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Szanowny Czytelniku

Zakończyliśmy kolejną edycję Plebiscytu 

Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom. O tym, 

który projekt mieszkaniowy otrzymał w tym 

roku najwięcej głosów, i jak przebiegała gala 

wręczenia statuetek, przeczytasz na pierwszych 

stronach najnowszego wydania dwutygodnika. 

Bez wątpienia najczęściej powtarzanym hasłem 

ostatnich dwóch miesięcy jest RODO. Dokument 

został tak skonstruowany, że pozostawia wiele 

wątpliwości interpretacyjnych. Czy jednak 

powszechna panika, przede wszystkim wśród 

przedsiębiorców, była konieczna? W artykule 

„RODO a nieruchomości” sprawę komentuje 

Michał Podolec.

Deweloperzy nie boją się ryzyka — taką 

opinię reprezentuje Maciej Dymek z Private 

House Brokers, który w rozmowie z Katarzyną 

Wojaczek podsumowuje I półrocze na 

krakowskim rynku nieruchomości. A co ryzykują 

osoby, które właśnie teraz decydują się na 

zakup mieszkania i zaciągają na ten cel kredyt 

hipoteczny? 

Podobno im krótszy okres kredytowania, tym 

lepiej. Z artykułu „Najkorzystniejszy kredyt na 

lata, czyli sztuka planowania” dowiesz się jednak, 

że warto się nad tym dokładnie zastanowić, bo 

temat jest dużo bardziej skomplikowany.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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U
roczyste rozstrzygnięcie Plebiscytu i wręczenie statuetek 
zwycięzcom odbyło się 14 czerwca 2018 r., w  TAO Re-
staurant & Club, przy ul. Dolnych Młynów 10. Wśród go-

ści znaleźli się uczestnicy konkursu i przedstawiciele innych firm 
deweloperskich działających na terenie Małopolski oraz zapro-
szeni dziennikarze. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników Plebi-
scytu, wysłuchaliśmy prezentacji na temat przebiegu tegorocznej 
edycji, działań promocyjnych i specyfiki całego przedsięwzięcia, 
które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
osób planujących zakup nieruchomości. 

Wydarzenie ma przede wszystkim charakter lokalny, do-
tyczy projektów mieszkaniowych realizowanych w  Krakowie 
i  okolicach. W  przeciwieństwie do tradycyjnych konkursów 
branżowych opiera się na subiektywnych opiniach nabywców 
mieszkań.

Plebiscyt Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom to przede wszyst-
kim zabawa, do której zapraszamy głównie, choć nie tylko, miesz-
kańców Krakowa i  okolic. Jej celem z  punktu widzenia dewelopera 
zgłaszającego inwestycję jest pomysłowe, oryginalne wsparcie pro-
mocji i  sprzedaży. Dla nas, pracowników dwutygodnika „Krakowski 
Rynek Nieruchomości”, czyli organizatora Plebiscytu, najważniejsze 
jest dotarcie do jak największej liczby osób, które w najbliższym czasie 

Rozstrzygnięcie V edycji  
Plebiscytu dwutygodnika

RELACJE

będą kupować mieszkania. Stąd też promocja Plebiscytu odbywa się 
m.in. na Giełdach Domów i  Mieszkań, podczas których osoby szu-
kające nieruchomości dla siebie i  bliskich trafiają na pełną, aktual-
ną ofertę deweloperów. Form promocji towarzyszących Plebiscytowi 
jest jednak o wiele więcej — dodaje Krzysztof Maksiński, Dyrektor 
dwutygodnika.

Od lutego br. na łamach kolejnych wydań „Krakowskiego 
Rynku Nieruchomości” ukazywały się prezentacje inwestycji 
zgłoszonych do plebiscytu — opracowane według ujednolico-
nego schematu. Prezentowane inwestycje można było porów-
nać pod kątem m.in. kosztu metra kwadratowego, lokalizacji, 
standardu wykończenia, koncepcji architektonicznej, dodat-
kowej infrastruktury społecznej i  rekreacyjnej. Jako organiza-
torzy przewidzieliśmy następujące możliwości głosowania: za 
pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.krn.pl, lub 
wypełniając kupony drukowane w  dwutygodniku i  rozdawane 
uczestnikom targów mieszkaniowych w Krakowie. 

Po podliczeniu głosów, wyłoniono zwycięzcę oraz zdobyw-
ców II i III miejsca:
• I miejsce — Osiedle Pasteura (Tętnowski Development)
• II miejsce — Zaczarowany Młyn (Dom-Bud M. Szaflarski)
• III miejsce — Panorama Prądnik (Nokturn Deweloper)

Ogłoszone podczas gali wyniki pią-
tej edycji Plebiscytu pokazały, że dla 
osób, które podejmują decyzję o zaku-
pie mieszkania, równie ważna jak cena 
i lokalizacja jest architektura całego bu-
dynku czy osiedla oraz wieloletnie do-
świadczenie dewelopera gwarantujące 
bezpieczny zakup — mówi Krzysztof 
Maksiński.

