kierujemy.

Trudno nie zauważyć, że przy budynku biura stoi krzyż, 
a przed wjazdem na osiedle kapliczka, która zresztą 
zyskała już duży rozgłos; zdobyła kilka wyróżnień 
w ważnych architektonicznych konkursach. Jaki jest to 
sygnał dla waszych odbiorców?

Dla jednych być może jest to sygnał, dla innych pewnie nie. Nie-
zależnie od tego, kiedyś na rozdrożach ustawiało się kapliczki 
i przydrożne krzyże, które były swego rodzaju drogowskazem. 
Dziś jest to już trochę zapomniana tradycja. Zapominamy rów-
nież o tym, co w życiu ważnie. My staramy się o tym pamiętać 
i nie ukrywamy tego. 
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Mieszkania dla seniorów, czyli jakie?

W
szystko dlatego, że polskie społeczeństwo szybko się 
starzeje. Seniorzy stają się coraz istotniejszą grupą 
klientów rynku mieszkaniowego. Nieco ponad 20 lat 

temu osoby w wieku 60+ stanowiły 1/8 (16 proc.) populacji Pol-
ski, w chwili obecnej prawie 1/4 (23,6 proc.), a ok. roku 2035 już 
1/3. Takie zmiany mają wpływ na szereg kwestii, m.in. na sytuację 
mieszkaniową osób starszych. Jak wygląda obecnie? Jakie są po-
trzeby polskich seniorów? Czy są realizowane?

Mieszkanie odpowiednie dla seniora
Mieszkanie musi mieścić się w  odpowiednio przystosowanym 
budynku. Równie ważna jest właściwa lokalizacja. Brak barier 
dla osób o  ograniczonej sprawności ruchowej, czy borykają-
cych się z problemami ze wzrokiem lub słuchem to podstawowe 
czynniki, które biorą pod uwagę seniorzy planujący zakup miesz-
kań. Na rynku mieszkaniowym coraz częściej możemy znaleźć 
obiekty jednokondygnacyjne oraz kilkukondygnacyjne, wypo-
sażone w  nowoczesne windy. Poruszanie się po takich budyn-
kach ułatwiają między innymi szerokie korytarze, powierzchnie 
antypoślizgowe, brak progów, bezbrodzikowy prysznic, uchwy-
ty w  łazienkach i  toaletach, a  nawet kontrastujące kolory we 
wnętrzach. 

Klimatyzacja to konieczność, nie luksus. Wnętrze mieszkania po-
winno być klimatyzowane, ponieważ starsze i schorowane osoby są 
bardziej wrażliwe na upały. Tarasy, balkony należy wyposażyć w prze-
szklone balustrady, co umożliwiałoby „poduszkowcom” wyglądanie 
na ulicę, także w pozycji siedzącej. Takie udogodnienia powstały z my-
ślą o tym, żeby mieszkańcy, którzy wraz z wiekiem tracą możliwość 
sprawnego poruszania się w życiu codziennym, nie musieli być skaza-
ni na pomoc innych.

Bardzo istotna jest odpowiednia lokalizacja, a więc m.in. bliskość 
placówek medycznych. Najlepiej, jeśli mieszkanie znajduje się bli-
sko centrum lub w  okolicy rozwiniętej pod względem infrastruktu-
ry. Dzięki temu osoba starsza ma łatwy dostęp zarówno do rozrywek 
(teatrów, bibliotek, parków), jak i innych ważnych, regularnie odwie-
dzanych punktów: przychodni, sklepów czy poczty.

Mieszkania dla seniorów realizowane są nie tylko na specjalnych 
osiedlach, lecz także w zwykłych kompleksach. Już od jakiegoś cza-
su większość nowych inwestycji powstaje z  szeregiem udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych. Deweloperzy stawiają coraz więcej nie-
wielkich bloków, w których zawsze są windy.

Szansą na zysk dla inwestorów są osiedla i mieszkania dostosowa-
ne do potrzeb osób starszych. Niektórzy deweloperzy już reklamują 
swoje inwestycje jako przyjazne dla seniorów (budynki zaprojekto-
wano bez barier, są w pełni chronione, mają wideo domofony itd.).

Ze względu na starzejące się społeczeństwo inwestorzy powin-
ni tworzyć ofertę jeszcze lepiej dostosowaną do potrzeb osób star-
szych. Należy budować więcej niewielkich lokali, łatwych, a  przede 
wszystkim  tanich w utrzymaniu.

DwA słowA o rynku

Domy spokojnej starości, osiedla senioralne, mieszkania dedykowane 
specjalnie osobom starszym — eksperci nie mają wątpliwości: ten segment 
budownictwa deweloperskiego sukcesywnie będzie zyskiwał na znaczeniu. 

Każda opieka jest w jakimś zakresie ubezwłasnowolnieniem. Przy-
kłady zagraniczne pokazują, że najskuteczniej utrzymuje się seniorów 
w dobrym zdrowiu, kiedy oni sami dbają o siebie. Osoba w wieku se-
nioralnym w pewnym momencie musi się zmierzyć z czymś, co można 
nazwać „nadmiarem czasu”. Wtedy ważna staje się nawet możliwość 
obserwacji życia miejskiego, stąd popularne zjawisko „poduszkow-
ców”, czyli starszych osób wykładających sobie poduszki na parapet 
i obserwujących to, co się dzieje na zewnątrz.

Ludzie starsi to grupa o bardzo szerokich potrzebach, które prze-
jawiają się także w aspekcie miejsca zamieszkania. Seniorzy są obec-
nie coraz bardziej aktywni, mają wysokie aspiracje i chcą uczestniczyć 
w życiu społecznym oraz kulturalnym. Przy tym, ze względu na swój 
wiek, potrzebują mieszkania raczej w spokojnym miejscu.

Przestrzeń w mieszkaniu musi być wygodna, ale na tyle niewiel-
ka, by nie obciążała nadmiernym sprzątaniem. Podobnie wiele osób 
chętnie zamienia wymagający sporo pracy ogród na przestronny bal-
kon lub taras. W zależności od chęci i kondycji, można go zagospoda-
rować niemal jak ogródek, można też prace ograniczyć do minimum.

Grzegorz Pastuch 
Kierownik Oddziału 

Specjalista ds. Nieruchomości
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Perły z sieci

Most Banpo 

Niezwykły most Banpo stanowi wizytówkę Seulu. Znajduje 
się nad rzeką Han i łączy dzielnice Seocho i Yongsan.  
Powstał w 1982 r., ponad mostem Jansu, tworząc 
dwupoziomową konstrukcję o długości 1495 m. Obydwa 
poziomy wykorzystywane są przez podróżujących — dolny 
przeznaczony jest dla pieszych i rowerzystów, a górny dla 
ruchu kołowego. Od 2009 r. na górnym poziomie znajduje 
się wyjątkowa konstrukcja — ogromna fontanna Moonlight 
Rainbow, która mierzy 1140 m długości i jest największą 
fontanną na świecie. Instalacja składa się z 9380 dysz 
rozmieszczonych obustronnie na całej długości mostu. 
Dysze wyrzucają 190 ton wody na minutę, a strumienie 
są wystrzeliwane na wysokość 43 m i mogą przybierać 
rozmaite kształty. W połączeniu z podświetleniem LED oraz 
oprawą muzyczną, tworzą niesamowite spektakle światła, 
wody i dźwięku. W okresie letnim dziennie odbywa się 
ponad 100 pokazów trwających 15 min. Cała konstrukcja 
jest przyjazna środowisku — woda zostaje pobierana 
bezpośrednio z rzeki i jest jednocześnie oczyszczana. 

Wieża Wolności w Iranie

Znajdująca się w stolicy Iranu, Teheranie, wieża Azadi nazywana 
również Wieżą Wolności, ma symbolizować dawną świetność 
Imperium Persów. Budowla powstała w 1971 r. w celu 
upamiętnienia 2500-lecia powstania Imperium Perskiego. 
Pierwotnie nazwano ją Wieżą Pamięci Królów, lecz po Rewolucji 
Irańskiej w 1979 r. nazwę zmieniono na Azadi, co oznacza 
„wolność”. Jej realizacja została sfinansowana przez grupę 
składającą się z 500 największych irańskich przedsiębiorców, 
a pracę nadzorował irański kamieniarz — Ghaffar Davarpanah 
Varnosfaderani. Wieża znajduje się na Placu Wolności, gdzie 
wraz z muzeami i fontannami tworzy Kompleks Kulturalny Azadi 
o powierzchni 50 tys. mkw. Konstrukcja liczy 50 m wysokości 
i została wykonana w całości z białego marmuru. Wygląd 
nawiązuje do bogatej architektury islamskiej, przypominając styl 
budownictwa z XIV w. W surowych wnętrzach budynku mieści się 
muzeum z najcenniejszymi eksponatami w kraju, które prezentują 
różne okresy w historii państwa.

Tokyo Tower 

Zlokalizowana jest w parku Shiba w dzielnicy Minato w centrum 
Tokio. Konstrukcję wzniesiono w latach 1957–1958, a za jej 
projekt odpowiada Tachu Naito, który wyraźnie inspirował się 
wyglądem Paryskiej Wieży Eiffla. Wieża o wysokości 333 m 
służy do nadawania sygnałów radiowych i telewizyjnych, a także 
pełni funkcję punktu widokowego. Konstrukcję wykonano ze 
stali o łącznej masie wynoszącej 4 tys. ton. Całości nadano 
charakterystyczny, czerwony kolor w celu podwyższenia 
bezpieczeństwa lotniczego okolicy. Co 5 lat cała konstrukcja 
jest malowana na nowo, a proces ten zajmuje blisko rok. Główne 
obserwatorium znajduje się na wysokości 150 m, gdzie dla 
odwiedzających udostępniono dwupoziomowy taras widokowy. 
100 m wyżej znajduje się drugi, mniejszy taras. Pod wieżą stoi 
4-kondygnacyjny budynek, w którym umieszczono kasy biletowe, 
sklepy, muzea i galerię sztuki. Ponadto w budynku znajduje się 
park rozrywki oraz akwarium z blisko 800 gatunkami ryb. Rocznie 
obiekt odwiedza ponad 3 mln turystów.fot. Eckhard Pecher, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Photo and Share CC, flickr.com

fot. Bernard Gagnon, fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Rekordowy popyt na hipoteki
BIK Indeks — Popyt na Kredyty Mieszkaniowe w  maju 2018 r. 
ukształtował się na poziomie ponad 25 proc. wzrostu. Jedno-
cześnie oznacza to, że o tyle wzrosła kwota, o którą wnioskowa-
li potencjalni kredytobiorcy. O uzyskanie kredytu hipotecznego 
w maju br. starało się 37,19 tys. osób, czyli o ponad 10 proc. wię-
cej niż w minionym roku. Średnia suma, jaka wynika ze złożonych 
zapytań, osiągnęła wartość 248,45 tys. zł. Najczęściej o banko-
we finansowanie zakupu mieszkania ubiegają się osoby pomię-
dzy 25 a 34 rokiem życia — stanowią oni 48 proc. Drugą najlicz-
niejszą grupą są osoby w wieku od 25 do 44 lat (30 proc.). Co cie-
kawe, w największych miastach spośród 3 transakcji 2 odbywają 
się bez udziału kredytu. Eksperci wskazują, że przyczyną wzro-
stu sumy, jaką chcieliby pożyczyć klienci banków, są podwyżki 
cen nieruchomości. Wynika to również z tego, że coraz częściej 
kupowane są mieszkania o dużych powierzchniach. Z kolei droż-
sze lokale to wynik m.in. wzrostu stawek za działki, cen materia-
łów, a także samych kosztów pracy.

Polacy coraz bardziej angażują się w sprawy lokalne 
Badania przeprowadzone przez CBOS pokazują, że Polacy coraz chęt-
niej angażują się we współpracę z lokalnymi władzami i mają poczucie, 
że ich zdanie kształtuje sprawy lokalne. W ankiecie pojawiło się pyta-
nie dotyczące możliwości, jakie mieszkańcy mają w swoich gminach, jeśli 
chodzi o współpracę z władzami, dotyczącą poprawy jakości życia w da-
nej miejscowości. Znaczące w  tej kwestii są efektywność dostępnych 
narzędzi i odczucia, jakie mają członkowie tych społeczności w zakre-
sie stopnia ich decyzyjności. Według badania „Współpraca władz lokal-
nych z  mieszkańcami” blisko 60 proc. respondentów uważa, że zwykli 
ludzie mają wpływ na decyzje podejmowane w sprawach miasta. Zda-
niem 64 proc. władze liczą się ze zdaniem społeczeństwa. Do form, któ-
re najczęściej są praktykowane w  ramach współpracy, zaliczono m.in. 
spotkania z radnymi i władzami, uczestnictwo mieszkańców w realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć, a także opracowywanie rozwiązań czy 
planowanie budżetu obywatelskiego. Polacy pozytywnie wyrażają się 
na temat współpracy z gminami. Chętnie włączają się do zadań, a rzą-
dzących darzą zaufaniem.

Klienci deweloperów pod ochroną 
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o  zmianie 
ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jedno-
rodzinnego. Wnioskujący o  korektę w  przepisach obowiązujących od 5 
lat Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, po przeanalizowaniu do-
świadczeń z  tego okresu, dostrzegł potrzebę modyfikacji prawa. Jego 
zdaniem brak doprecyzowania niektórych zapisów może stanowić zagro-
żenie bezpieczeństwa w relacji nabywca mieszkania-deweloper. 

Opracowywane regulacje mają zwiększyć skuteczność ochrony ku-
pujących mieszkania oraz bezpieczeństwo obrotu prawnego, a  także 
podnieść poziom akceptacji regulacji po stronie deweloperów. Jednym 
z głównych punktów, jakie mają zostać poddane nowelizacji, jest przepis 
mówiący o minimalizacji zagrożenia utraty finansów nabywcy, jeśli dewe-
loper ogłosi upadłość. Podstawowym celem wprowadzania zmian jest jed-
nak zniesienie otwartych rachunków powierniczych, które nie są zabez-
pieczone ani gwarancją bankową, ani ubezpieczeniową. 

Aby wyeliminować problemy interpretacyjne, doprecyzowane mają 
zostać wszystkie kwestie dotyczące wyodrębnienia lokalu i przeniesienia 
do niego praw na nabywcę.
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Z Krakowa

10 ofert na opracowanie studium wykonalności metra 
5 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie kopert z ofertami na realiza-
cję „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transpor-
tu szynowego w Krakowie”. Powstanie metra w stolicy Małopolski było 
jednym z głównych postulatów w referendum w 2014 r. Wówczas za je-
go powstaniem głosowało 55 proc. mieszkańców. Zainteresowanie przy-
gotowaniem opracowania dokumentu wykazało łącznie 10 firm z Polski 
i zagranicy. Oferty różnią się przedziałem cenowym — najniższy szaco-
wany koszt wynosi 7 mln zł, a najwyższy — ponad 29 mln zł. Budżet mia-
sta na ten cel przewiduje 10 mln zł. Tylko trzy firmy spełniły ten wymóg. 
Są to warszawskie ILF Consulting Engineers i  WYG International oraz 
Ove Arup z Londynu. Wybrany w przetargu wykonawca w ciągu 68 ty-
godni będzie musiał opracować szczegółową dokumentację określającą 
przebieg trasy, aspekty techniczne oraz warunki realizacji metra na tere-
nie Krakowa. Teraz potrwa analiza nadesłanych ofert. Na przełomie lip-
ca i sierpnia zostanie ogłoszony wybrany wykonawca, z którym miasto 
podpisze umowę na wykonanie studium. Dokument ma zostać ukończo-
ny pod koniec 2019 r.

MPK Kraków zwyciężyło w Krajowym Konkursie Ekologicznym 
W  Krakowie — jako pierwszym mieście w  Polsce — uruchomiono linię autobusową 
z  pojazdami elektrycznymi. Stolica Małopolski może pochwalić się największą licz-
bą bezemisyjnych autobusów, a tym samym znajduje się w czołówce miast, jeśli cho-
dzi o  e-mobilność. Dzięki temu miasto zostało laureatem w  Krajowym Konkursie 
Ekologicznym.