W  tegorocznej edycji do udzia-
łu zostały nominowane nastę-
pujące inwestycje: Rezydencja 
Walenty (APT-DOM), Zaczarowany  
Młyn (DOM-BUD), Słowiańskie 
Wzgórze (WAKO), Panorama Prąd-
nik (NOKTURN DEWELOPER), 

Nie sugerując się ocenami ekspertów z branży nieruchomości oraz podziałami 
na kategorie konkursowe, kupujący mieszkania wybrali osiedle, które ich 
zdaniem najbardziej zasługuje na miano Inwestycji Przyjaznej Mieszkańcom. 
Już po raz piąty organizatorzy Plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom 
— redakcja dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości” — zaprosili do 
głosowania obecnych i przyszłych klientów firm deweloperskich. 

Wręczenie statuetki i dyplomu Inwestycja 

Przyjazna Mieszkańcom przedstawicielom 

firmy Tętnowski Development 



Tegoroczne nagrody w Plebiscycie 

Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom 

dwutygodnika „Krakowski Rynek 

Nieruchomosci”
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została Wielicka Garden, realizowana przez Atal (miejsce II 
przypadło firmie Eko-Park za projekt Art City, trzecią nagrodę 
przyznano Osiedlu Dobra Forma firmy Cracovia Property).

Partnerem Plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom są 
krakowskie sklepy Castorama.

Joanna Kus

Prądnik Nowy (CPRE), Villa la Scala (METROPOLIS), Osiedle Ło-
kietka (KRAK-ESTATE), Bartla 19 (VILLA BALTICA), Myśliwska 
Park (OKLAND DEVELOPER), Osiedle Pasteura (TĘTNOWSKI 
DEVELOPMENT), Kamienica Retmana (SOLART), Apartamenty 
Wadowicka (ACTIV).

Konkurs na najlepsze hasło reklamowe
Plebiscytowi towarzyszył dodatkowy konkurs dla uczestników 
głosowania. Jak co roku, redakcja dwutygodnika nagrodziła naj-
lepsze hasło reklamowe, wybrane spośród wielu propozycji. 
Nagrodą dla zwycięzcy jest pobyt w luksusowym hotelu w Ko-
łobrzegu. W tym roku urlop nad morzem spędzi Andżelika Le-
ciejewska — autorka hasła „Panorama Prądnik — Podłącz się do 
dobrej energii!”, promującego inwestycję Panorama Prądnik.

Bardzo lubię podróżować z moją rodziną, ale po takich podróżach 
dobrze wrócić do swojego ukochanego domu. Wiemy, że wybór miej-
sca, w którym człowiek będzie mieszkać, jest niezwykle ważny, a za-
razem trudny. Dokonując tego wyboru, kierujemy się dobrą energią, 
którą się wyczuwa intuicyjnie. Osiedle Panorama Prądnik to z pewno-
ścią miejsce, gdzie przepływa dobra energia, miejsce z widokiem na... 
dobrą przyszłość. Gdzie człowiek, który tu zamieszka, będzie czuł się 
szczęśliwy. Stąd hasło, które od razu przyszło mi do głowy: „Panora-
ma Prądnik — Podłącz się do dobrej energii!”. Tego życzę wszystkim 
mieszkańcom osiedla Panorama Prądnik i jeszcze raz pięknie dziękuję 
za nagrodę — podsumowuje Andżelika Leciejewska, autorka na-
grodzonego hasła reklamowego. 

Dla przypomnienia, w  ubiegłym roku zwycięskim hasłem re-
klamowym zostało „Zamieszkaj z nami i złap wiatr w żagle”, czyli 
pomysłowe nawiązanie do logotypu inwestycji Teligi 3, prowa-
dzonej przez Grupę Buma. 

Statuetka „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 
znakiem jakości
Listę zdobywców tytułu „Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom” 
przeprowadzonych do tej pory edycjach Plebiscytu otwiera pro-
jekt Fajny Dom przygotowany przez firmę Mota Engil Real Estate 
i Estia. W kolejnej odsłonie konkursu czytelnicy nagrodzili firmę 
Maxus Developer za Osiedle Lawendowa 3 w Zielonkach.

Podczas trzeciej edycji Plebiscytu głosujący wybrali aż trzy 
przyjazne inwestycje. Najważniejszą statuetkę przyznano firmie 
Bunscha Park Sp. z o.o., realizującej osiedle Bunscha Park. Drugie  
i  trzecie miejsce zajęły inwestycje, odpowiednio: Grzegórzki 
Park (inwestor: Inter-Bud Developer) oraz Wilga Park II (inwe-
stor: WAKO). Inwestycją Przyjazną Mieszkańcom roku 2017 Wręczenie dyplomów uczestnikom plebiscytu
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ZAPROSZONO NAS

Osiedle Pasteura — Inwestycja 
Przyjazna Mieszkańcom 

Wyniki głosowania w Plebiscycie Inwestycja Przyjazna Miesz-
kańcom pokazały, że inwestycja realizowana przez firmę Tęt-
nowski Development, już ma opinię miejsca, w  którym można 
zamieszkać na lata i odpoczywać od miejskiego zgiełku, nie tracąc 
przy tym dostępu do wszelkich udogodnień dużego miasta. 

Dostęp do zieleni
Biorąc pod uwagę fakt, że bliskość terenów zielonych jest jednym 
z  najistotniejszych czynników przy podejmowaniu decyzji o  wy-
borze miejsca zamieszkania, należy podkreślić, iż w  granicach 
Prądnika Białego znajdują się rozległe parki miejskie — w  tym 
Park Krowoderski (ok. 8 ha) i Park Tadeusza Kościuszki (ok. 3 ha). 
Na obszarze pierwszego z nich można korzystać m.in. z górki sa-
neczkarskiej, boisk sportowych, ogródka jordanowskiego, a także 
licznych ścieżek spacerowych i obiektów małej architektury. Park 
Kościuszki jest położony w  bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka 
kultury Dworek Białoprądnicki.

Zewnętrzne części wspólne Osiedla Pasteura zostały za-
projektowane podobnie jak ogólnodostępne przestrzenie re-
kreacyjne. Oznacza to, że dla mieszkańców przewidziano takie 
udogodnienia, jak m.in. ścieżki spacerowe, bezpieczne place za-
baw oraz specjalne miejsce do gry w szachy. 

Rozwiązania architektoniczne
Przyjazny charakter inwestycji podkreśla kameralna forma ar-
chitektoniczna, która daje poczucie komfortu przestrzenne-
go i  sprzyja budowaniu sąsiedzkich relacji. Mieszkania zostały 
zaprojektowane w  niskiej, czterokondygnacyjnej zabudowie. 

P
ołożone w  granicach Prądnika Białego Osiedle Pasteura 
to projekt, który otrzymał najwięcej głosów w tegorocznej 
edycji Plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom. Czy-

telnicy dwutygodnika oraz internauci wybrali osiedle, biorąc pod 
uwagę m.in. atrakcyjne położenie, rodzinny charakter i dobre po-
łączenia komunikacyjne z centrum miasta.

Inwestycja powstaje przy ul. Pasteura, w dzielnicy Prądnik Bia-
ły. Obszar ten należy do najczęściej wybieranych lokalizacji przez 
osoby poszukujące mieszkania, zarówno z myślą o własnych po-
trzebach, jak i  najmie. Na decyzję kupujących wpływa przede 
wszystkim rozwój dzielnicy oraz związany z nim dostęp do infra-
struktury drogowej i  handlowo-usługowej. W  Prądniku Białym 
znajdują się m.in. osiedlowe sklepy, placówki publiczne, punkty 
usługowe oraz większe obiekty handlowe. Warto zwrócić uwa-
gę, że w  okolicy Osiedla Pasteura kursuje 7 linii autobusowych. 
W  perspektywie kolejnych lat będą realizowane nowe miejskie 
inwestycje infrastrukturalne. 

Atrakcyjność dzielnicy, a  co za tym idzie także wartość poło-
żonych tu nieruchomości, wzrośnie dzięki planowanemu uru-
chomieniu linii tramwajowej. Jej budowa została uwzględniona 
w  zadaniach inwestycyjnych krakowskiego magistratu. Inwesty-
cja ta usprawni komunikację z centrum i innymi częściami miasta. 

Osiedle Pasteura zostało zaprojektowane z myślą o rodzinach 
oraz osobach aktywnych, którym szczególnie zależy na bliskości 
terenów zielonych i różnych możliwościach rekreacji na wolnym 
powietrzu. Oferta jest skierowana również do klientów, którzy 
bardziej niż szybkie tempo życia w  zatłoczonym centrum, cenią 
spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

Najnowsza inwestycja firmy Tętnowski Development powstaje w jednym 
z najprężniej rozwijających się rejonów Krakowa. Podobnie jak inne przedsięwzięcia 
firmy, projekt ma spełnić oczekiwania wymagających klientów. Inwestycję już 
docenili uczestnicy głosowania w Plebiscycie Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom.
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Oferta w  ramach I  etapu przedsięwzięcia obejmuje łącznie 88 
funkcjonalnych lokali z  dostępem do wind. Rozkłady mieszkań 
dostosowano do potrzeb osób, które preferują przestronne wnę-
trza z większą liczbą pomieszczeń (3- i 4-pokojowe), jak i do ocze-
kiwań klientów inwestujących w  kawalerki i  najpopularniejsze 
obecnie mieszkania 2-pokojowe. 

Biuro sprzedaży oferuje metraże od 32 do 79 mkw. Dodatko-
wą powierzchnię przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców sta-
nowią balkony lub tarasy (w  zależności od usytuowania lokalu). 
Architekci zaprojektowali także prywatne ogródki, które będą 
dowolnie aranżowane przez nabywców mieszkań. 

Funkcjonalnym rozwiązaniem, które nie ograniczy zewnętrz-
nej przestrzeni osiedla, jest zaplanowanie parkingu w  podziem-
nym garażu. 