Dbałość o środowisko naturalne, jaką wykazało się krakowskie MPK, została do-
ceniona podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i  Środowisko EkoZako-
pane. Statuetkę EkoJanosik wręczono podczas wydarzenia, odbywającego się od 4 
do 6 czerwca br., a odebrał ją członek zarządu ds. zarządzania pojazdami, Grzegorz 
Dyrkacz.

MPK Kraków otrzymało nagrodę w kategorii Firma transportowo-komunikacyj-
na. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwo współpracuje z Narodowym Centrum Ba-
dań i Rozwoju MPK, dzięki czemu zakupionych ma zostać dodatkowo 161 autobusów 
na prąd.

Krajowy Konkurs Ekologiczny ma służyć propagowaniu działań samorządów tery-
torialnych oraz podmiotów gospodarczych, które dążą do poprawy stanu środowiska 
naturalnego swojego regionu, a także zwiększają świadomość ekologiczną Polaków.

Dobry początek roku dla deweloperów
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczą-
cy kondycji rynku nieruchomości w  pierwszych trzech 
miesiącach 2018 r. Według danych opublikowanych przez 
GUS, rynek budownictwa mieszkaniowego przeżywa nie-
ustający rozkwit. Od stycznia do marca 2018 r. oddano do 
użytkowania więcej mieszkań niż w analogicznym okresie 
w 2017 r. Deweloperzy wprowadzili na rynek 24898 miesz-
kań, czyli o 12,1 proc. więcej niż w tym samym czasie w ze-
szłym roku. Zwiększyła się również liczba mieszkań i lokali, 
których budowę już rozpoczęto — tu zanotowano wzrost 
o 8,5 proc. W Krakowie najwięcej mieszkań sprzedało się 
w Podgórzu (1320), Krowodrzy (1070), Śródmieściu (920) 
i Nowej Hucie (840). Nowe mieszkania często wyprzedają 
się jeszcze przed zakończeniem budowy. Tendencję wzro-
stową zauważono również w przypadku wydawanych po-
zwoleń. Od stycznia do marca 2018 r. deweloperzy otrzy-
mali zgodę na budowę 43963 lokali.
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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 4,2829

chf 3,7001

pln 3,65%

i kw. 2018 6760 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,7% (maj 2018)

eur 1,9% (maj 2018)

wibor * 1,7000

euribor ** –0,3220

libor chf –0,7368

libor eur *** –0,3513

preferencyjny zus standardowy zus

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

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

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 200,16 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 846,91 zł

•  składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

•  Fundusz Pracy 65,31 zł

suma: 520,10 zł suma: 1232,16 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          152,44

tabela nr 108/A/NBP/2018 z dnia 6.06.2018

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

(dane na dzień 5.06.2018 [Euribor],  
30.05.2018 [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

Lofty — minimalizm i surowe wykończenie

W
 architekturze widoczna jest ewolucja poglądów, która 
wynika z potrzeby innowacji, czyli nowego spojrzenia 
na tradycyjny materiał, a  także rozwój technologicz-

ny przemysłu produkcji materiałów budowlanych. Współcześnie 
najważniejsza jest jakość — zarówno dla użytkownika architektu-
ry, jak i dla producenta.  

Ważne znaczenie ma faktura, ponieważ na jej podstawie mo-
żemy wiele powiedzieć o  oglądanym obiekcie. W  dzisiejszych 
czasach współczesna technologia kształtowania powierzchni 
materiałów elewacyjnych pozwala podkreślić tożsamość budyn-
ku, obiektu lub miejsca.

Materiał decyduje o charakterze i wizerunku obiektu. Dzięki 
niemu albo zapamiętujemy budynek, albo nie zwracamy na niego 
uwagi. Tradycyjny materiał nie musi kojarzyć się tylko ze standar-
dową formą budynku. Innowacyjne zastosowanie materiałów, 
takich jak: kamień, drewno lub cegła może uwidocznić bardzo 
ciekawe efekty wizualne. W  architekturze stosuje się ogrom-
ne ilości materiałów i liczba ich rodzajów wciąż ona rośnie. Każ-
dy z nich ma wiele zastosowań. W architekturze przywołują inne 
znaczenia, a także wzbudzają emocje. Dzięki rozwojowi techno-
logii można dowolnie formować materiały, uszlachetniać i nada-
wać dodatkowe cechy. 

Początkowo loft był pofabrycznym wnętrzem, adaptowa-
nym przez artystyczne pracownie. Odznaczał się tym, że był tani 
w  eksploatacji, jaki i  pod względem wynajmu. Wraz z  upływem 
czasu stał się nowoczesną i ekskluzywną stylizacją. Nabrał zna-
czenia, zaczął być postrzegany jako wyznacznik dobrego smaku 
i  prestiżu. Postindustrialne obiekty o  dużej powierzchni prze-
kształcano w  mieszkania, które charakteryzowały się otwartą 
przestrzenią oraz surowym wystrojem. Obecnie efekt loft moż-
na uzyskać bez starych fabryk. Cel można osiągnąć, zmieniając 
mieszkanie w poprzemysłowe wnętrze. 

Wykończenie i elewacja
Na wystrój wnętrza w  lofcie składają się ściany z  cegły lub nie-
wykończonego betonu. Kolorystyka jest chłodna, występują 
elementy stalowe, widoczna jest instalacja oraz minimalna licz-
ba mebli. Koniecznie powinny być drewniane stropy i dźwigary. 
Duże okna i wysokie sufity są dopełnieniem całości. Przestrzeń 
i światło odgrywają ważną rolę. 
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Lofty dają wiele perspektyw aranżacyjno-mieszkaniowych, 
które można w dowolny sposób zastosować w danych halach lub 
magazynach. Dzięki wysokim sufitom możliwe jest zamontowa-
nie antresoli z  ażurowymi, metalowymi schodami, jak również 
każdego rodzaju oświetlenia. Duża otwarta przestrzeń pozwala 
na zaprezentowanie kreatywnych pomysłów. Jedyna zasada wy-
kończenia loftów to minimalizm w wystroju, a także surowe wy-
kończenie powierzchni. 

Popularność loftów w dużych miastach cały czas rośnie. Toteż 
w Nowym Jorku, Londynie lub Rotterdamie brakuje już starych, 
pofabrycznych budowli, aby móc je zaadaptować. W  związku 
z tym architekci i deweloperzy decydują się na projekty, które na-
wiązują do obiektów industrialnych oraz na wystrój stosowany 
w loftach. Jednak należy pamiętać, że dla całego przedsięwzięcia 
istotny jest wybór materiału na elewację. Musi on odzwierciedlić 
klimat postindustrialnych brył.

Urządzanie i aranżacja loftu
Bez względu na to, czy loft zaprojektowany jest w  starym bu-
dynku pofabrycznym, czy w  nowym, stylizowanym na postin-
dustrialny — to przestrzeń dla odważnych. Nie każdemu będzie 
odpowiadało takie miejsce do mieszkania. Jest wiele niedogod-
ności. Między innymi utrudnione sprzątanie, duże opłaty za 
ogrzewanie. Zaaranżowanie wnętrza loftu wymaga umiejętnego 
zastosowania nowoczesnych elementów i  jednocześnie zacho-
wania duszy starego budynku. Loft wyzwala kreatywność oraz 
poczucie wolności, jeżeli urządzony jest z pomysłem oraz zasto-
sowaniem precyzyjnie dobranych materiałów. 

Nowoczesne apartamenty to hard lofty. Podnoszą one stan-
dard życia. Urządzane są w  starych, opuszczonych fabrykach, 

spichlerzach, magazynach, halach, jak również w koszarach woj-
skowych. Budynki te muszą być dostosowane do tego celu. Po-
winny charakteryzować się otwartą przestrzenią, wysokimi 
sufitami oraz historycznymi detalami architektonicznymi. 

Natomiast soft lofty to nowoczesne osiedla, budowane są od 
podstaw w industrialnym stylu. W przeciwieństwie od zaadapto-
wanych fabryk, soft lofty powstają w centrach miast. 

Wnętrze zakupionego mieszkania można urządzić w  podob-
nym stylu. Wystarczy zastosować najważniejsze elementy. Na-
leży pamiętać o  otwartym, przestrzennym wnętrzu. Dlatego 
trzeba wyodrębnić ściany działowe, które można przesunąć lub 
wyburzyć. Warto zrezygnować z drzwi oraz poszerzyć otwory, 
w których były drzwi. W pomieszczeniu powinny być duże okna 
bez zasłon oraz wysoki strop. Aby optycznie powiększyć wnętrze 
można zastosować ciemne podłogi, biały sufit i jasne ściany. 

Kolejne ważne elementy stylu loftów to architektoniczny in-
dustrializm i surowość. Typowe dla loftu są naturalne, nieotynko-
wane czerwone cegły, jak również przemalowane na inny kolor. 
Instalacje oraz przewody elektroniczne powinny być pozosta-
wione na zewnątrz. Jednak odpowiednio zabezpieczone. 

Ostatnia kwestia, o  której należy pamiętać, to dekoratorski 
minimalizm. Meble i  schody powinny być zrobione z  surowego 
drewna z  metalowymi elementami. Wszystko zależy od inwen-
cji i  kreatywności osoby, która urządza mieszkanie w  stylu loft. 
Jednak należy pamiętać, że mimo dużej przestrzeni nie można 
ustawiać zbyt dużej liczby dekoracji, ponieważ loft nie toleruje 
zagraconych pomieszczeń.

Barłomiej Kuras 
fb: architekt Bartłomiej Kuras

betonowa.pl
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Szklane ścianki działowe — czy to dobre 
rozwiązanie?

Dekoracyjne walory szkła
Oddzielenie poszczególnych pomieszczeń za pomocą szklanych 
tafli jest rozwiązaniem funkcjonalnym i optycznie lekkim, a dzięki 
szerokim możliwościom ich zdobienia można dopasować estety-
kę panelu do charakteru aranżacji. W  zależności od stylu, w  ja-
kim urządzone jest wnętrze, wypełnienie szklanych konstrukcji 
mogą tworzyć np. tafle kolorowe, mleczne czy te z dekoracyjnym 
nadrukiem. Wybór konkretnego rodzaju zdobienia warto dopa-
sować do pozostałych elementów wyposażenia pomieszczenia, 
tak by razem tworzyły spójną, harmonijną kompozycję. Można 
również postawić na szkło przezierne, które pozwoli uwypuklić 
pozostałe elementy wnętrza, takie jak dominujące w nim barwy, 
faktury czy inne, naturalne materiały, jak kamień albo drewno. 

Warto dodać, że dzięki stałemu rozwojowi technologii pro-
dukcji możliwe jest tworzenie naprawdę wysokich przeszkleń, 
doskonale wpisujących się w  obecne trendy architektonicz-
ne. Wystarczy, że w projekcie szklanej ściany zastosujemy szkło 
hartowane laminowane, które charakteryzuje się nie tylko wyż-
szą odpornością na uderzenia czy uszkodzenia mechaniczne, 
ale i  (ze względu na zastosowanie międzywarstwy) zwiększoną 
sztywnością. 

Funkcjonalna przestrzeń
Wykorzystując szklane ściany, możemy oddzielić salon od kuchni 
czy strefę kąpielową od sypialnianej. Szkło będzie przydatne rów-
nież, jeśli zależy nam na odseparowaniu garderoby czy miejsca 

ArAnżAcje wnętrz

Szklane ścianki działowe stosowane są już nie tylko w obiektach użyteczności publicznej 
czy biurach — coraz częściej można je spotkać również we wnętrzach domów i mieszkań. 
Ten rodzaj szklanych konstrukcji nie tylko dodaje pomieszczeniom nowoczesnego stylu, 
ale pomaga też wydzielić w nich strefy funkcyjne bez utraty poczucia przestronności.

szklane drzwi w ościeżnicy Nuovo Palermomontaż szklanej ściany w listwach Roma DRM
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pracy od pozostałej części pomieszczenia. Zaletą szklanych ścian 
jest również to, że tego rodzaju konstrukcje nie ograniczają prze-
pływu światła, dzięki czemu sprawdzą się też w  niewielkich lub 
słabo doświetlonych wnętrzach. To właśnie między innymi z tego 
powodu, projektanci tak często wykorzystują przezierne szkło 
w łazienkach, głównie w formie kabin prysznicowych lub parawa-
nów nawannowych. Powstałe w  ten sposób jasne, przestronne 
wnętrza nie tylko prezentują się nowocześnie, ale też sprzyjają od-
poczynkowi i koncentracji. 

Odpowiedni montaż
W zależności od wymiarów szklanej tafli, w tym przede wszyst-
kim jej grubości oraz ciężaru, inny będzie zalecany sposób mon-
tażu ścianki szklanej. Na wybór odpowiednich mocowań wpłynie 
także miejsce, w którym ma zostać ona postawiona, oraz to, czy 
jej częścią będą szklane drzwi. W przypadku wysokich i ciężkich 
paneli doskonałe rozwiązanie stanowi montaż z pomocą skręca-
nych, aluminiowych listew, które ze względu na swoją budowę 
bardzo stabilnie utrzymują szkło. Odpowiedni profil jest moco-
wany wówczas zarówno na dolnej, jak i  górnej krawędzi szkła, 
dzięki czemu cała konstrukcja będzie bezpieczna i wytrzymała. 

Co istotne, większość tego typu mocowań można pomalować 
na dowolny kolor z palety RAL, dzięki czemu będą jeszcze lepiej 
nawiązywać do stylu wnętrza. Przykładowo profile lakierowa-
ne na czarno doskonale współgrają z takimi materiałami, jak stal, 
miedź, surowa cegła oraz beton, dlatego często stanowią ele-
ment wnętrz w surowym, industrialnym stylu. Z kolei profile po-
malowane na intensywne odcienie, takie jak soczysta czerwień 
lub szmaragd, mogą być doskonałym uzupełnieniem minimali-
stycznych, prostych aranżacji.

 Innym sposobem zamocowania szklanej ścianki jest umiesz-
czenie tafli w  niewysokich, subtelnych profilach, w  których bę-
dzie utrzymywana dzięki odpowiedniej uszczelce. To rozwiązanie 
sprawdzi się przede wszystkim w przypadku niewysokich i sto-
sunkowo lekkich paneli szklanych, które spotkamy głównie w 

łazienkach lub w sypialni. Ich zaletą jest dość duża przestrzeń we-
wnątrz listwy, która pozwala dopasować linię szkła do potencjal-
nej krzywizny ściany lub podłoża. 

Jeżeli jednak do szklanej ściany przymocowane mają być rów-
nież drzwi całoszklane, warto poza listwami zastosować do-
datkowo ościeżnicę, w  której umieszczone zostanie skrzydło 
drzwiowe. Dzięki temu cała konstrukcja pozostanie bardziej sta-
bilna, a tym samym bezpieczniejsza. Framugi do szklanych drzwi 
wykonane są najczęściej z lekkiego aluminium, które także moż-
na pomalować na dowolny, pasujący do projektu wnętrza, odcień. 

Struktury bezramowe
Choć montaż szklanej ściany w listwach jest dość prosty i szybki, 
nie jest to jedyna możliwość. Jeżeli zależy nam na pełnej ekspo-
zycji szkła, panele można zamocować za pomocą odpowiednich 
łączników oraz klamer, mocowanych na krawędziach tafli. Dzięki 
eleganckim, subtelnym wykończeniom, takim jak połysk czy sa-
tyna, będą pasować do wnętrza w każdym stylu. Co jednak naj-
ważniejsze, z uwagi na dostępne na rynku rodzaje mocowań oraz 
ozdobnych paneli, szklane ściany mogą być zastosowane prak-
tycznie w dowolnym pomieszczeniu i możliwe jest dopasowanie 
ich do jego estetyki.

Czy to dobre rozwiązanie? 
Wszystko zależy od naszych oczekiwań wobec projektu aranża-
cji mieszkania. Jeśli nie dysponujemy dużą powierzchnią, a mimo 
to zależy nam na wyodrębnieniu niezależnych pomieszczeń, war-
to sięgnąć po szkło. Jego struktura pozwala uzyskać efekt prze-
stronności, nawet po wprowadzeniu podziału pomieszczenia. 
Materiał ten ze względu na swoją stylistyczną neutralność pasuje 
do wnętrz zaaranżowanych w różnych stylach, dlatego daje wiele 
możliwości aranżacji. 