Mimo swego kameralnego charakteru inwestycja stanowi przy-
kład nowoczesnego budownictwa. Konsekwencja w  przypadku 
kolorystyki elewacji, układu urbanistycznego, zagospodarowa-
nia części wspólnych i  estetyki terenów zielonych powoduje, że 
pod względem architektonicznym projekt wyróżnia elegancja 
i harmonia. 

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, budowa osiedla ma za-
kończyć się w I kw. 2020 r. 

Doświadczenie dewelopera
Tytuł laureata Plebiscytu Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom jest 
znakiem jakości nagrodzonej inwestycji, a także usług dewelope-
ra. Firma Tętnowski Development realizuje projekty od 2003 r., 

kierując się zasadą umiejętnego łączenia tradycji z  nowocze-
snością. Inwestycje spółki powstają dla wymagających klientów, 
poszukujących komfortu i różnorodności. Z tego względu szcze-
gólne znaczenie w architekturze budynków realizowanych przez 
firmę Tętnowski Development ma detal. Do budowy i wykończe-
nia wykorzystywane są materiały wysokiej jakości, dzięki czemu 
nabywcy mieszkań mają gwarancję odpowiedniego standardu 
wykończenia i komfortu użytkowania. 

Zrealizowane projekty
Deweloper wybiera lokalizacje w  wielu częściach miasta, co 
zwiększa szanse na dotarcie z  ofertą do różnych grup klientów 
— zarówno tych poszukujących luksusu i prestiżu, jak i spokojne-
go miejsca do życia. Na liście inwestycji marki Tętnowski Deve-
lopment są m.in. apartamentowiec Chopina 9, znajdujący się przy 
ul.  Fryderyka Chopina, w  sąsiedztwie Parku Krakowskiego, czy 
równie prestiżowa Lea Residence przy ul. Juliusza Lea. Nowocze-
sne spojrzenie na architekturę inwestycji mieszkaniowych repre-
zentują takie projekty, jak Prądnicka 65 czy Wrocławska 80. 

Firma jest członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Domów 
i  Mieszkań, Galicyjskiej Izby Budownictwa oraz Małopolskiego 
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. 

Joanna Kus
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RODO a nieruchomości

N
a wstępie wspomnieć należy, że wypada się nam wszystkim 
cieszyć. Po pierwsze dlatego, że podobnie jak w przypadku 
tzw. pluskwy milenijnej z 2000 r., okazało się, że wszech-

obecnie nakręcana panika była nieco przesadzona. Mimo RODO-
-reklamowych ostrzeżeń, 26 maja 2018 r. do przedsiębiorców nie 
wpadli kontrolerzy, by nałożyć nań milionowe kary. 

całości własnych obowiązków, także nałożonych na niego przez 
RODO, m.in. nie publikując wykazu rodzajów operacji wymagających 
oceny skutków. Bez tego zaś dokumentu, część administratorów nie 
może opracować i wdrożyć dokumentacji, teoretycznie warunku-
jącej dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.

A jak RODO ma się do szeroko pojętego rynku 
nieruchomości?
Rozporządzenie to dotyczy w zasadzie każdego podmiotu, który 
m.in. zbiera, utrwala, przechowuje, przegląda, wykorzystuje, roz-
powszechnia, usuwa lub podejmuje inne aktywności dotyczące 
danych osobowych osób fizycznych. Bynajmniej zatem nie doty-
czy to wyłącznie telekomów, branży e-commerce, akwizytorów 
czy znienawidzonych telemarketerów — ale i  deweloperów, za-
rządców czy pośredników.

Uznanie tych kategorii podmiotów za administratorów wydaje 
się obiektywnie oczywiste. Wszak mają oni dostęp do danych oso-
bowych osób fizycznych, które to dane z reguły przetwarzane są 
nadto w stosownych zbiorach.

Czy podmioty te obciążone są jakimiś szczególnymi obo-
wiązkami wynikającymi z  nowych przepisów o  ochronie danych 
osobowych?

I tak, i nie. RODO nie kategoryzuje i nie różnicuje bowiem obo-
wiązków w oparciu o kryteria branżowe. Pośrednik nieruchomo-
ści, by móc legalnie przetwarzać dane osobowe, musi zatem co do 
zasady dopełnić tych samych formalności, co np. operator telefo-
nii komórkowej, księgowy czy podmiot prowadzący sklep interne-
towy, a w szczególności rozważyć, które z zapisów i obowiązków 
RODO go dotyczą. Przepisy te zawierają bowiem zarówno zapisy 
dotyczące każdego administratora (np. obowiązki informacyjne, 
wymóg przetwarzania danych w oparciu o podstawę prawną itd.), 
jak i te, które nakładają dodatkowe wymogi z uwagi np. na liczbę 
zatrudnionych osób.