CDA Polska

ponizej: szklana ściana zamocowana z pomocą 

klamer z serii COMO

powyzej: montaż szkła z pomocą aluminiowych 

profili FCM Lazio

montaż szklanej ściany z pomocą akcesoriów do struktur bezramowych, jak np. z serii COMO



Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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Porządek to podstawa dobrej prezentacji 
mieszkania

P
orządek w  mieszkaniu pozwala dostrzec piękno wnętrza 
i  docenić zamysł projektującego go architekta. Zwracamy 
na to uwagę zwłaszcza wtedy, gdy spodziewamy się go-

ści albo planujemy sprzedać czy wynająć mieszkanie i  chcemy 
zrobić dobre wrażenie na potencjalnych klientach. Posprząta-
nie wnętrza to pierwszy krok do stworzenia skutecznej strategii 
marketingowej.

Dla innych i dla siebie
Porządek jest ważny również dla samych mieszkańców. Znacz-
nie lepiej relaksujemy się, gdy nie otacza nas zbyt dużo przedmio-
tów, szczególnie porozrzucanych w nieładzie. Poza tym regularne 
sprzątanie mieszkania pozytywnie wpływa na zdrowie domow-
ników, a  także przedłuża żywotność używanych sprzętów, po-
zwalając na spore oszczędności. Dlatego warto poświęcić trochę 
czasu, by zadbać o wizerunek swojego mieszkania — ze względu 
na odwiedzających, ale przede wszystkim dla własnego dobrego 
samopoczucia. W jaki sposób cieszyć się porządkiem na co dzień?

Odkładanie rzeczy na miejsce
Gdybyśmy za każdym razem po użyciu jakiejś rzeczy, od razu od-
kładali ją na miejsce, na co dzień nie martwilibyśmy się bałaganem. 
Największy nieporządek sprawiają niepoodkładane przedmioty 
— kubki porozstawiane po pokojach, bluzka zawieszona na krze-
śle, teczka z dokumentami na ławie w przedpokoju. Gdy coś wy-
ciągamy, to po użyciu odkładajmy tam, skąd wzięliśmy.

Pościelenie łóżka
Zapewne wiele osób się z  tym zgodzi — gdy mamy pościelone 
łóżko, to zwiększa się nasza motywacja do utrzymania porządku 
wokół. Ile trwa ułożenie kołdry zaraz po wstaniu? Na pewno nie-
wiele, a pamiętajmy, że trening czyni mistrza i z czasem będziemy 
to robić dosłownie w parę sekund. Warto, bo widok pościelonego 
łóżka w sypialni jest miły dla oka.

Mycie umywalki
Łazienka to pomieszczenie, które wymaga częstego sprzątania. 
Parę dni wystarczy, by zobaczyć nieprzyjemne plamy, zabrudze-
nia i zacieki. Często widok brudnej umywalki sprawia, że cała ła-
zienka wydaje się okropnie brudna. A  skoro tak, to motywacja 
do utrzymania czystej wanny czy rzędu poukładanych kosmety-
ków spada. Rozwiązaniem może być mycie umywalki codziennie 
lub co dwa dni. Wystarczy gąbka, trochę mleczka do czyszczenia 
i ok. 30 sekund naszego czasu.

Schowanie jak największej liczby rzeczy
Zgrzewka wody na podłodze w  kuchni? Odkurzacz stojący 
w  przedpokoju? Wiele przedmiotów, nawet tych, z  których ko-
rzystamy na co dzień, nie powinno znajdować się na wierzchu. 
Znajdźmy dla nich odpowiednie miejsce, najlepiej w  ukryciu. 
Zwróćmy uwagę na to, że wnętrza prezentowane w katalogach 
często są prawie puste. Przykładowo ze zlewu znika nawet płyn 
do mycia naczyń. Na wierzchu zostawmy przede wszystkim ozdo-
by (oby nie za dużo, bo to najlepsi łapacze kurzu).

Regularne odkurzanie
Odkurzanie podłóg co 2–3 dni wielu osobom wydaje się nie-
wykonalne. Trzeba przecież wyjąć odkurzacz z szafy i podłą-
czyć do prądu, a w trakcie pracy przepinać kabel. Ułatwieniem 
może być sprzęt bezprzewodowy, który jednak nie należy do 
najtańszych. Jeśli nie możemy przeznaczyć kilkuset złotych 
na takie udogodnienie, warto mieć pod ręką miotłę (o  ile nie 
mamy dywanów).

Pozbywanie się nieużywanych rzeczy
Ważne, by ustalić częstotliwość przeglądu przedmiotów, których 
nie używamy. Warto postanowić, że robimy to np. raz w miesią-
cu (chociaż raz na kwartał w zupełności wystarczy). Przeglądamy 
szafę z ubraniami, szufladę z bielizną, półkę z kosmetykami, szu-
flady w kuchni itd. Wyrzucamy (lub oddajemy potrzebującym, je-
śli coś jeszcze może znaleźć zastosowanie) to, czego od jakiegoś 
czasu nie używaliśmy. Nie bójmy się wyrzucać. Im mniej przed-
miotów w domu, tym łatwiej utrzymać porządek.

ArAnżAcje wnętrz

Nawet najlepiej zaaranżowane mieszkanie nie prezentuje się dobrze, gdy panuje w nim 
bałagan. Zachowanie porządku na co dzień wcale nie musi być trudne. Wystarczy 
pamiętać o kilku zasadach.
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Wypoczynek w ogrodzie

T
ym, co najbardziej lubimy 
w  sezonie wiosenno-letnim, 
jest możliwość spędzania 

czasu na świeżym powietrzu. Je-
steśmy mistrzami w organizowaniu 
aktywności, podczas których ce-
lebrujemy wspólny czas z  rodziną 
i  znajomymi, więc gdy tylko pogo-
da na to pozwala, ulice wypełnia-
ją się rowerzystami, biegaczami 
i  rodzinami spacerującymi ze swo-
imi dziećmi. Chociaż z  roku na rok 
widać rosnącą liczbę osób spę-
dzających czas aktywnie, naszym 
ulubionym zajęciem w  ciepłe dni 
jest wciąż grillowanie. Kto z nas nie 
lubi grillować?

Kto jednak myśli, że wystarczy 
mieć grill, trochę węgla, miejsce do 
siedzenia i  oczywiście coś do je-
dzenia, żeby już można było mówić 
o grillowaniu, jest w błędzie. W dzi-

siejszych czasach spotkania te zyskały rangę prawdziwych przy-
jęć ogrodowych. Oprócz tego, co zjemy i z kim, ważna jest również 
oprawa. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak aranżowanie 
przestrzeni wpływa na nasze samopoczucie, dlatego coraz wię-
cej wysiłku wkładamy w  dobieranie do siebie poszczególnych 
elementów i dodatków naszej przestrzeni wypoczynkowej. Nie-
ważne, czy jesteśmy na balkonie, tarasie, pikniku, czy w ogrodzie 
— lubimy spędzać czas w pięknym otoczeniu.

Nowoczesne meble ogrodowe w niczym nie ustępują meblom 
domowym. Projektowane są według różnych stylów i  funkcji, 
nie brakuje również tych, które przede wszystkim mają przyku-
wać uwagę swoim wyglądem. Ciekawym rozwiązaniem są wypo-
czynkowe meble modułowe, które pozwalają nam zaprojektować 
rozwiązania dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb 
i  miejsca, jakim dysponujemy. Wygodne sofy, narożniki i  fotele 
z  materiałów odpornych na warunki atmosferyczne zdobią de-
koracyjne poduszki i miękkie koce. Bardzo popularne są hamaki, 

huśtawki i  altany z  lekkimi zasłonami. Za nastrój odpowiadają 
lampiony, świeczki i girlandy świetlne. Nie może zabraknąć rów-
nież kwiatów i świeżych ziół w ozdobnych, okazałych donicach. 
Coraz częściej na deskach naszych tarasów i balkonów pojawiają 
się również chodniki w marokańskie i etniczne wzory. Tak zaaran-
żowana przestrzeń sprzyja komfortowemu wypoczynkowi i do-
skonale się prezentuje.

Warto oddzielić część wypoczynkową od grillowej, jeżeli tyl-
ko mamy wystarczająco dużo miejsca w ogrodzie lub na tarasie. 
A skoro już dysponujemy klimatycznym miejscem do wypoczyn-
ku, zaprojektujmy również przestrzeń, w  której będziemy bie-
siadować z  rodziną i  przyjaciółmi. Kupując grilla pamiętajmy, że 
mamy więcej możliwości niż zwykły, popularny grill węglowy. 
Aktualnie coraz chętniej sięgamy po te elektryczne lub gazo-
we, które oprócz tego, że pozwalają na przygotowanie zdrow-
szych posiłków, charakteryzują się również ciekawym designem.  
Nowością na rynku są bezdymne grille węglowe, stanowiące 
świetną alternatywę dla właścicieli małych ogródków. 

ArAnżAcje wnętrz

Komfort podczas spożywanego wspólnie posiłku zapewnią 
nam stół i  krzesła. Dla miłośników klasyki idealny będzie solid-
ny i klimatyczny drewniany zestaw, który przy odpowiedniej kon-
serwacji posłuży długie lata, a wielbicieli nowoczesnego designu 
zainteresują meble metalowe — odporne na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne i ekspozycję na słońce, a przy tym wyglądające 
elegancko.

Najłatwiejszym sposobem, żeby nadać styl przyjęciu ogro-
dowemu, jest wybór odpowiedniej zastawy. Lemoniada podana 
w szklanym słoju z kranem oraz stylizowane szklanki, np. na słoiki 
i butelki, świetnie się prezentują i są bardzo praktyczne. Podając 
jedzenie na kolorowych talerzach, półmiskach i tacach, stworzy-
my spójną i ciekawą kompozycję, która zachwyci gości. To prosty 
przepis na udane spotkanie w ogrodzie.

Witek Home



Witek Home - Dział Mebli Ogrodowych:     
ul. Handlowców 12, Modlniczka k/Krakowa 
tel.: 12 623 39 50, mail: agd@witeks.pl

M e b l e 
o g r o d o w e !
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rynek pierwotny | mapa inwestycji

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34–37

XV 
Mistrzejowice

XVi Bieńczyce

XiV Czyżyny
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

1 Apartamenty Mogilska (ul  Mogilska) II kw  2018 27–59 od 5800 Activ Investment 58

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

76,  
55–134

7900 – 8200,  
6700–9500 Inter-Bud 48

3 Wiślane Tarasy (ul  Grzegórzecka 67 f) bud  4 – zrealizowany 70–93 9500–11 100 Inter-Bud 49

4 Wiślane Tarasy 2 0 (ul  Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw  2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 49

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

7 Imperial Stawowa Residence (ul  Stawowa) etap I – III kw  2018, 
etap II – IV kw  2018 36–77 6599–7659 Imperial Capital 60

8 M House (ul  Meiera) zrealizowana 45–57 5900–6500 Inter-Bud 48

9 Modern House (ul  Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Start 53

10 Osiedle Pasteura (ul  Pasteura 1) IV kw  2019 32–78 6200–8000 Tętnowski Development 55

11 Panorama Prądnik (ul  Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw  2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 45

12 Prądnik Nowy (ul  Pachońskiego 5d) IV kw  2018 35–83 od 6100 CP RE 41

13 Willa Słowicza (ul  Radzikowskiego 108) I kw  2019 37–71 6668–7508 WAKO 54

14 Wzgórza Witkowickie (ul  Witkowicka) III kw  2019 53–93 6100–7400 AWIM 38

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 

5 Chopina 9 (ul  Chopina) zrealizowana 50–95 9900–13 900 Tętnowski Development 55

6 Głowackiego (ul  Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M  Szaflarski 42

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

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 

23 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw  2019 43–95 od 6399 Imperial Capital 60

24 Mieszkaj w Mieście (ul  Katowicka) I etap – zrealizowany,  
II etap – II kw  2018 27–111 6537–9256 Henniger Investment 9

25 Oaza Bronowice (os  Stańczyka) Stańczyka 5 – wrzesień 2019 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice 3

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 

15 Dobrego Pasterza  
(ul  Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 69–97 5900–6400 Dom-Bud M  Szaflarski 42

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

18 Reduta (ul  Reduta)
bud  C – czerwiec 2018,  
bud  D – luty 2019,  
bud  E – kwiecień 2019

29–76 5500–7500 Dom-Bud M  Szaflarski 42

19 ul  Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 61
20 Słowiańskie Wzgórze (ul  Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 54
21 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul  Marchołta 3) I kw  2019 33–97 6900–7800 WAKO 54

22 Zaczarowany Młyn (ul  Kaczary/Lublańska) bud  2 a, 2 b, 3, 5 – zrealizowany, 
bud  6 – listopad 2018 50–79 6600–7900 Dom-Bud M  Szaflarski 42

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 

27 Mała Góra (ul  Mała Góra) II kw  2018 42–70 5500–6100 Proins 56

28 Osiedle Złocień (ul  Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 60

29 ul  Wielicka/Rydygiera etap I – II kw  2018, etap II – IV kw  2019 28–74 od 5000 HSD Arrow III okładka, 1

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 

26 Apartamenty Morelove (ul  Morelowa 4) III kw  2018 39–83 8500–11 900 Eko-Park 52
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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 

42 Hoffmanowej III kw  2019 21–81 7000 Budopol 44

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 

40 Apartamenty przy Wiśle (ul  Kącik 10) IV kw  2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje III okładka, 1, 40

41 Apartamenty Wadowicka II kw  2020 16–78 od 6400 Activ Investement 58

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 

35 Bonarka, ul  Strumienna II kw  2020 29–106 5700–6700 HSD Arrow III okładka, 1

36 Enklawa Rodzinna (ul  Kordiana) IV kw  2018 29–60 5500–6950 Start 53

37 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6) II kw  2020 34–64 6300–7500 Fronton 59

38 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul  Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 53

39 ul  Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 od 6300 Krakoin 61

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

30 ATAL Kliny Zacisze IV kw  2019 23–106 od 5500 ATAL 51

31 Dobrowolskiego 24   
(ul  Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw  2019 62–99, 166 od 4848 Paweł Mleko  

PM-DEVELOPMENT 46

32 ul  Małysiaka/ul  Komuny Paryskiej I kw  2019 33–90 5300–5900 Proins 56

33 Nove Skotniki (ul  Dobrowolskiego) I/ II kw  2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud I okładka, 48

34 Przemiarki 24 (ul  Przemiarki) zrealizowana 58–80 7000–7500 Inter-Bud 48
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czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw  

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 
44 Aleja Pokoju 83 IV kw  2019 36–88 od 5900 ATAL 50
45 HYNKA II etap (ul  Hynka) II kw  2020 39–68 6700–7000 Dasta Invest 47

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 
49 ul  Okulickiego/ ul  Fatimska IV kw  2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje III okładka, 1

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 
46 Piasta Towers (ul  Piasta Kołodzieja) bud  3 – I/II kw  2019 30–86 5344–6700 Inter-Bud 48
47 Osiedle Bohaterów Września III kw  2019 31–69 od 6138 SM Hutnik 61
48 Osiedle Kameralne (ul  Jancarza / Kurzei) I kw  2019 22–59 6700–7700 Start 53

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 

43 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul  Ciołkosza) I kw  2018 94 od 5800 AWIM 39

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 

50 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul  Bogucika - Kraków) I kw  2019 55 4173–4885 Savan Investments IV okładka

51 Prestige City (gm  SkawinaKorabniki, ul  Leśna) I etap – I kw  2018,  
II i III etap – VI/VII kw  2018 27–132 4680–4699 Techniq 43
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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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Osiedle Kwitnących Wiśni

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 I i II 97,43 5600 m2

nazwa inwestycji	 Osiedle	Kwitnących	Wiśni

adres ul.	Adama	Ciołkosza	i	Wiktora	Zina

miasto Kraków

cena za mkw. od	5600	zł	/m2 brutto

termin oddania	 Inwestycja	zakończona

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek nie

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

komórka lokatorska 5500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  1  32,61 293 490

 2  1  35,41 322 231

 2  1  41,00 373 100

 3  1  54,74 476 238

 4  1  79,10 577 430

nazwa inwestycji Apartamenty przy Wiśle

adres ul. Kącik

miasto Kraków

cena za mkw. 7300–9500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II w budynku 27 146 000

 2 parter w domu 58 359 000

 3 I w domu 63 296 000

 5 dom parter i piętro 95 449 000

nazwa inwestycji Apartamenty Prestige

adres ul. Leśna

miasto Korabniki, m. Skawina

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

termin oddania VII 2018 r.

liczba kondygnacji 2 w domach, 3 w budynku

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

Całość domyka prestiż lokalizacji, wspaniała nowoczesna archi-
tektura i unikalny design osiedla.
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BUDOPOl Spółka z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: Kraków: al. Słowackiego 39 
tel. 12 633 33 89, 634 14 14 wew. 292 | email: adams@budopol.krakow.pl | www.budopol.pl

Budynek Zakopiańska

BUDOPOl Spółka z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: Kraków: al. Słowackiego 39 
tel. 12 633 33 89, 634 14 14 wew. 292 | email: adams@budopol.krakow.pl | www.budopol.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  23,43 —

 2  II  42,04 —

 3  IV  41,69 —

nazwa inwestycji Zakopiańska

adres ul. Zakopiańska

miasto Kraków

cena za mkw. 6500–7000 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe —

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Budopol należy do najbardziej doświadczonych i  znanych firm na 
krakowskim rynku budowlanym. Z  powodzeniem funkcjonuje od 
1945 r. To firma z wieloletnią tradycją, a świadectwem jej fachowo-
ści jest terminowość w oddawaniu inwestycji oraz liczne prestiżo-
we nagrody, dyplomy i wyróżnienia. 

„Zakopiańska” jest najnowszą inwestycją spółki budowlanej 
Budopol. Budynek zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu ulic Za-
kopiańskiej i  Hoffmanowej (wjazd od osiedla). Rozpoczęcie budo-
wy oraz sprzedaży planowane są na luty/marzec 2018, a  termin 
oddania na lipiec/sierpień 2019. Inwestycja będzie składać się 
z 71 mieszkań, o pow. od 21–80 m2 w cenie od 6500–7000 zł/m2. 
Otaczać ją będzie bogata infrastruktura komunikacyjna (linia tram-
wajowa — przystanek Łagiewniki — 16 min od Rynku Głównego) 
oraz liczne sklepy, szkoły. Deweloper przewiduje możliwość wyko-
nania mieszkania „pod klucz”.
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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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PAWEŁ MLEKO PM-DEVELOPMENT
Biuro sprzedaży mieszkań: Kraków 30-316 ul. Słomiana 14/2 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 61,5 370 000

 4/5 piętro/poddasze 98,59 478 000

 6, 6 parter/piętro/poddasze 166,29 1 120 000

nazwa inwestycji Dobrowolskiego 24

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego 24

miasto Kraków

cena za mkw. od 4848 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Dobrowolskiego 24 to doskonale zlokalizowane osiedle, powstają-
ce w dzielnicy Kraków–Skotniki, które się charakteryzuje ciekawą 
i nowoczesną architekturą. To nowoczesny kompleks mieszkanio-
wy o wyjątkowo interesującej i funkcjonalnej zabudowie, składają-
cy się z 52 mieszkań i 2 domów, umiejscowione w 28 kameralnych 
budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. 

Budynki nr 2–27 są dwulokalowe. Mieszkania znajdujące się na 
parterze składają się z 3 pokoi. Niewątpliwym atutem jest własna 
„oaza zieleni”, czyli przydomowy ogródek. Na piętrze znajdują się 
wyjątkowo przestronne i nowoczesne mieszkania dwupoziomowe 
z możliwością aranżacji poddasza pod indywidualny projekt.

Do każdego mieszkania w  podanej cenie przynależy 1 miejsce 
parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.
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rynek pierwotny | prezenter inwestycji

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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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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INWESTYCJA MIESZKANIOWA OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA
                PARK MISTRZEJOWICKI

Termin oddania III kwartał 2019
Mieszkania o powierzchni od 31 do 69 m2

Cena od 6138 zł/m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
os. Na Stoku 32A, 31-706 Kraków
tel. 12 645 38 61
www.smhutnik.krakow.pl

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 6300 zł/m2 

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Reduta

PODGÓRZE DUCHACKIE
ul. Turniejowa

www.krakoin.com.pl

mieszkania o pow. 32-50 m2

ceny od 6300 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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Jak przygotować się do przeprowadzki?

Przeprowadzka to gra, którą trzeba rozegrać na kilku frontach 
jednocześnie — zarówno po stronie właściciela bądź zarządcy 
aktualnie zajmowanej powierzchni, jak i  tej przyszłej, nie wspo-
minając już o kwestiach operacyjnych, administracyjnych i mar-
ketingowych wynikających ze zmiany fizycznego adresu. Zmiana 
biura to dla wielu firm bardzo ważny moment. Dobrze, aby towa-
rzyszył nam przy tym ktoś, kto swoim doświadczeniem wesprze 
płynne przejście biznesu z jednego miejsca do drugiego i dopilnu-
je, aby sprawy administracyjne nie zaburzyły podstawowej dzia-
łalności biznesowej.

Zdarza się, że gdy najemca rezygnuje z danej przestrzeni, 
właściciel wymaga od niego przywrócenia powierzchni do 
stanu pierwotnego. Jak należy rozumieć ten wymóg? Czy 
jest on sporym utrudnieniem dla wyprowadzającego się?

Właściciele często wymagają pozbycia się elementów specyficz-
nych lub wykonanych pod bardzo konkretne potrzeby najemcy, 
na przykład specjalistycznych podziałów przestrzeni, indywidu-
alnych systemów klimatyzacyjnych czy elementów obrandowa-
nia. Koszty związane z tego typu zobowiązaniami mogą istotnie 
utrudniać, a nawet wręcz zakwestionować finansową zasadność 
przeprowadzki. Poza wymienionymi przypadkami, wymóg ten 
bywa jednak egzekwowany raczej sporadycznie, a przynajmniej 
z reguły podlega standardowym negocjacjom z najemcą, dlatego 
przy negocjacji umowy warto zasięgnąć rady doradcy.

Jak uniknąć takich kosztownych zobowiązań?

Przy poszukiwaniach nowego biura na pewno warto zwrócić 
uwagę na elastyczność powierzchni, zarówno funkcjonalną, jak 
i  projektową. Najemcy często pytają o  możliwość objęcia więk-
szej powierzchni albo zmniejszenia jej w  danym budynku lub 

kompleksie biurowym. Dobrą 
przestrzeń poznamy po tym, 
że możemy ją dostosować 
do liczby członków zespo-
łu czy różnych trybów pra-
cy, które zmieniają się płynnie 
w  czasie, wraz z  rozwojem 
projektów i  firmy. W  tym celu 
przykładowo można ograni-
czyć liczbę biurek stałych na 
rzecz miejsc współdzielonych. 
Powierzchnie pięter można 
zaś dzielić na mniejsze modu-
ły lub łączyć je ze sobą w celu 
uzyskania otwartej przestrze-
ni. W  taki sposób przygoto-
waliśmy np. projekty TEAL 
OFFICE i  SEPIA OFFICE, 
wkomponowane w  kreatywny 
ekosystem OFF Piotrkowska 
Center w  Łodzi, gdzie dla pię-
ciu kondygnacji biurowych 
przewidzieliśmy aż 12 różnych 
wariantów aranżacji.

Firmy z różnych powodów decydują się 
na zmianę biura. Wiele z nich obawia 
się jednak procesu relokacji. O tym, 
jak płynnie przeprowadzić się do 
nowego miejsca, z Michałem Stysiem, 
dyrektorem zarządzającym OPG Property 
Professionals, rozmawia Justyna Gorczyca.

Przeprowadzka —  
gra na kilku frontach

rozmowy
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tygodnie przed wygaśnięciem umowy w dotychczasowym miej-
scu. W tym czasie firma będzie mogła spokojnie przenieść i upo-
rządkować swoją dokumentację czy zorganizować nowe zaplecze 
teleinformatyczne.

Jakie komplikacje mogą wystąpić podczas  
przeprowadzki?

Oddając biuro, najemca może mieć rozbieżne zdania z właści-
cielem lub zarządcą w  kwestii stanu dotychczasowo zajmo-
wanej powierzchni. Podobnie jak w  życiu czy pracy, podczas 
przeprowadzki nie warto odkładać wszystkiego na ostatnią 
chwilę. Opuszczenie dotychczasowej powierzchni warto więc 
zaplanować na minimum tydzień przed terminem zakończenia 
umowy. Pozwoli nam to na spokojnie przeprowadzić wszyst-
kie odbiory oraz uzgodnić z  właścicielem bądź zarządcą 
odpowiednie protokoły zdania powierzchni, a także rozstrzy-
gnąć ewentualne kwestie sporne i dokonać naprawy ewentu-
alnych usterek.

Przeprowadzka firmy wpływa również na jej 
pracowników. Jak ich przygotować i przeprowadzić  
przez ten proces?

Tak jak w  przypadku każdej zmiany, odpowiednia komuni-
kacja to podstawa. Pracownicy powinni być na bieżąco in-
formowani o  postępach w  procesie przeprowadzki, w  czym 
pomóc może wyznaczony koordynator. Biorąc na siebie rolę 
pośrednika pomiędzy załogą firmy a  kadrą kierowniczą, fir-
mą przeprowadzkową oraz właścicielem bądź zarządcą nie-
ruchomości, osoba ta powinna bardzo dobrze poznać rozkład 
nowego biura, jego lokalizację, miejsca do parkowania i moż-
liwości dojazdu. Koordynator uczestniczy zarówno w  plano-
waniu poszczególnych konfiguracji przestrzeni, wymagań 
technicznych i estetycznych, jak i w znakowaniu i pakowaniu 
sprzętów, archiwizowaniu dokumentów i niszczeniu zbędnych 
materiałów. Kluczowym aspektem jest również kultura orga-
nizacyjna, która angażuje pracowników w konsultacje i proces 
podejmowania decyzji już na etapie space planów.

Podczas przeprowadzki 
ważny jest też czas, 
ponieważ firmom 
zależy na tym, by 
pracować bez dłuższych 
przerw. Jak dobrze nim 
gospodarować? O czym 
należy pamiętać?

W  istocie, często mówi 
się, że czas to pie-
niądz — w  tym wy-
padku powiedzenie to 
można rozumieć dosłow-
nie. Dobry plan działania 
pozwala jednak ten czas 
zaoszczędzić, a  niekie-
dy nawet wzmocnić na-
szą pozycję negocjacyjną 
w  rozmowach z  właści-
cielem lub zarządcą no-
wego biura. Najemcom 
zajmującym powierzch-
nię maksymalnie do 
500  mkw. doradzamy 
rozpoczęcie procesu re-
lokacji na mniej więcej 
12–18 miesięcy przed 
terminem wygaśnięcia aktualnej umowy. Większe firmy powin-
ny wdrażać tego typu procedury jeszcze wcześniej, często nawet 
z dwuletnim wyprzedzeniem.

Wiemy, kiedy rozpocząć proces relokacji, a na ile przed 
wygaśnięciem umowy w dotychczasowym miejscu nowe 
biuro powinno już być gotowe?

Wykończenie, czyli fit-out nowej powierzchni pod potrzeby na-
jemcy, może trwać od 3 do nawet 6 miesięcy, w  zależności od 
wielkości powierzchni i  skali modyfikacji. To kluczowa kwestia, 
którą należy brać pod uwagę przy planowaniu przeprowadz-
ki i  opuszczaniu dotychczasowej powierzchni. Dobrze jest przy 
tym zostawić sobie odpowiedni margines czasowy. Przyjmu-
je się, że nowe biuro powinno być już gotowe na minimum 2–3 

Kto pomaga firmom w procesie przeprowadzki?
Jak widać, przeprowadzka firmy do nowego miejsca to niezwykle 
złożony proces. Teoretycznie można go dokonać własnym sump-
tem, lecz wiele firm nieprzypadkowo zdaje się w takiej sytuacji na 
pomoc profesjonalnych doradców na rynku nieruchomości. Po-
mijając już fakt, że samotne działanie często pochłania zbyt dużo 
czasu, specjaliści z reguły zapewniają pewien niepodważalny atut: 
rozeznanie na rynku nieruchomości oraz znajomość reguł bizne-
sowych, technicznych i prawnych, jakim się on rządzi, co przyda-
je się podczas negocjacji z dysponentami powierzchni biurowych. 
Świadcząc usługi także dla najemców, eksperci wykorzystują wie-
dzę, aby odnaleźć dla nich dopasowaną powierzchnię oraz pomóc 
w sprawnej relokacji biznesu.

e-biurowce.pl
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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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Więcej informacji na www.weksleinwestycyjne.pl
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EKSPERT RADZI

2. Co zrobię z meblami? Odświeżę czy kupię 
nowe? Chcę przeprowadzić remont generalny czy 
tylko odświeżyć mieszkanie?

W tej kwestii bardzo dużo zależy od tego, komu pla-
nujemy wynająć mieszkanie. Z  tym zagadnieniem 
jest bezpośrednio związany standard wykończenia. 
Przykładowo, jeśli remontujemy mieszkanie pod wy-
najem dla kilkuosobowej rodziny, być może warto 
postawić na minimalizm w  kwestii mebli, gdyż takie 
rodziny zazwyczaj mają własne meble. Inaczej bę-
dzie wyglądał lokal dla studentów, którzy najczęściej 
potrzebują wszystkich niezbędnych mebli i  nie pla-
nują nic dokupować, ale samo wykończenie mieszka-
nia nie jest dla nich aż tak bardzo istotne.

3. Chcę wynajmować całe mieszkanie czy 
poszczególne pokoje?

Przy wynajmie na pokoje cały projekt musi być bar-
dziej precyzyjny, ponieważ zazwyczaj łączy się to 
z  postawieniem ścian działowych. Być może zajmie 
to więcej czasu, jednak przełoży się bezpośrednio na 
rentowność najmu.

4. Jeśli chcę wynająć mieszkanie, to komu chcę je wynająć? 
Jaki jest mój modelowy najemca?

Podstawowym błędem popełnianym przy remontowaniu miesz-
kań jest brak określenia modelowego najemcy. Kiedy wiemy już 
teraz, komu chcemy wynająć mieszkanie w przyszłości, dużo ła-
twiej będzie zaplanować, co konkretnie należy wyremontować 
w każdym pomieszczeniu.

Główna zasada podczas remontu jest następująca — nie za-
wsze będziemy w  stanie wszystko dokładnie przekalkulować, 
ale im lepiej zaplanujemy sobie poszczególne etapy planowanych 
prac, tym mniej niespodzianek nas czeka.

5. Co konkretnie chcę remontować?

Zazwyczaj chcemy rozpocząć remont jak najszybciej, by też szyb-
ko się zakończył — w końcu puste mieszkanie na siebie nie zara-
bia. Warto jednak rozpisać każde pomieszczenie i  zakres prac, 
które należy tam wykonać. Dzięki temu szybciej osiągniemy po-
rozumienie z  ekipą remontową i  będziemy mieli nad wszystkim 
lepszą kontrolę.

6. Ile chcę/mogę przeznaczyć na remont?

To jest pytanie, na które warto poświęcić znaczną część czasu 
przy planowaniu remontu. Im więcej kosztów (także tych nie-
oczywistych) przewidzimy i zaplanujemy od razu, tym lepiej.

Jeśli chodzi o malowanie mieszkania, uniwersalną zasadą jest 
pomnożenie całego metrażu razy 4. Wtedy będziemy wiedzie-
li, ile dokładnie farby potrzebujemy. Później wystarczy jedynie 
sprawdzić jej koszt.

Jeśli zastanawiamy się nad kosztami remontu, ich obliczenie 
ułatwi kalkulator budowlany online i Excel. 

Remont mieszkania na wynajem

O
becnie nadzoruję remonty ok. 5 mieszkań miesięcznie. 
Niekiedy są to drobne sprawy, jak malowanie ścian i po-
łożenie płytek na podłodze lub balkonie. Czasami miesz-

kania w stanie deweloperskim, a innym razem gruntowny remont 
mieszkania w  wielkiej płycie. Każdy z  tych remontów jest inny, 
jednak wszystkie mają kilka części wspólnych, dzięki czemu moż-
na je sprawnie nadzorować.