Szczególne obowiązki będące rezultatem RODO mogą wyni-
kać m.in. z  charakteru przetwarzania danych osobowych. Jeże-
li zatem zarządca, deweloper czy pośrednik zatrudnia powyżej 
250 pracowników, lub przetwarza dane osobowe, które powodu-
ją ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane doty-
czą, lub przetwarza dane osobowe częściej niż sporadycznie, lub 
przetwarza szczególne kategorie danych osobowych wymienio-
nych w  art. 9 ust. 1 RODO (rasa, pochodzenie etniczne, poglądy 
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależ-
ność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometrycz-
ne, dane dot. zdrowia, seksualności albo orientacji seksualnej), lub 
przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naru-
szeń prawa — wówczas powinien prowadzić tzw. rejestr czynno-
ści przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich kategorii 
czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. 

RODO nie określa, czym jest sporadyczne przetwarzanie da-
nych, niemniej uznać należy, że zarówno deweloper, zarządca 
nieruchomości, jak i  pośrednik — przetwarzają dane osobowe 
w zasadzie permanentnie, a z pewnością częściej niż sporadycz-
nie. Niczym niezwykłym w tej materii jest także sporadyczne (ale 

To było 25 maja, roku 2018. W życie weszły nowe-stare (wszak uchwalone dwa lata temu), 
unijne przepisy o ochronie danych osobowych.

Po drugie ponoć dzięki RODO ma być lepiej. Mniej niechcia-
nych reklam i w ogóle. Jednak póki co, odnieść można wrażenie, że 
miało być lepiej, a wyszło jak zawsze. Hurtowa ilość otrzymywa-
nego RODO-SPAMu, tj. pouczeń od dziesiątek podmiotów tytułu-
jących się naszym administratorem — dla większości z nas już jest 
nieco irytująca. Klikanie po raz sto czternasty w  wyskakującą za 
każdym razem tę samą zgodę na przetwarzanie danych, przy wej-
ściu na jakąkolwiek stronę internetową, stanowi nieludzką wręcz 
torturę. Co oczywiste, nie od razu Rzym zbudowano. Pozostańmy 
zatem z  nadzieją, że panująca zapobiegliwość wynikająca z  RO-
DO-paniki, ulegnie jednak zwykłemu rozsądkowi.

Po trzecie, cieszymy się także dlatego, że RODO mimo wszyst-
ko zapewnia chwile radości. Konsternacja teleakwizytora na 
oświadczenie o woli skorzystania z prawa do bycia zapomnianym 
— to po prostu fantastyczna sprawa. Na marginesie szkoda, że 
nie działa to w odniesieniu do punktów karnych za przekroczenie 
prędkości.

Po czwarte — możemy ponarzekać. Poglądów na temat tego 
aktu prawnego można mieć wiele. Prawie 90 stron tekstu, z któ-
rych 1/3 stanowi preambułę, to reprezentatywny przykład stylu 
pisania prawa przez unijne organy. Miło, że nawet w oficjalnym po-
radniku przygotowanym przez UODO (dawne GIODO) pt.: „Wska-
zówki i wyjaśnienia dotyczące rejestrowania czynności i kategorii 
czynności przetwarzania” stwierdza się fakt, że wątpliwości może 
budzić znaczenie poszczególnych pojęć użytych w powołanych przepi-
sach, a także stopień szczegółowości rejestrów i sposób ich prowadze-
nia. Wypada tylko zgodzić się z przedmówcą. Trudno zatem dziwić 
się, że po dziś dzień polski organ nadzoru sam nie wypełnił jeszcze 

PRAWO
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jednak) przetwarzanie danych wrażliwych w postaci np. informa-
cji o stanie zdrowia — zwłaszcza w  przypadku poszukiwań czy 
dostosowywania lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Po-
szukiwanie nabywcy dla lokalu dostępnego w  egzekucji komor-
niczej? Takie przetwarzanie teoretycznie można podciągnąć pod 
przetwarzanie danych związanych z naruszeniami prawa (z egze-
kucją komorniczą mamy bowiem do czynienia jedynie na wypa-
dek braku dobrowolności wykonania tytułu wykonawczego, co 
teoretycznie jest jakimś naruszeniem prawa). Dopytywanie kan-
dydata na najemcę lokalu np. o  palenie papierosów, można zaś 
podciągnąć pod przetwarzanie danych osobowych w  zakresie 
zdrowia (wszak palenie to forma uzależnienia). Reasumując ten 
wątek, zważywszy, że póki co brak jest wiedzy na temat praktyki 
stosowania RODO oraz charakteru i  szczegółowości ewentual-
nych kontroli, z ostrożności zatem zalecałbym każdemu zarządcy 
czy pośrednikowi nieruchomości stworzenie w/w rejestrów.

Pewne wątpliwości można mieć natomiast w kontekście anali-
zy, czy deweloper, zarządca lub pośrednik nieruchomości powinni 
ustanawiać tzw. inspektora ochrony danych. RODO wprowadza 
taki przymus, m.in. gdy główna działalność administratora lub pod-
miotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które 
ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularne-
go i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na 
dużą skalę, lub główna działalność administratora lub podmiotu prze-
twarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
(zacytowane wyżej dane wrażliwe) oraz danych osobowych doty-
czących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 
10 RODO.