Aby wykończyć mieszkanie, zanim ono wykończy nas, nale-
ży solidnie przygotować się do remontu. Zrobimy to, zadając so-
bie serię kluczowych pytań, szacując koszty oraz planując, jacy 
fachowcy będą potrzebni do wykonania koniecznych prac. Po-
nadto remont powinien być przeprowadzony zgodnie z Prawem 
budowlanym. Dzięki tym kwestiom unikniemy niepotrzebnych 
kłopotów i zaoszczędzimy pieniądze.

Kluczowe pytania, na które każdy musi sobie 
odpowiedzieć:

 1. W jakim celu remontuję mieszkanie? Dla siebie czy na 
wynajem?

Jeżeli dla siebie — skupmy się na tym, co nam się podoba i  nie 
szukajmy oszczędności, kupując najtańsze materiały i  elementy 
wyposażenia. Dobre samopoczucie we własnym mieszkaniu to 
podstawa, a remont robi się raz na kilka lat.

Jeżeli na wynajem — skupmy się na funkcjonalności i dobrym 
wykonaniu. Oczywiście estetyka też jest ważna, ale ważniejsze 
jest dopasowanie standardu mieszkania do wymagań swojego 
potencjalnego, modelowego najemcy. W  przypadku mieszkania 
w  wielkiej płycie, płytki w  cenie 200 zł/mkw. nie poprawią wy-
sokości otrzymanego czynszu, a podłoga z deski berlineckiej za-
miast paneli, może czasami odstraszyć najemców.

Gdy byłem mały, myślałem że „Sąsiedzi” to bajka. Gdy dorosłem i wynająłem 
pierwszą ekipę remontową, przekonałem się, że to był dokument.
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Szacunkowe koszty remontu to 800–1000 zł/mkw.
Najlepiej podzielić tabelkę w  Excelu w  ten sposób, 

aby dokładnie wiedzieć, jakie koszty poniesiemy np. za 
elektrykę czy wymianę płytek w  łazience. Dodatko-
wo doliczmy do całkowitego kosztu remontu budżet 
na nieprzewidziane wydatki, które bardzo często się 
zdarzają.

Przy szacowaniu kosztów remontu doliczmy koszty 
utrzymania nieruchomości.

Ekipa remontowa
Część prac remontowych możemy wykonać samo-
dzielnie, o ile się na tym znamy i mamy wolny czas. Jeśli 
tylko odświeżamy lokal, czyli np. malujemy ściany lub 
płytki i wymieniamy meble, możemy zrobić wszystko 
samodzielnie. Jednak w  przypadku remontu general-
nego warto podjąć współpracę z ekipą remontową.

Współpraca z ekipą ma jeszcze jedną korzyść — na 
wykonanie mamy gwarancję, profesjonalna firma po-
winna mieć swoje ubezpieczenie OC, a  dodatkowo zyskujemy 
czas potrzebny na zamówienie i dostawę materiałów.

Przed rozpoczęciem poszukiwań ekip remontowych w  inter-
necie, warto zapytać znajomych, czy mają kogoś do polecenia. 
Nie każda ekipa remontowa jest godna polecenia, a w branży bu-
dowlanej nie łatwo znaleźć kogoś, kto wykona wszystko termino-
wo i zrobi dokładnie to, czego chcemy. Jest to trudne szczególnie 
teraz, gdy rozpoczyna się sezon na remonty. Dobre ekipy mają 
odległe terminy rozpoczęcia prac.

W  internecie można znaleźć ekipę m.in. na tych stronach:  
Oferia.pl, Szukajfachowca.pl, Remontuj.pl.

Najlepszym sposobem na wybranie właściwej ekipy jest umó-
wienie kilku z nich na spotkanie. Możemy bardzo łatwo sprawdzić 
rzetelność i solidność danej ekipy — jeszcze przed podpisaniem 
umowy warto zaprosić ich do remontowanego mieszkania, 
przedstawić swój plan i spytać, jakie będą koszty (nie musimy za 
to płacić, powinni to zrobić za darmo). Co zyskujemy?
1. Doświadczenie fachowców w  branży budowlanej, którzy od 

razu przedstawią gotowe koszty remontu.

2. Porównując kilka ekip ze sobą, nawet na pierwszy rzut oka da 
się określić, która jest solidna, a która pracuje, nie dbając o po-
zytywne efekty.

3. Sprawdzimy przy okazji, które ekipy są punktualne i mają szer-
sze spojrzenie na temat remontu. Jeżeli zaproponujemy zro-
bienie sufitu podwieszanego na połowie sufitu w  salonie, od 
jednej ekipy usłyszymy, że to niemożliwe do zrobienia. Inna 
od razu poda, ile to będzie kosztowało i  zapyta o  ułożenie 
oświetlenia.
Podpisując umowę z wybraną ekipą remontową, pamiętajmy 

o określeniu zakresu i czasu remontu oraz kary za niedotrzyma-
nie terminów. Nawet gdy uważamy, że trafiliśmy na dobrą ekipę, 
lepiej się zabezpieczyć na przyszłość, niż później rozczarować.

Dobrą opcją jest również poproszenie o  portfolio firmy oraz 
pojechanie do miejsca, w którym obecnie pracują wybrani przez 
nas wykonawcy. Nasze mieszkanie będzie remontowane podob-
nie jak to, które zobaczymy.

Czy ekipa dba o  porządek na klatce schodowej? Jeżeli nie, 
to sąsiedzi i  spółdzielnia (wspólnota) będzie oczekiwała od nas 

sprzątania na bieżąco. Może też obciążyć nas 
dodatkowymi kosztami. Powinniśmy ująć to 
w umowie z firmą remontową.

Zakup materiałów
Kto je kupuje i dostarcza? Warto to ustalić i za-
wrzeć w  umowie, ponieważ może się okazać, 
że ekipa będzie oczekiwała, że dostarczenie 
brakującej paczki gipsu lub wkrętów będzie 
po stronie właściciela mieszkania. Zaliczka po-
winna być płacona tylko przy rozpoczęciu prac 
i  w  wysokości kosztów materiałów potrzeb-
nych na pierwszy etap pracy. To daje pewność, 
że ekipa od razu zacznie remont mieszkania. 
Jeśli zadbamy o  wszystkie wymienione kwe-
stie, istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że ekipa wykona remont na czas, w  spo-
sób spełniajacy nasze oczekiwania. Jeże-
li z  jakichś powodów firma nie zgodzi się na 
zapisanie powyższych kwestii w  umowie, do-
staniemy pierwszy sygnał, który podważy jej 
wiarygodność.
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Aby optymalnie przeprowadzić remont, warto wziąć pod uwa-
gę jeszcze kilka kwestii:
• aby zmienić instalację elektryczną na nową i  zwiększyć moc 

dostarczanej energii (z  jednej na trzy fazy), trzeba odwiedzić 
dostawcę energii na miesiąc przed remontem. Należy wypeł-
nić wniosek o przydział mocy i poczekać na odpowiedź, któ-
ra przyjdzie po miesiącu, akurat wtedy, gdy wejdzie ekipa 
remontowa;

• jeżeli chcemy zdjąć licznik gazu (zrezygnować z  tej energii), 
możemy wypowiedzieć umowę u dostawcy na miesiąc przed 
remontem;

• zakres prac należy zgłosić do spółdzielni (szczególnie ważna 
kwestia, gdy nie mamy własności mieszkania, ale spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu (SWPdL) — wtedy to nie 
jest nasz lokal — mamy tylko do niego prawo). Mając mieszka-
nie we wspólnocie, jesteśmy właścicielami i za wszystko odpo-
wiadamy. Posiadając SWPdL, nie jesteśmy właścicielami — na 
wszystko musi się zgodzić spółdzielnia, a  często wiąże się to 
z oczekiwaniem od 14 do 30 dni;

• meble kuchenne, sofy, czasami niektóre serie płytek — jeże-
li zależy nam na konkretnych elementach wystroju, może się 
okazać, że trzeba na nie czekać 4 tygodnie. Dobrze jest to za-
planować wcześniej.

Kiedy remontować mieszkanie?
Oto cztery powody, dlaczego warto zrobić remont w wakacje:
1. Dłuższy dzień — do przeprowadzenia remontu dobrze jest 

wykorzystać wcześnie rozpoczynający się dzień i  długie 

wieczory. Dodatkowych kilka godzin w ciągu dnia może zdecy-
dowanie przyspieszyć remont.

2. wyższe temperatury — w okresie wakacyjnym dużo szybciej 
schną czyszczone lub malowane ściany. Jeśli chcemy wykonać 
remont, np. w  czasie tygodniowego urlopu najemców, każda 
godzina jest cenna.

3. część najemców wyjeżdża na urlop — można wykorzy-
stać ten okres na wyremontowanie mieszkania, które ma 
lokatorów.

4. studenci szukają mieszkań we wrześniu/od października — 
chcą w ten sposób zaoszczędzić na czynszu w miesiącach wa-

kacyjnych. Właściciel mieszkania może podnieść 
w tym czasie jego standard, a dzięki temu ocze-
kiwać wyższego odstępnego.

Meblować mieszkanie czy nie 
meblować?
Najpierw należy zadać sobie dwa pytania:
1.  Jakie mieszkanie chcemy wynająć?
2.  Komu chcemy wynająć mieszkanie? Jaka jest  
       nasza grupa docelowa?

Kawalerki i inne mieszkania

Jeśli mamy do wynajęcia kawalerkę, warto 
kompleksowo ją wyposażyć. Zainteresowa-
ni wynajęciem niewielkiego, 1-pokojowego 
mieszkania rzadko dysponują własnymi mebla-
mi i sprzętami.

Dobrze, jeśli kawalerka ma nie tylko w  pełni 
wyposażoną kuchnię i  łazienkę (sprzęty AGD), 
ale znajduje się w  niej również łóżko lub sofa 
i pojemna szafa, która z całą pewnością podnie-
sie atrakcyjność oferty. Jeśli kawalerka miałaby 
przeznaczenie na wynajem krótkoterminowy, 

np. na doby dla turystów, warto także wyposażyć ją w  pościel, 
ręczniki, garnki, naczynia, sztućce i czajnik elektryczny.

Jeżeli mieszkanie, które chcemy wynająć, już jest w części wy-
posażone, zostawmy meble. Nawet starsze modele można odma-
lować, odnowić i przyjemnie zaaranżować.

Jak wybrać grupę docelową?
Jeśli chcemy wynająć umeblowane mieszkanie, należy zastano-
wić się, jakich mebli będą potrzebowali nasi najemcy.

Inne potrzeby czy też wymagania mają studenci, inne — śred-
nio zamożne osoby, a jeszcze inne — osoby poszukujące luksuso-
wego apartamentu.

Mając określoną konkretną grupę, której chcemy wynająć 
nasze mieszkanie, zdecydowanie łatwiej jest wstawić tam takie 
sprzęty, by wywożenie zbędnych mebli nie było konieczne przy 
podpisywaniu umowy.

Urządzając każde z  mieszkań, warto zwrócić uwagę również 
na to, by wystrój i  wyposażenie współgrały z  całością i  służyły 
nam dłużej niż na czas wynajmu przez jednego lokatora.

Czy zatem warto umeblować mieszkanie? Jak widać, nie ma na 
to jednoznacznej odpowiedzi, dlatego trzeba dobrze przemyśleć, 
do kogo będziemy kierować naszą ofertę.

Józef Kajta
Mistrz Wynajmu

Prawo budowlane
To, w jaki sposób należy wyremontować mieszkanie, aby nie ła-
mać prawa, jest zbyt obszernym tematem, aby zawrzeć wszystko 
w jednym artykule. Pamiętajmy jednak, że za każdym razem, gdy 
pojawią się wątpliwości, problematyczne kwestie można spraw-
dzić w Prawie budowlanym.

Najważniejszą kwestią przy remontowaniu jest uzyskanie 
wszelkich potrzebnych pozwoleń. Należy również omówić temat 
z zarządem wspólnoty mieszkaniowej i poinformować sąsiadów 
o  planowanym remoncie. To wszystko pozwoli uniknąć konflik-
tów, a także maksymalnie zoptymalizować czas i koszty remontu.
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EKSPERT RADZI

Wynajem mieszkania —  
jak się do tego przygotować

B
ez znaczenia, czy wynajmujemy mieszkanie po raz pierw-
szy, czy robimy to już kolejny raz, jest kilka złotych reguł, 
których stosowanie pomoże przejść przez ten proces szyb-

ko i bez niepotrzebnych napięć oraz stresów.

Dobre relacje to podstawa
Jeżeli obecni lokatorzy nie przedłużają umowy, nie oznacza to, 
że mamy się z nimi rozstawać w gniewie. Wręcz przeciwnie, do-
bre relacje pomogą przy szybszym wynajmie lokalu. Łatwiej 
nam będzie się porozumieć z  najemcami, dzięki temu pokazy-
wanie mieszkania kandydatom na przyszłych lokatorów odbę-
dzie się w przyjemnej atmosferze. Często wyprowadzający się 
lokatorzy mają swoich znajomych, którzy szukają mieszkań, 
więc metodą marketingu szeptanego mieszkanie może zostać 
wynajęte nawet zanim pojawi się na rynku. Co więcej, lokatorzy 
w dobrych relacjach z właścicielem, czasami o swoich zamiarach 
wyprowadzki mówią wcześniej, co pozwala zaplanować proces 
wynajmu tak, by odbył się on spokojnie i nie przyniósł wynajmu-
jącemu strat.

Prezentacja mieszkania
Wiedząc z  wyprzedzeniem o  zmianie lokatorów, właściciel 
może sprawdzić, czy mieszkanie nie wymaga niezbędnych na-
praw. Być może warto będzie przeprowadzić mały remont bądź 
odświeżyć mieszkanie — pomalować ściany, wymienić listwy 
podłogowe itp. Niezbędne naprawy wykonane wcześniej pod-
niosą atrakcyjność wynajmowanego lokalu, co więcej, często 
mogą być zrealizowane przez wynajmującego jeszcze w czasie 
trwania umowy. Wszystko zależy od relacji i porozumienia się.

Wspomina się o tym wielokrotnie — mieszkanie musi być po-
sprzątane. Pośrednicy zwracają na to uwagę swoim klientom, 
bo taki „szczegół” może zaważyć na atrakcyjności nieruchomo-
ści. Nie każdy potrafi sobie wyobrazić, jak mieszkanie będzie 
wyglądało, gdy stanie się puste. Osoby wynajmujące są coraz 
bardziej wymagające. Pamiętajmy o  pierwszym wrażeniu, któ-
re dają nam dobrze wykonane zdjęcia. Tu polecam udać się do 
specjalisty. Osoby zawodowo zajmujące się fotografią nierucho-
mości bądź pośrednicy mają do tego odpowiedni sprzęt (jest to 
w końcu ich narzędzie pracy). Wiedzą, jak sprawić, żeby miesz-
kanie wyglądało na przestronne, jasne, schludne, czyste, jakie 
zdjęcia dobrać, by było dla wynajmującego ciekawe, jak wyeks-
ponować jego atuty. 

Ciekawą opcją jest wykonywanie coraz popularniejszych 
obecnie wirtualnych spacerów, których koszt oscyluje w  gra-
nicach 200–300 zł. Posiadając w  ofercie taki wirtualny 
spacer, klientom naprawdę zainteresowanym wynajmem, mo-
żemy przedstawić lokale, które mogą zobaczyć, nie ruszając 

się z  kanapy. Właścicielowi natomiast pozwoli to zaoszczędzić 
sporo czasu. Warto też zadbać o  dobry opis mieszkania, dzię-
ki któremu unikniemy dużej liczby telefonów związanych tylko 
i wyłącznie z uzyskaniem informacji, a nie kończącym się wizytą 
potencjalnego wynajmującego. Już na etapie tworzenia oferty 
warto wiedzieć, jaka jest grupa docelowa, jaki ma być najemca 
— innego mieszkania potrzebuje student, innego rodzina, inne-
go osoby pracujące, innego freelancerzy.

Najemca znaleziony — umowa
Jeżeli najemca jest zdecydowany na wynajem mieszkania, na-
leży z  nim ustalić szczegóły współpracy. Im więcej ustalone 
zostanie przed podpisaniem umowy, tym mniej niespodziewa-
nych zdarzeń może pojawić się w  przyszłości. Przezorny za-
wsze ubezpieczony — jak powiadają. Warto delikatnie zapytać 
o  pracę najemcy — łatwo wtedy określić styl życia oraz naj-
prościej sprawdzić, czy z taką osobą nie będzie problemu przy 
płatnościach. Ustalmy, jaki rodzaj umowy ma być zawarty — 
w  przypadku np. najmu instytucjonalnego czy okazjonalnego 
potrzebne są dodatkowe zapisy oraz zabezpieczenia, o których 
muszą wiedzieć obie strony i muszą się na nie zgodzić. Zadbanie 
o zapisy w sprawie ważnych ustaleń, takich jak informacja o pa-
leniu w  mieszkaniu bądź kwestia mieszkania ze zwierzętami, 
pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji w  przyszłości. 
Informacja o wysokości kaucji jest również ważnym elementem 
umowy — zwyczajowo wynosi ona 1- lub 2-krotność miesięcz-
nego czynszu. Punkt mówiący o sposobie wypowiedzenia umo-
wy stanowi zabezpieczenie dla obu stron — ustalenie granicy 
i  zasad oszczędzi niepotrzebnych sporów. Czasami dla właści-
cieli dobrym rozwiązaniem jest ustalenie z  najemcami kwestii 
obyczajowych — wizyt gości, organizowania imprez itp.

Znalezienie odpowiedniego mieszkania to duży stres zarów-
no dla właściciela, jak i  dla wynajmującego. Przy dobrej orga-
nizacji, planowaniu oraz odpowiednim przygotowaniu, proces 
może przebiec w spokojnej atmosferze.

Kamil Piórecki
Członek MSPON od 2017 r.

wykładowca MSPON  
doktorant Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie

Rozpoczyna się ten gorący okres, kiedy to studenci czy uczniowie szkół 
średnich szukają swojego lokum. Na rynku wynajmu nieruchomości zaczyna 
wrzeć. Jednak, czy każdy wie, jak sprawnie i sprytnie przygotować mieszkanie 
pod wynajem, żeby było atrakcyjne dla wynajmującego, a żebyśmy na tym 
przygotowaniu nie wyszli jak Zabłocki na mydle?
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www.tecnocasa.pl

3-pokojowe - 93 m2  
Stare Miasto, ul. Blich   
Mieszkanie do remontu położone na drugim 
piętrze kamienicy. Składa się z dwóch sypialni 
(jedna z balkonem), salonu, dużej jasnej kuchni 
z balkonem, łazienki, WC i hallu. Ogrzewanie 
gazowe, piwnica

Cena 680.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 55,11 m2 
Ludwinów, ul. Rydlówka 
Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone, 
położone na V p. w bloku z windą. Salon, 
przestronna sypialnia, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
garderoba oraz przedpokój. Z salonu i kuchni wyjście 
na balkon. Nieruchomość gotowa do zamieszkania 
lub do wynajęcia. Ogrzewanie miejskie. W sprzedaży 
również miejsce postojowe w garażu podziemnym.
 
Cena 460.000 zł
tel. 513 084 377

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

Cena 580.000 zł
tel. 512 110 802  , 794 732 903  

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

Cena 349.000 zł
tel. 782 941 234

3-pokojowe - 44 m2 
Bronowice, ul. Bronowicka
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym,
 2 sypialnie, łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie zlokalizowane w budynku z 
winda. Doskonała lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym. Mieszkanie idealne pod 
inwestycje. 

Cena 325.000 zł
tel. 12 307 21 24

2-pokojowe - 46 m2 
Stare Miasto,                      
ul. Bogusławskiego  
Mieszkanie w idealnym stanie na czwar-
tym piętrze kamienicy. Z okien piękny 
widok na Wawel. Lokal składa się z sy-
pialni, pokoju dziennego, kuchni, łazienki 
z WC i przedpokoju. Ogrzewanie gazowe.  

Cena 499.000 zł
tel. 512 110 804

Mieszkanie - 53 m2

Olsza
Przedpokój, trzy niezależne pokoje,jasna kuchnia, 
toaleta, łazienka, balkon, piwnica. Funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń. Mieszkanie jasne, idealne 
dla rodziny lub pod inwestycję. Blisko przystanki 
autobusowe.                               

4 niezależne pokoje – 80 m2 
Łobzów, ul. Królewska

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

Cena 570.000 zł
tel. 512 110 802  , 794 732 903  

3-pokojowe - 52 m2   
Kraków, ul. Krowoderskich 
Zuchów
Mieszkanie w czteropiętrowym budynku 
z 1975 roku. Lokal składa się z: przedpokoju, 
3 nieprzejściowych pokoi, osobnej, jasnej 
kuchni, łazienki, wc i loggii. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Cicha, spokojna okolica. 
Druga linia zabudowy. Doskonale rozwinięta 
komunikacja oraz infrastruktura.

3-pokojowe - 47 m2          
Bronowice, ul. Altanowa
Mieszkanie o powierzchni uzytkowej 47m2, 
składające się z przedpokoju, 3 osobnych 
pokoi, jasnej kuchni z oknem oraz łazienki i 
WC. Do mieszkania dodatkowo przynależy 
piwnica oraz loggia. Mieszkanie w bliskim 
sąsiedztwie Krakowskich uczelni PK, UP oraz 
AGH, nieopodal miasteczka studenckiego.

Cena 330.000 zł
tel. 12 307 21 24

Cena 345.000 zł                                                 
tel. 793 717 771

Cena 340.000 zł
tel. 12 412 00 72
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1- pokojowe - 36 m2 
Salwator 
Salon z aneksem kuchennym, łazienka z WC, 
balkon. Jest możliwość przerobienia miesz-
kania na dwupokojowe. Do nieruchomości 
przynależy piwnica. Remont mieszkania prze-
prowadzony w 2003r.  

Cena 380.000 zł 
tel. 12 307 24 31                                      

Działka na sprzedaż – 877 m2 
Granica Miasta Kraków/ Wieliczka  
                                                                        
Płaska działka, lekko pochyła w stronę drogi (zachód), 
objęta planem pod zabudowę jednorodzinną. 
Zlokalizowana na wzniesieniu, w okolicy niska 
zabudowa domów jednorodzinnych, dogodny 
dojazd do autostrady A4, centrum miasta Krakowa 
i Wieliczki oraz przystanki komunikacji miejskiej.                              

Cena 265.000 zł 
tel. 600 176 207

4-pokojowe - 57 m2 
Kozłówek, ul. Snycerska
Przedpokój, jasna kuchnia, cztery pokoje, 
loggia, łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie po 
remoncie, idealne dla rodziny. Woda i ogrze-
wanie miejskie. Ekspozycja: północ, południe.

 

Cena 315.000 zł                                                         
tel. 534 533 332 

Mieszkanie - 40 m2      
Olsza, ul. Lublańska 

Przedpokój, 2  pokoje, oddzielna kuchnia, łazienka, 
loggia, piwnica oraz suszarnia na piętrze. Mieszkanie 
do remontu na pierwszym piętrze w bloku 
czteropiętrowym. Spokojna okolica, odnowiony 
budynek. W pobliżu przystanek autobusowy.

Cena 295.000 zł
tel. 604-683-680

Mieszkanie - 43,20 m2 
Śródmieście, ul. Lotnicza 
Przedpokój, 2 pokoje, oddzielna kuchnia, 
łazienka, piwnica. Mieszkanie do remontu 
w bloku czteropiętrowym z cegły. Spokojna 
okolica, odnowiona klatka schodowa i 
budynek. W pobliżu przystanek autobusowy. 
 

Cena 305.000 zł 
tel. 604 683 680

1-pokojowe - 47 m2 
Wola Justowska
Salon z aneksem kuchennym, łazienka z wc, przed-
pokój. Ogrzewanie centralne. Piwnica. Parking. 

Cena 235.000 zł
tel. 510 184 022 

3-pokojowe - 54,90 m2 
Nowy Prokocim
Przedpokój, osobna kuchnia, 3 niezależne poko-
je, łazienka z WC, loggia, piwnica. Mieszkanie w 
stanie bardzo dobrym, dwustronna ekspozycja.  

Cena 339.000 zł 
tel. 600 176 207

3-pokojowe - 60,35 m2    
Wola Duchacka Zachód

Salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
duża łazienka, przedpokój, balkon oraz 
komórka lokatorska. Pierwsze piętrze w 
budynku z 2009 r. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego.

Cena 420.000 zł
tel. 537 496 677

2-poziomowe – 78 m2 
Bronowice, ul.Władysława 
Podkowińskiego
Przestronne,dwupoziomowe mieszkanie o pow. 
78 m2. Duży salon z kominkiem połączony z jasną 
kuchnią ,łazienka oraz sypialnia.Wysoki standard 
wykończenia nieruchomości. Możliwość powrotu 
do pierwotnego układu ( 3 pokoje,jasna kuchnia,to-
aleta oraz  łazienka). Możliwość dokupienia garażu 
i komórki lokatorskiej. Taras o powierzchni 15 m2.     

3-pokojowe - 75 m2     
Ruczaj,  ul. Chmieleniec   
Salon z otwartą kuchnią, dwie oddzielne sy-
pialnie, łazienka, osobne WC, przedpokój, dwa 
balkony. Możliwość przerobienia na 3 sypialnie 
z salonem.

Cena 495.000 zł + 18.000 zł       
za miejsce postojowe
tel. 535 221 232

Cena 445.000 zł
tel. 730 029 199 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe - 49,50 m2 
Bieżanów, ul. Barbary 

Przedpokój, duża jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka, WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym, wolne    
od zaraz. Słoneczna ekspozycja. 

3-pokojowe – 53 m2     
Nowa Huta, os. Szkolne 

 Trzy pokoje, oddzielna jasna kuchnia, duża 
łazienka z wanną, przedpokój z miejscem 
na szafę wnękową. Przynależna piwnica. 
Klimatyczne mieszkanie w stanie do remontu 
w cichej części osiedla. Bardzo dobra 
komunikacja.

Cena 250.000 zł
tel. 693 569 107

Dom - 180 m2              
Brodła – do sprzedaży
Dom dwupoziomowy o powierzchni 180 m2. 
Stan do remontu. Idealny pod działalność 
gospodarczą lub inwestycję. Położony 27 ki-
lometrów od Rynku Głównego w Krakowie, przy 
drodze numer 780.  Na działce o powierzchni 3 
arów znajdują się rónież budynek gospodarczy 
pełniący też rolę garażu, w którym mieszczą 
się 2 pojazdy.

Cena 235.000 zł  
tel. 504 143 011

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

Cena 430.000 zł
tel. 696 496 500 

Cena 275.000 zł
tel. 537 680 002

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.                                   

3 pokojowe - 62,4 m2 
Prądnik Biały 
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, 2 łazienki z WC, 2 balkony. 
Mieszkanie w stanie dobrym. Usytuowane 
w kameralnym, ogrodzonym budynku. Do-
stępne miejsca parkingowe dla mieszkańców.                          

Cena  359.000 zł do negocjacji
tel. 537 978 098

2-pokojowe - 49,5 m2 
Grzegórzki, ul. Mogilska 
Przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon, piwnica. Mieszkanie  w 
prestiżowej lokalizacji; 
wokół pełna infrastruktura.                          

Cena  379.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777 

2-pokojowe - 47 m2 
Mieszkanie składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, sypialni, łazienki balkonu. Do 
mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Nowe budownictwo. 
Miejsce postojowe pod blokiem.

Cena  300.000 zł
tel. 536 367 990

2-pokojowe - 41 m2                                  
Stare Miasto, ul. Zyblikiewicza
 Nieruchomość położona w tradycyjnej 
kamienicy, składa się z dwóch niezależnych 
mieszkań z własnymi instalacjami i mediami. 
Jeden lokal w postaci pokoju z osobną kuchnią 
oraz łazienką, drugi lokal to pokój z aneksem 
kuchennym i łazienką. Aktualnie odnawiane są 
elewacje kamienicy. 

Cena  395.000 zł
tel. 512 110 804

3-pokojowe - 112 m2                                  
Stare Miasto, ul. Dietla
Nieruchomość składa się z trzech pokoi, 
osobnej kuchni, dwóch łazienek oraz balkonu 
z widokiem na ogrody O. Paulinów. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, 
Ogrzewanie gazowe. Idealne na biuro. 

Cena  820.000 zł
tel. 512 110 804
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STARE PODGÓRZE,
UL. JÓZEFIŃSKA
4-pokojowy apartament urządzony 
w wys. standardzie, pow. 70 m2

Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

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

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA
Ładne 3-pokojowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 61 m2, 2000 r.
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

GM. ZABIERZÓW
Komfortowy dom wolnostojący, 
270 m2, działka 10 ar, 2007 r.

Cena: 1.264.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

KROWODRZA,
UL. MAZOWIECKA 
Mieszkanie 1-pokojowe, 28 m2, 
klimatyczne
Cena: 320.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

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

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 22-62 m2

Ceny: od 191.335 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik  
 688-880-152

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

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

Ceny: od 166.660 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

NIEPOŁOMICE,
ZAKRZOWIEC
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 138 m2, działki 333-638 m2

Ceny:  od 395.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133

DĘBNIKI,
UL. LUDWINOWSKA
Komfortowy 3-pokojowy apartament, 
146 m2, taras o pow. 39 m2

Cena: 1.295.000  zł     

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943
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PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. FILIPOWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
wysoki standard
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

RUCZAJ,
UL. KONOPCZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
nowoczesne, taras
Cena: 600.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

CZYŻYNY,
UL. ORLIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
2017 r., nowoczesne
Cena: 408.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

PODGÓRZE,
UL. MYŚLIWSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 82 m2, 
ekskluzywne
Cena: 575.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

DĘBNIKI,
UL. BABINICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
wysoki standard
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. ŁOKIETKA
Dom wolnostojący typu dworek 
polski, 458 m2, działka 1500 m2

Cena: 2.680.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 34-97 m2

Ceny: od 247.719 zł

PODGÓRZE,
UL. SZAFRANA
Luksusowy apartament 
3-pokojowy, 67 m2, 2016 r.
Cena: 630.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

GM. WIELKA WIEŚ,
MODLNICA
Mieszkanie 3-pokojowe, 86 m2, 
do zamieszkania
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

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

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184
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PODGÓRZE,
UL. PŁASZOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
pod inwestycję
Cena: 320.000 zł

KONTAKT:   Stanisław Irzyk 
 509-907-533

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE,
KANTOROWICE
Dom bliźniak, 120 m2, wyposażony
Cena: 850.0000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
                   508-155-779

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-105-083

WOLA DUCHACKA, 
UL. DAUNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2, 
urządzone, 2005 r.
Cena: 395.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

DĘBNIKI,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
nowoczesne
Cena: 490.000 zł 

KONTAKT:  Sebastian Steranka    
                    501-227-010

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

Ceny: od 183.456 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Mieszkania 3-pokojowe z tarasami, 
pow. 57-63 m2

Cena: 349.000 zł                    

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

KROWODRZA,
UL. PALACHA
Mieszkanie 4-pokojowe, 56 m2, 
zadbane
Cena: 394.000 zł

KONTAKT:  Agnieszka Ślusarczyk 
 792-513-858

KROWODRZA,
UL. PACHOŃSKIEGO
Obiekt magazynowo-biurowy, 
760 m2

Cena: 48 zł/m2 netto + opłaty

KONTAKT:  Rafał Duda 
 507-894-500

WIELICZKA,
UL. RÓŻANA
Mieszkanie 3-pokojowe, 78 m2, 
przestronne
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188
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WIELICZKA,
UL. ZBOŻOWA
Dom w zab. szeregowej, 120 m2, 
2016 r., gustowny
Cena: 685.000 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

MODLNICZKA,
UL. WSPÓLNA
Dom wolnostojący, 145 m2, 
dz. 7,8 ar, 2009 r.
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

PODGÓRZE,
UL. WIELICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56,83 m2, 
wykończone, 2018 r.
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska  
 505-083-150

PROKOCIM,
UL. KORCZAKOWSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
nowoczesne
Cena: 432.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

GRZEGÓRZKI,
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 101 m2, 
2016 r., wys. standard
Cena: 1.225.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

RACIBORSKO
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
120 m2, działki 400 m2

Ceny: od 485.000 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 580.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                       
 688-880-149

 
 

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek        
                    505-110-150

GÓRKA NARODOWA,
UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ
Mieszkanie 4-pokojowe, 88,3 m2, 
loggia, urządzone
Cena: 479.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

RUCZAJ,
UL. KOBIERZYŃSKA
Dom w zab. bliźniaczej, 240 m2, 
2015 r., do wejścia
Cena: 999.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Piotr Kudła                              
 688-880-133
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Piękny, 3-pokojowy apartament na 1. piętrze nowoczesnego 
apartamentowca na Salwatorze. Składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, 2 sypialni, łazienki, toalety oraz przedpokoju, 
wykończone w bardzo wysokim standardzie. Możliwość 
wynajęcia miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Luksusowy apartament w kameralnym budynku. Składa się 
z przestronnego salonu, kuchni, jadalni, 3 sypialni, 2 łazienek 
(jedna prywatna, połączona z główną sypialnią), toalety oraz 
holu. Apartament wykończony i umeblowany w najwyższym 
możliwym standardzie. Do apartamentu przynależą 4 balkony 
z ekspozycją na cztery strony świata.