Każdy deweloper, zarządca czy pośrednik winien odpowiedzieć 
sobie indywidualnie na pytanie, czy jego główna działalność pole-
ga na operacjach przetwarzania, które ponadto wymagają regu-
larnego i systematycznego monitorowania osób i to na dużą skalę. 
Niestety, przepisy te odwołują się do pojęć nieostrych, uznanio-
wych i pozbawionych definicji legalnej. Na wypadek kontroli, czy 
dany administrator słusznie, czy niesłusznie postanowił nie powo-
ływać inspektora ochrony danych — każdy z nas zdany będzie za-
tem na łaskę urzędnika, który raz stwierdzi tak, a raz inaczej. 

Czy RODO dotyczy także wspólnot 
mieszkaniowych?
Tak. Artykuł 4 pkt 7 RODO stanowi, że przez administratora na-
leży rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele 
i sposoby przetwarzania danych osobowych. Wspólnota mieszkanio-
wa będzie zatem innym podmiotem w rozumieniu w/w artykułu. 

Co to oznacza w  praktyce? Poza standardowymi obowiąz-
kami, rodzić to może także szereg organizacyjnych absurdów 
i dylematów.

Wątpliwości można mieć już na etapie rozważania, czy wspólno-
ta mieszkaniowa potrzebuje zgody swych członków na przetwarza-
nie ich danych osobowych. W przypadku jej braku, przetwarzanie 
danych jest dopuszczalne jedynie, gdy jest niezbędne do: 1) wyko-
nania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed za-
warciem umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, 3) ochrony żywotnych interesów osoby, któ-
rej dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 4) wykonania zadania 
realizowanego w  interesie publicznym lub w  ramach sprawowa-
nia władzy publicznej powierzonej administratorowi, 5) celów 

wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają inte-
resy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy oso-
ba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Stosunek członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej nie ma 
charakteru umownego — wynika on z mocy prawa. Podstawą prze-
twarzania danych nie może być zatem opisany wyżej pkt 1. W opi-
sanym przypadku można postawić słuszną tezę, że przetwarzanie 
przez wspólnotę mieszkaniową danych osobowych jej członków 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, a  to choćby do reprezentowania wspólno-
ty w  stosunkach z  poszczególnymi właścicielami lokali (vide art. 
21 ust. 1 ustawy o własności lokali). Ta, wydawałoby się oczywi-
sta oczywistość, nie jest jednak tak oczywista z uwagi na treść art. 
6 ust. 3 RODO, zgodnie z którym na powyższą podstawę prawną 
przetwarzania danych można powołać się jedynie wtedy, gdy pod-
stawa przetwarzania (…) będzie określona w prawie Unii, lub w prawie 
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Ponadto cel 
przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej. 

Z  zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji wynikało, że w  ustawie 
o własności lokali pojawi się stosowny zapis (art. 6a). Jak łatwo się 
domyślić, póki co go nie ma. Teoretycznie zatem, na chwilę obec-
ną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych członków 
wspólnoty przez jej zarząd, może być tylko zgoda lub powołanie 
się na ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub in-
nej osoby fizycznej, lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
administratora lub osobę trzecią. W tym kontekście można bowiem 
słusznie twierdzić, że przyczyną i celem przetwarzania danych oso-
bowych jest zarówno umożliwienie członkowi korzystania z praw 
wynikających z członkostwa, jak i umożliwienie wspólnocie realiza-
cji uzasadnionego interesu w postaci np. pobierania zaliczek. 

To jednak nie jedyne praktyczne problemy. W  szczególności 
bowiem mogą one wyniknąć z sytuacji konfliktowych, gdy np. je-
den z członków wspólnoty będzie domagał się nie udostępniania 
swych danych pozostałym członkom, a  jednocześnie pozostałe 
osoby domagać się będą ich podania, np. w celu zweryfikowania 
statusu członkostwa, stanu zadłużenia lub sposobu oddania głosu 
za daną uchwałą.

Co wówczas czynić? Pozostanie tylko szukać wsparcia albo 
rady u RODO-doradcy.

Michał Podolec
Radca prawny
www.krmp.pl

www.porady.prawne.online
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Nieruchomości w majątku dłużników

D
łużnicy w  obliczu niewypłacalności albo braku chęci do 
zwrotu zaciągniętych zobowiązań czy naprawienia wy-
rządzonych szkód, często próbują w  bardziej lub mniej 

wyrafinowany sposób dokonywać czynności faktycznych i praw-
nych, mających na celu przekonanie wierzycieli o swojej niemoż-
ności zapłaty z uwagi na brak środków ku temu. Zazwyczaj takie 
metody, pomijając aspekt etyczny, są mało skuteczne czy wręcz 
obarczone wadą pozorności.

W  niniejszym artykule skupimy się na jednym z  rodzajów 
składników majątku dłużników, jakim są nieruchomości. Ich wy-
jątkowość polega po pierwsze na tym, że często stanowią naj-
większy składnik majątku, po drugie ich status prawny oraz obrót 
podlega szczegółowej kontroli oraz jest widoczny w jawnym re-
jestrze ksiąg wieczystych (o ile dana nieruchomość takową księ-
gę ma założoną), a po trzecie wreszcie, jak sama nazwa wskazuje, 
trudno taką rzecz fizycznie ukryć.