Bardzo ładny, klimatyczny dom w bezpośrednim sąsiedztwie lasu 
w Bieżanowie. Pow. całkowita 186 m2, ponad 18-arowa działka. 
Wybudowany w 1996 r., w 2004 r. przebudowa poddasza, 
w 2013 r. generalny remont parteru, w 2015 r. wymieniono dach 
oraz docieplono budynek. Nie wymaga wkładu finansowego.

Apartament mieści się na II piętrze inwestycji Apartamenty 
Novum. Do dyspozycji salon z aneksem kuchennym oraz 
wyjściem na balkon, sypialnię, pokój/gabinet, 2 łazienki — 
jedną z wanną, drugą z prysznicem, przedpokój, wyposażona 
kuchnia, ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni.

Luksusowy apartament o wielkości ok. 155 m2 w inwestycji 
Apartamenty Ludwinów! Składa się z przestronnego salonu, 
kuchni, łazienki, trzech sypialni, pięknego ogrodu zimowego 
oraz tarasu z widokiem na Wisłę. Z licznych przeszkleń 
rozpościera się widok na panoramę Starego Miasta, Kazimierza 
oraz Bulwarów Wiślanych.

Dom o pow. całkowitej 336,46 m2 na prawie 8-arowej działce 
z możliwością automatycznego nawadniania. Wybudowany 
w 2016 r., dwie kondygnacje. Na parterze taras do letniego 
grillowania oraz spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.  
Całość wykończona bardzo dobrej jakości materiałami.

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Paweł Sekuła
+48 537 883 281

pawel@privatehousebrokers.pl

Paweł Sekuła
+48 537 883 281

pawel@privatehousebrokers.pl

Kamil Pytel
+48 537 883 284

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Marcin Gosławski
+48 537 883 282

marcin@privatehousebrokers.pl

Karol Grabowski
+48 662 817 732

karol@privatehousebrokers.pl

Kamil Pytel
+48 537 883 284

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Salwator

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Dzielnica: Kraków-Podgórze

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Dzielnica: Kraków-Podgórze, Ludwinów

Wielka Wieś, Modlniczka

Cena: 5900 PLN

Cena: 14 000 PLN

Cena: 1 090 000 PLN

Cena: 5000 PLN

Cena: 3 950   000 PLN

Cena: 1 849 000 PLN

Powierzchnia: 85 m2

Powierzchnia: 165 m2

Powierzchnia: 186 m2

Powierzchnia: 78 m2

Powierzchnia: 155 m2

Powierzchnia: 337 m2

ul. Kościuszki

ul. Czarodziejska

ul. Sucharskiego

ul. Rakowicka

ul. Ludwinowska

os. Krakowskie Przedmieście

Wynajem

Wynajem

Sprzedaż

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

www.privatehousebrokers.pl
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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

Dębniki  - sprzedaż Salwator City – sprzedaż 

Wykończony 4-pokojowy 
apartament w luksusowej 
inwestycji przy ulicy 
Czarodziejskiej, Dębniki
88 m2 + taras 36 m2, 
4 pokoje, I piętro

Do sprzedaży mieszkanie 
z tarasem w Salwator City 
o pow. 98 m2

Cena: 1.277.502 zł 
(do negocjacji)

Cena: 980. 000 zł

ul. Dobrego Pasterza- sprzedaż ul. Grzegórzecka (Wiślane Tarasy)  - sprzedaż

Studio 26 m2 Mieszkanie 45 m2, IV p., 
z widokiem na Wisłę. 
Czynsz 420 zł
Mieszkanie wykończone na 
wysoki standard.
Możliwość kupienia 
miejsca w garażu 
podziemnym (42 000 zł/
miejsce).

Cena: 260.000 zł Cena: 579 .000 zł

Kazimierz – sprzedaż Dębniki - sprzedaż

Do sprzedaży 
dwupoziomowy lokal na 
Kazimierzu o pow. 160 m2

Na sprzedaż dom  
o powierzchni 200 m2  
z przestronnym salonem 
z kominkiem, 
4 sypialniami oraz 
ogródkiem i garażem 
zlokalizowany przy 
ul. Komuny Paryskiej.

    Cena: 820.000 zł       

Św. Tomasza – sprzedaż ul. Grzegórzecka (Wiślane Tarasy) – sprzedaż

Na sprzedaż piękny 
3-pokojowy apartament 
przy Rynku Głownym.

Na sprzedaż 2-pokojowe 
mieszkanie położone na 
6 piętrze z bezpośrednim 
widokiem na Wawel. 
W mieszkaniu jest 
zainstalowana 
klimatyzacja.

Cena: 1.128.000 zł 

Cena: 3.200.000 zł

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

Bartosz Gromadka   + 48 794 720 024  bartosz@aphouse.pl

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

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

Marek Cygal +48 795 184 428     marek@aphouse.pl

Cena: 455.000 zł

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

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

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

WYNAJEM
KRÓTKOTERMINOWY

Nieruchomości zawsze były dobrą lokatą kapitału, a teraz pojawia się szansa, że staną się 
Twoją inwestycją!
Wynajem krótkoterminowy to idealna alternatywa dla hoteli w turystycznym mieście, jakim 
jest Kraków. Zysk względem tradycyjnego najmu jest kilkukrotnie wyższy. Jednak to praca 
na pełen etat.

Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:

Jeżeli natomiast nie posiadasz jeszcze odpowiedniego mieszkania, 
służymy pełną poradą i na pewno pomożemy Ci znaleźć
apartament zgodny z Twoimi wymaganiami.

Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie ocenimy
czy Twoje mieszkanie spełnia warunki
wynajmu krótkoterminowego.

Skontaktuj się z nami,
a wspólnie ustalimy cały plan działań.

535 600 996
600 542 056
606 719 557

Piotr

Mateusz

info@hoca24.com

marketing

zarządzanie
rezerwacjami

pełną obsługę
klientów

przygotowanie mieszkania
pod wynajem

logistykę sprzątanie pranie

GROUP
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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

MICHAŁOWICE, OKOLICA

Do sprzedania dom 
wolnostojący o pow. 125 m2 
zlokalizowany na działce 
7 ar, w stanie deweloperskim, 
wybudowany wg. projektu 
Archon “Dom w Żurawkach”.

530.000 zł

 Beata Warchoł 608-174-904

WĘGRZCE, OKOLICA

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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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

531-255-155

Kraków, ul. Balicka 56
tel. 503 005 679

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

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

Zabudowa bliźniacza. 
Stan deweloperski. Działka 3,67 a,
Powierzchnia całkowita: 181 m2, salon 
z aneksem, 4 sypialnie, 2 łazienki, WC, 
pom. gospodarcze, garderoba.

56 m2, 2 pokoje – rozkładowe, lokal 
bezczynszowy, idealny na kancelarię, 
biuro rachunkowe.

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

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

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

136 m2, 6 pokoi, Stan deweloperski, 
Termin oddania – III kwartał 2018 r.

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

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

Modlniczka 
Dom na sprzedaż 

Kraków, Wola Justowska
Dom na sprzedaż

Łobzów, Spokojna
Lokal na wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Karniowice
Dom na sprzedaż

Kraków, Bieżanów
Mieszkanie na sprzedaż

Zielonki
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Kraków, Kazimierza Wielkiego
Apartament na wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Cena: 760 000 zł Cena: 1 600 000 zł

Cena: 2 600 zł          

Cena: 1 465 000 zł

Cena: 592 920 zł

Cena: 345 000 złCena: 325 000 zł

Cena: 589 000 zł – bez garażu
Cena: 619 000 zł – z garażem

Cena: 5 990 zł

Cena: 690 000 zł

503-005-679

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

B E Z  P R O W I Z J I

B E Z  P R O W I Z J I
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WA KAC Y J NA
PROMO C JA

M I E S Z KA N IOWA !
-  J.  DI ET L A  2 1  -

KOMFORTOWE
METRAŻE

ŚW. SEBASTIANA 16

WYJĄTKOWA
LOKALIZACJA

W W W . D I E T L A 2 1 . P L

W W W. S E B A S T I A NA 1 6 . P L

ATRAKCYJNE
CENY

Specjalną ofertą rabatową zostały
objęte wybrane mieszkania  

w kamienicy przy ul. J. Dietla 21  
w Krakowie, zaś obniżki sięgają 

nawet 50 tys. zł!

Promocja trwa do 31.08.2018 r.

W sprzedaży dostępne
mieszkania o powierzchniach

od 50 do 121 m2.

Kamienica usytuowana w sąsiedztwie
Bulwarów Wiślanych,

na styku Kazimierza i Starego Miasta.

Ceny mieszkań zaczynają sie już
od 6516 zł/m2.

Kraków,  Stare  Miasto

Ostatnie apartamenty w kompleksowo rewitalizowanej
kamienicy w sercu krakowskiego Starego Miasta,
pomiędzy Plantami a dzielnicą Kazimierz.

DOSTĘPNE MIESZKANIA JUŻ OD 40 m2!

CENY ZACZYNAJĄ SIE JUŻ OD 9052 zł/m2!

KONESER Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Szczepańska 7/4
31-011 Kraków

T: +48 531 919 033 
T: +48 534 018 881 
E: biuro@koneser.co
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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnia drObnE

mieszkania – sprzedaż

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

cena 499.000 zł
tel. 514-527-021

kraków, ul. beliny-prażmowskiego
55 m2, niski parter, wykończone pod klucz. 
apartamenty Beliny 46 to kameralna kamienica 
składająca się z 9 lokali o powierzchni 21–72 m2 
z  przynależną kom. lokatorską o  pow 2,81 m2 
oraz 3 zadaszonymi miejscami postojowymi na 
terenie posesji. Budynek pochodzący z 1935 r. 
został gruntownie odrestaurowany zgodnie 
z  wytycznymi konserwatora zabytków. utrzy-
mane zostały wszelkie sztukaterie elewacyjne 
jak i podziały okien, balkonów czy układ klatki 
schodowej. jednocześnie dla zwiększenia kom-
fortu i ekologicznego użytkowania zastosowano 
rozwiązania takie jak trzyszybowe okna, central-
ne ogrzewanie gazowe najnowszej technologii, 
elektroniczne liczniki pomiaru. jednocześnie aby 
utrzymać klimat lat 30. odtworzono sztukaterię 
sufitową, stolarkę drzwi z  koronami, wysokie 
listwy przypodłogowe czy drewniane dębowe 
podłogi. 

cena 332.000 zł 
tel. 669-461-550

kraków, ul. białoprądnicka 
34 m2, iV/iV p., jednopokojowe, jasne, słoneczne, 
stan bardzo dobry, dobrze wynajmowane, sprze-
da właściciel.

cena 220.000 zł
tel. 506-369-320

kraków, ul. borowinowa
33 m2, 2-pokojowe, ii piętro. mieszkanie w syste-
mie tBs (sprzedaż partycypacji), w 3-piętrowym 
budynku z  2004 r. lokal składa się z  2 pokoi, 
przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu. do 
mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
ogrzewanie miejskie.

cena 74.500 zł
tel. 608-470-276

kraków, ul. centralna
48 m2, 3-pokojowe, iV piętro. ekspozycja połu-
dniowa, mieszkanie bardzo słoneczne i  ciepłe. 
lokal składa się z wiatrołapu, salonu z aneksem 
kuchennym, 2 sypialni i łazienki. do mieszkania 
przynależy balkon o powierzchni 11 m2. w cenie: 
komórka lokatorska o  powierzchni ok. 2,5 m2, 
3 szafy wnękowe, kuchnia wraz z  agd, regał 
z szafką pod tV i pralka. dobra infrastruktura ko-
munikacji miejskiej: przystanek tramwajowy i au-
tobusowy mpk – przystanek centralna. czynsz 
administracyjny ok. 400 zł (co, woda, wywóz 
śmieci, fundusz remontowy). dodatkowo miejsce 
parkingowe w garażu podziemny za 30.000 zł.

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

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

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

cena 428.000 zł
tel.: 730-722-022

e-mail: agaligman@gmail.com

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

cena 144.000 zł
tel. 606-387-541

kraków, ul. józefińska
54 m2,  2-pokojowe, i   piętro.  mieszkanie 
w 3-piętrowym budynku willa awangarda, 
oddanym do użytku w  2009 r. znajduje się 
w  plombie do zabytkowej kamienicy. lokal 
składa się z dużego salonu z aneksem kuchen-
nym, sypialni, przedpokoju i  łazienki. z  obu 
pokoi wyjście na taras. kuchnia w zabudowie 
meblowej z  nowoczesnym sprzętem agd. 
czynsz ok. 500 zł, ogrzewanie miejskie. parko-
wanie na drodze dojazdowej.

cena 499.000 zł
tel. 505-176-163

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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kraków, ul. kalwaryjska
16 m2–50 m2, mieszkania w  rozbudowywanej 
kamienicy w samym centrum starego podgórza. 
apartamenty zostały zaprojektowane w sposób 
umożliwiający ich wykorzystanie jako mikro-
mieszkania lub pod najem krótkoterminowy. 
niewielka powierzchnia mieszkań oraz dosko-
nale zaprojektowane wnętrza z  dużą dbałością 
o  szczegóły powodują, że ich zakup staje się 
niezwykle opłacalny. duży nacisk został położony 
na wysokiej jakości materiały wykończeniowe 
oraz wysoki poziom wykończenia części wspól-
nych i  korytarzy. lokale oddawane są w  stanie 
deweloperskim.

ceny od 9900 zł/m2 
tel. 534-113-223 

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

cena 820.000 zł
tel. 507-112-699

kraków, ul. królowej jadwigi
4-pokojowe mieszkanie o pow. 128 m2 położone na 
i piętrze nowego, kameralnego apartamentowca 
przy ul. królowej jadwigi (blisko pętli tramwajowej 
salwator). składa się z salonu z aneksem kuchen-
nym, 3 sypialni, 2 łazienek, garderoby, balkonów. 
mieszkanie jest całkowicie wykończone (piękne 
drewniane podłogi, drewniane drzwi i  okna) 
i wyposażone. z balkonów i okien widok na za-
aranżowany ogród przeznaczony do użytkowania 
przez mieszkańców. Bardzo atrakcyjna lokalizacja 
ze względu na bliskość Bulwarów wiślanych, kopca 
kościuszki i ścisłego centrum krakowa.

cena 1.400.000 zł 
tel. 884-879-003 

kraków, ul. kuźnicy kołłątajowskiej 
37 m2, iii p., pokój dzienny 22,79 m2; kuchnia 
6,23 m2; łazienka 3,65 m2; komunikacja 4,26 m2. 
stan mieszkania bardzo dobry : drzwi antywła-
maniowe firmy dierre, parkiet jesion, w przed-
pokoju szafa w  zabudowie z  lustrem, system 
alarmowy, centralne ogrzewanie i ciepła woda 
z  mpec. mieszkanie do sprzedania z  pełnym 
wyposażeniem w cenie. w pobliżu sklepy, mała 
i  duża gastronomia, przedszkola, przystanki 
mpk. w sąsiedztwie powstają nowe osiedla. 

cena 229.000 zł
tel. 888-136-555 

kraków, ul. kuźnicy kołłątajowskiej
39 m2, 2-pokojowe, i   piętro. mieszkanie 
w  2-piętrowym budynku z  cegły z  2001 r. 
lokal składa się 2 pokoi: 17 m2 i 14 m2, aneksu 
kuchennego z meblami w zabudowie, łazienki 
(wanna, wc) i przedpokoju. okna pcV wycho-
dzą na południe. ogrzewanie i  ciepła woda 
z piecyka dwufunkcyjnego. czynsz ok. 200 zł/
msc. możliwość dokupienia garażu lub piwnicy. 
kontakt po godz. 16.

cena 243.000 zł
tel. 663-313-411

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

cena 340.000 zł
tel. 600-542-609

kraków, ul. miłkowskiego
penthouse o pow. 145 m2 z którego rozpościera 
się jedyny w  swoim rodzaju widok na cały 

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

cena 1.190.000 zł 
tel. 536 505 303  

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

cena 345.000 zł
tel. 693-847-747 

kraków, ul. pleszowska 
86 m2 z  balkonem, tarasem, ogrodem i  miej-
scem parkingowym. mieszkanie zlokalizowane 
na trzech półpiętrach. mieszkanie znajduje się 
w domu dwurodzinnym przy ulicy domów jedno-
rodzinnych. z klatki schodowej wejście do dwóch 
mieszkań. klatka schodowa w połowie należy do 
każdego z mieszkań – powierzchnia wspólnego 

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  
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użytkowania. rok budowy 2001. ogrzewanie 
gazowe – własny piec dwubiegowy, w  salonie 
klimatyzacja. w skład mieszkania wchodzi: duża 
kuchnia łączona z przedpokojem – 29,27 m2; duży 
salon z kominkiem – 27,43 m2; pokój z balkonem 
– 10 m2; pokój z balkonem – 8,59 m2; łazienka – 
5,28 m2 ;  wc z umywalką – 3,07 m2; komunikacja 
wewnętrzna 2,35 m2; wspólnie użytkowana klatka 
schodowa 13,65 m2.

cena 700.000 zł
tel. 786-986-580 

kraków, ul. rakowicka
96 m2, parter, apartament zlokalizowany w cen-
trum miasta, w inwestycji apartamenty noVum. 
składa się z przestronnego salonu oraz otwartej 
na salon kuchni, dwóch sypialni, gabinetu, 2 ła-
zienek (prysznic i wanna) i balkonu. mieszkanie 
jest urządzone w klasycznym stylu, jasne i prze-
stronne, w pełni umeblowane. istnieje możliwość 
zakupienia miejsca postojowego w  garażu 
podziemnym i  komórki lokatorskiej. inwestycja 
apartamenty novum cieszy się ogromnym po-
wodzeniem ze względu na nowoczesną bryłę, 
estetykę projektu oraz wysoką jakość wykończe-
nia. infrastruktura handlowo-usługowa wokół 
inwestycji doskonale rozwinięta. w  sąsiedztwie 
sklepy, piekarnie, pocztę. Bliskość komunikacji 
miejskiej zapewnia łatwy dostęp do każdego 
miejsca w krakowie.

cena 1.225.000 zł
tel. 516-028-307 

kraków, ul. rydlówka
34 m2, 1-pokojowe, i  piętro. mieszkanie typu 
studio z balkonem w 5-piętrowym bloku. w pełni 
wyposażone. ogrzewanie miejskie.

cena 269.000 zł
tel.: 668-287-485

kraków, ul. sołtysowska 
27 m2, 1-pokojowe, ii p./ iV p. w inwestycji faj-
ny dom. ekspozycja: południowo-zachodnia, 
balkon (6 m2), stan deweloperski, idealne pod 
wynajem. mieszkanie bardzo ustawne, dobrze 

zagospodarowany teren osiedla (przedszkole, 
sklepy, plac zabaw itp). w niedalekiej przyszłości 
ta część miasta będzie intensywnie rozbudowy-
wana, budowa urzędu miasta i biurowców przy 
ul. centralnej, zmiana infrastruktury drogowej. 
zabudowa terenu po byłym polmozbycie przy 
al. pokoju.

cena 169.100 zł
tel. 668-670-843 

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

cena 220.000 zł
tel. 781-031-755

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

cena 510.000 zł 
tel. 501451400 

kraków, ul. zdunów
56 m2, 2-pokojowe, iV piętro. mieszkanie w 7-pię-
trowym budynku oddanym do użytku na prze-
łomie 2012/2013 r. lokal składa się z  salonu, 
oddzielnej zamkniętej kuchni z oknem, sypialni, 
łazienki, przedpokoju, balkonu/loggii. stan miesz-
kania bardzo dobry, nowocześnie wykończone 
w  wysokim standardzie. meble w  pokojach do 
uzgodnienia. czynsz ok. 420 zł, do tego dochodzi 
koszt energii elektrycznej. ogrzewanie własne 
z kotłowni gazowej, nie ma gazu w mieszkaniu. 
osiedle częściowo zamknięte, parking podziemny 
(możliwość zakupu garażu). parkowanie na drodze 
dojazdowej. w pobliżu las Borkowski, park oraz 
zakrzówek oddalony ok. 1,5 km.

cena 348.000 zł
tel. 502-328-567

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

cena 316.800 zł 
tel. 691-981-242

domy – sprzedaz

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

cena 750.000 zł 
tel. 607-594-503 

kocmyrzów
140 m2, nowy dom, wybudowany w 2016 roku, 
położony w spokojnej okolicy, 6 km od granic 
krakowa. murowany z  cegły ceramicznej, 
płyta żelbetonowa, dachówka ceramiczna. 
wykonane przyłącza: prąd, woda miejska, gaz, 

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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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 
gospodarcze, 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, soboniowice
240 m2,  5 pokoi, w  tym salon połączony 
z  kuchnią, 2 łazienki, garderoba, duże po-
mieszczenie użytkowane obecnie jako pralnia. 
4 pokoje mają własne balkony. 2 sypialnie na 
piętrze wyposażone są w klimatyzację. w czę-
ści podpiwniczonej znajdują się 2 obszerne 
pomieszczenia, w tym jedno ogrzewane, gdzie 
mieści się kotłownia. dwa wyjścia z  domu 
zostały wyposażone w  duże ganki, jeden ze 
szklaną zabudową może być użytkowany jako 
ogród zimowy, drugi, otwarty, w konstrukcji 
drewnianej wychodzi bezpośrednio na zadba-
ny ogród. w ogrodzie jest wydzielone miejsce 
do wypoczynku. dom został wykończony 
w 2003 roku.

cena 1.200.000 zł  
tel. 694-601-354 

kraków, ul. wapowskiego
100 m2, działka 16,74  a; dom wolnostojący 
z  lat 60., znajdujący się w  krakowie – sidzinie, 
tuż przy zjeździe a  autostrady a4 na skawinę. 
Budynek posiada 2 kondygnacje ale generalnie 
jest do dużego remontu lub zburzenia i nowej 
zabudowy. zaletą jest obecność wszystkich 
mediów w budynku, tj: gaz, prąd, woda, kanali-
zacja. dom położony jest na działce z wjazdem 
z głównej ulicy asfaltowej. teren jest ogrodzo-
ny – możliwość poszerzenia działki o sąsiednią 
jeszcze niezagospodarowaną. z  tyłu domu 
znajduje się murowany garaż gospodarczy.  
w pobliżu sklep, market lidl i Biedronka, szkoła 
podstawowa, przedszkola i sieć usług. moze być 
to działka inwestycyjna.

cena 490.000 zł
tel. 601-503-785

e-mail: labora@poczta.fm 

kraków, ul. włodarska
dwupiętrowy dom jednorodzinny o  pow. 
120  m2 w  cichej dzielnicy krakowa ze znako-
mitym dojazdem do centrum miasta. parter: 
duży salon przechodzący do kuchni, sypialni. 
kuchnia po całkowitym remoncie wraz ze 

sprzętem agd i blatem kwarcowym. sypialnia 
z  dużą zabudowaną szafą. łazienka z  kabiną 
prysznicową. taras z  widokiem na zaciszną 
działkę. piętro: 2 sypialnie (jedna z garderobą), 
łazienka z  kabiną prysznicową. komunikacja: 
znakomity dojazd liniami tramwajowymi i au-
tobusowymi do centrum krakowa (pętla pod-
górze/łagiewniki), bliski wyjazd na obwodnicę. 
galeria handlowa Bonarka, sklep spożywczy, 
plac zabaw, przedszkole, szkoła podstawowa, 
fryzjer, pizzeria.

cena 615.000 zł
tel. 690-483-127

kraków, ul. zbydniowicka
244 m2, działka 15 a, wolnostojący dom z garażem 
i wiatą garażową. dom ma trzy poziomy, na każdej 
kondygnacji jest niezależne mieszkanie z kuchnią, 
łazienką i  osobnym wejściem. i kondygnacja 
z drewnianym gankiem – 65,20 m2, ii kondygna-
cja z  tarasem i  kominkiem z  rozprowadzeniem 
ciepłego powietrza – 85,50 m2, iii kondygnacja 
z zabudowanym balkonem – 93,30 m2. powierzch-
nia użytkowa domu 244 m2 (7 pokoi, 3 kuchnie, 
3 łazienki). nieruchomość usytuowana jest na 
terenach zielonych krakowa. w całości ogrodzona. 
dojazd do centrum miasta mpk i bus.

cena 690.000 zł
tel. 501-856-818 

wieliczka, ul. modrzewiowa
245 m2, działka 7,6 a. na parterze znajduje się 
przestronny salon z  nowoczesnym kominkiem 
połączony z  jadalnią, otwarta, nowoczesna 
i w pełni umeblowana meblami na wymiar kuch-
nia. dodatkowo na parterze znajduje się toaleta, 
przedpokój oraz garaż w obrysie domu. wyjście 
z salonu prowadzi na taras z którego przecho-
dzimy bezpośrednio do ogrodu. wokół domu 
ułożona jest granitowa kostka brukowa, a brama 
garażowa oraz ogrodzeniowa napędzana jest sys-
temami marki wiśniewski. z parteru, drewniane 
schody prowadzą na pierwsze piętro na którym 
znajdują się trzy sypialnie, przestronna i  jasna 
łazienka, garderoba oraz pokaźna antresola góru-

S P R Z E D A M  D Z I A Ł K Ę  O  P O W .  5 0  A

KraKów, Podgórze
Prostokątna, płaska działka o wym. 60 m x 90 m.

Prawomocne pozwolenie na budowę 6 domów 2-lokalowych.

CENA 20.000 zł/ ar
Tel. 603 465 821  e-mail: rybitwy53@interia.pl
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jąca nad salonem. dom jest w pełni umeblowany 
i  wyposażony materiałami najwyższej jakości. 
najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej, 
obsługiwany przez mpk kraków –  „koszykowice 
modrzewiowa” – znajduje się w odległości 400 m. 

cena 1.249.000 zł 
tel. 536-505-303  

działki – sprzedaż

bodzanów 
25 a, w  całości budowlana, wymiary ok. 
100 × 25 m. dłuższym bokiem przylega do drogi 
gminnej asfaltowej do słomigrodu. aktualny 
plan zagospodarowania przestrzennego. moż-
liwość podziału na dwie odrębne działki, obie 
z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej. 
cicha spokojna okolica 3 km do wieliczki, działka 
otoczona zielenią. w pobliżu zabudowa nowych 
domków jednorodzinnych. działka o  lekkim 
nachyleniu w kierunku południowym. wodociąg 
i prąd na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501-320-350

Grabie
15 a,  woda i gaz na działce a prąd w drodze gmin-
nej przy wjeździe na działkę. cicha i spokojna oko-
lica. Bliski dojazd do krakowa oraz do niepołomic 
i wieliczki. ogrodzona siatką z 3 stron,wjazd drogą 
asfaltową gminną. w  najbliższej okolicy sklep, 
kościół, szkoła, plac zabaw. niedaleko zjazdu 
z autostrady. 

cena 149.999 zł 
tel. 501-343-438 

kleszczów 
11 a, budowlana, tuż za granicami krakowa. 
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 
kilka drzew owocowych. działka uzbrojona: 
gaz, prąd, woda. 

cena 220.000 zł do negocjacji 
tel. 534-712-664

kraków, ul. skalna
7,6 a; budowlana, narożna, pozwolenie na 
budowę dwóch budynków jednorodzinnych 
w  zabudowie bliźniaczej. media w  granicy 
i drodze (woda, prąd, gaz, kanalizacja,telefon). 
cicha spokojna okolica, dojazd drogą asfaltową. 
w  pobliżu sklepy ogólno-spożywcze, szkoła, 
przedszkole, przystanek autobusowy, las wol-
ski, tor kajakowy. działka kształtem zbliżona 
do trapezu.

cena 370.000 zł
tel.  784-434-430

kraków, ul. wiosenna
20 a, budowlana (nr 71/1, krowodrza) z  po-
zwoleniem na budowę 4 domów w zabudowie 
bliźniaczej dwulokalowej (łącznie 8 lokali od 68 
do 104 m2 i ponad 200 m2 powierzchni wewnątrz 
budynków do indywidualnego zagospodarowa-
nia). wszystkie media, zjazd bezpośrednio z drogi 
publicznej. 

cena 2.250.000 zł
tel. 604-112-802

krzeszowice 
30 a, budowlana, położona 16 km od krakowa 
i 1 km od rynku w krzeszowicach. Blisko las, woda, 
dwa domy w sąsiedztwie. 

cena 230.000 zł
tel. 511-284 690 

Świątniki Górne 
18 a, budowlana, położona w  nowo powsta-
jącym osiedlu domów jednorodzinnych. Brak 
gospodarstw rolnych i ich zabudowy. działka 
o ekspozycji południowej o kształcie prosto-
kąta. szerokość 27,5 m, długość 66 m. działka 
jest objęta miejscowym planem zagospodaro-

wania o oznaczeniu mu, co oznacza możliwość 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojącej lub w  zabudowie bliźniaczej 
z możliwością wydzielenia w budynku miesz-
kalnym lokalu na cele usługowe dla usług nie-
uciążliwych. na końcu nieruchomości graniczy 
z  lasem. działka uzbrojona w  media. dojazd 
drogą utwardzoną.

cena 269.000 zł
tel. 509-373-077

mieszkania – wynajem

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

cena 1600  
+ opłaty

tel. 690-648-526

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

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

S P R Z E D A M  M I E S Z K A N I E  1 - P O K O J O W E

KraKów, UL. rYDLa 32 - cesja praw
Mieszkanie o pow. 27,54 m2 + taras 6,25 m2 + ogródek 14,24 m2

Budynek 3-piętrowy, termin zakończenia inwestycji - IV kw. 2019 r.

CENA 268.000 zł
Tel. 534 990 992 e-mail: tomasz.franusiak@gmail.com
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kraków, ul. romanowicza
57 m2, 3-pokojowe z aneksem kuchennym , iii p./ iii 
p. w  inwestycji  „pasaż podgórski” na zabłociu. do-
datkowo: przestronna garderoba, balkon i miejsce 
parkingowe. Blisko: przedszkole, sklep spożywczy, 
apteka, uczelnie takie jak wsB, uj i ue.

cena 3000 zł
tel. 510-800-605

kraków, ul. wielicka
51 m2, 3-pokojowe, V piętro. 2 nieprzechodnie 
pokoje, 1 pokój z  aneksem kuchennym, wypo-
sażona kuchnia, łazienka (kabina prysznicowa 
z  hydromasażem, pralka, wc, meble) i  samo-
dzielny balkonu – 12 m2. ogrzewanie miejskie. 
komunikacja miejska: linie tramwajowe – nr 3, 6, 
9, 13, 24, 50, nocne – 69. w pobliżu dworzec pkp 
płaszów. 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-pię-
trowym budynku z 2004 r. lokal składa się z salo-
nu, kuchni (umeblowana i wyposażona w sprzęt 
agd), sypialni i  łazienki (wanna, umywalka, 
pralka, wc, piecyk gazowy). wyjście z  pokoju 
dziennego na balkon. mieszkanie kompletnie 

umeblowane, blisko pętli tramwajowej. kaucja 
zwrotna – 1300 zł.

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

kupię

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

tel. 604-362-407

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

cena do uzgodnienia
tel. 607-762-578

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ  
29 czerwca 2018 roku

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

www.dwutygodnik.krn.pl
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

15–28.06.2018  nr 11/2018

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