Dłużnicy, czując nadchodzące widmo egzekucji, dokonu-
ją przeróżnych akcji związanych z  nieruchomością: sprzeda-
ją ją po zaniżonej cenie osobie zaufanej, darują najbliższym, czy 
też obciążają ją prawami, które mają spowodować obniżenie jej 
wartości rynkowej. W grę wchodzi również rozwód na papierze 
z „korzystnym” dla dłużnika podziałem majątku, czy ustanowie-
nie wysokich alimentów, które przy egzekucji korzystają z pierw-
szeństwa przed wieloma kategoriami roszczeń, jakie przysługują 
wierzycielom. Poniżej opisane zostaną najbardziej powszechne 
tego typu działania.

Rozporządzenie nieruchomością
Najbardziej klasyczną „ucieczkę” nieruchomością z majątku oso-
bistego dłużnika stanowi jej zbycie innemu członkowi rodziny 
(dzieciom, małżonkowi do jego majątku osobistego, rodzicom) 

albo niespokrewnionej zaufanej osobie. Tytuł prawny zbycia nie 
ma tu znaczenia, może to być np. sprzedaż, zamiana, wykonanie 
świadczenia w zamian za zwolnienie z długu czy też darowizna. 
Efektem końcowym ma być przejście własności nieruchomo-
ści z  majątku dłużnika do majątku uprawnionego. Oczywiście 
te same reguły będą obowiązywały przy innych tytułach praw-
nych do nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu, np. 
użytkowanie wieczyste czy własnościowe prawo do lokalu.

Obciążenie nieruchomości
Innym sposobem, który ma na celu „obrzydzić” samemu wierzy-
cielowi czy też komornikowi na etapie egzekucji możliwość do-
chodzenia roszczeń z nieruchomości, jest jej obciążenie prawami 
osób trzecich.

Katalog czynności i kreatywność dłużników są tu bardzo duże, 
dość wymienić najpopularniejsze:
• zawarcie umowy najmu w przypadku lokali mieszkalnych, np. 

na czas określony 30 lat. Sama umowa jest akurat do wzrusze-
nia, gdyż zgodnie z art. 1002 k.p.c.: Z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia o  przysądzeniu własności nabywca wstępu-
je w  prawa i  obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu 
i  dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te sto-
sunki w  wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. 
W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości za-
warta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może 
wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocz-
nego terminu wypowiedzenia, o  ile umowa nie przewiduje termi-
nu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem 
formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzier-
żawcy wydana. Jednakże powyższy tryb plus fakt konieczności 
dokonania eksmisji najemcy nie będą zachęcać potencjalnych 
kupców;

• obciążenie nieruchomości hipoteką, która zabezpiecza 
prawdziwy lub fikcyjny dług zaprzyjaźnionej dłużnikowi 
osobie;

• klasykę gatunku stanowi obciążenie nieruchomości prawem 
dożywocia np. na swoje dziecko. W przypadku sprzedaży nie-
ruchomości obciążonej prawem dożywocia w drodze licytacji 
komorniczej, potencjalny nabywca przed przystąpieniem do li-
cytacji powinien otrzymać pełne dane na temat stanu praw-
nego nieruchomości. Informacja o obciążającej nieruchomość 
umowie dożywocia oraz wartości tego prawa musi znaleźć się 
w protokole opisu i oszacowania nieruchomości. Zgodnie z art. 
1000 § 3 k.p.c.: prawa dożywotnika nieujawnione w księdze wie-
czystej lub niezgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem 
licytacji, wygasną z  chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o  przysądzeniu własności nieruchomości na rzecz nabywcy. Nie 
ma jednak co liczyć na taki scenariusz, gdyż dłużnik z pewno-
ścią zadba o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

PRAWO

Szeroko rozumiane wyzbywanie się majątku przez dłużników jest tak 
powszechnym zjawiskiem, znanym w społeczeństwie od tysiącleci, że podstawowe 
oręże wierzycieli przeciwko takim zachowaniom — skarga pauliańska (Actio 
Pauliana) — opisane było już w Kodeksie Justyniana z 528 r. n.e.
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Rozwód
Rozwód stanowi „ciekawą” alternatywę, jeśli idzie o wyzbywanie 
majątku. Należy wskazać, że w klasycznym ustroju majątkowym 
małżonków istnieje wspólność majątkowa, która m.in. przewiduje 
istnienie wspólnego majątku dorobkowego małżonków. Nie wda-
jąc się w  szczegóły, wierzyciele osobiści jednego z  małżonków 
mogą w zależności od rodzaju długu, po spełnieniu określonych 
przesłanek dochodzić swoich roszczeń z  części bądź z  całości 
majątku wchodzącego do majątku wspólnego małżonków. Z tego 
też powodu dłużnikowi wydaje się, że „wyjęcie” nie-
ruchomości będącej składnikiem majątku wspólne-
go do majątku osobistego małżonka będzie dobrym 
sposobem na uniknięcie egzekucji z  tego przedmio-
tu. Jeden ze sposobów na takie „wyjęcie” stanowi 
przeprowadzenie rozwodu. Gdy będzie on połączo-
ny z podziałem majątku wspólnego, do którego nale-
ży nieruchomość, łatwo się domyślić, że ten składnik 
masy dorobkowej małżonków wejdzie do majątku 
tego z nich, który nie posiada długów.

Inną funkcję pozornego rozwodu stanowi zawar-
cie ugody alimentacyjnej pomiędzy rozwiedzionymi. 
W  takiej ugodzie dłużnik osobisty zobowiązuje się 
względem byłego małżonka do płacenia bardzo wy-
sokich miesięcznych alimentów. Katalog kolejności 
zaspokojenia wierzycieli zawarty w  art. 1025 k.p.c. 
jest bardzo korzystny dla roszczeń alimentacyjnych 
i poza kosztami egzekucyjnymi wyprzedza wszystkie 
inne kategorie roszczeń, jak np.: należności za pracę, 
należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zasta-
wem rejestrowym i zastawem skarbowym, należności z roszczeń 
osobistych i inne. Nawet jeśli nieruchomość będzie znajdować się 
w majątku dłużnika, to przez czas potrzebny do przeprowadze-
nia postępowania sądowego lub/oraz egzekucyjnego przez wie-
rzycieli osobistych czy rzeczowych, niepłacone alimenty urosną 
do kwoty, która w licytacji komorniczej pochłonie całość wylicy-
towanej sumy. Na szczęście ten proceder jest dość dobrze zna-
ny sądownictwu i uchylenie takiej pozornej ugody alimentacyjnej 
jest możliwe.

Ukrywanie i wyzbywanie majątku to przestępstwo
Zgodnie z art. 300 § 1 kodeksu karnego kto, w razie grożącej mu 
niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokoje-
nie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowu-
je, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki 
swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Karal-
ne jest również udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego 
organu państwowego, gdy dłużnik usuwa, ukrywa, zbywa, darowu-
je, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składni-

ki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki 
zajęcia.

Z  kolei art. 301 § 1 kodeksu karnego przewiduje karalność 
czynu polegającego na tym, że ktoś będąc dłużnikiem kilku wie-
rzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, 
że tworzy w  oparciu o  przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą 
i przenosi na nią składniki swojego majątku. Grozi za to kara pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W wyroku z 17 listopada 2011 r., sygn. V KK 226/11 Sąd Naj-
wyższy uznał, że aby doszło do przestępstwa z po-
wyższego artykułu, nie jest wymagane, aby w czasie 
przestępnego działania istniało już orzeczenie, które-
go wykonanie sprawca chce udaremnić. Przestępstwa 
można się dopuścić również wtedy, gdy egzekucja do-
piero grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel w sposób 
niedwuznaczny daje do zrozumienia, że postanowił do-
chodzić swojej pretensji majątkowej w  drodze sądowej. 
Wystarczające jest więc, by składniki majątku były za-
grożone zajęciem, jeżeli istnieje obiektywne, rzeczywiste 
i  bezpośrednie niebezpieczeństwo zajęcia, a  więc takie 
niebezpieczeństwo, z którym należy się liczyć.

Jak widać, dłużnicy mogą stosować szereg środ-
ków, które mają utrudnić lub udaremnić dochodze-
nie roszczeń przez wierzycieli. Działania takie często 
będą stanowić czyny przestępne. Sami wierzyciele 
zaś posiadają możliwość skutecznego przeciwdzia-
łania czynnościom dłużników, m.in. poprzez skorzy-
stanie ze skargi pauliańskiej. Instytucja ta zostanie 
opisana w następnej części artykułu.

Krzysztof Janowski
radca prawny
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Deweloperzy  
nie boją się ryzyka

Ceny na rynku wtórnym nadal są wyższe, więc według mnie 
klienci zostaną przy mieszkaniach z rynku pierwotnego. Oczywi-
ście wszystko zależy od sytuacji życiowej potencjalnego nabyw-
cy. Jeśli danej osobie zależy na szybkiej przeprowadzce, raczej 
zdecyduje się na rynek wtórny. Do mieszkania z  rynku wtórne-
go wprowadzić można się od razu po sfinalizowaniu transakcji, 
produkt zazwyczaj jest gotowy. Jeśli jednak potencjalny klient ma 
więcej czasu, z  pewnością wybierze rynek pierwotny, który jest 
tańszy. Zakup nowego mieszkania generuje dodatkowe oszczęd-
ności, jak np. podatek PCC w wysokości 2 proc. od kwoty zakupu 
na rynku wtórnym. 

Czy w Krakowie nadchodzi okres kupowania niemal 
wyłącznie na etapie „dziury w ziemi”? Jak kształtują się 
ceny — będzie stabilnie, czy powinniśmy spodziewać się 
podwyżek cen metra kwadratowego?

Ceny wzrosną, nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Powodem 
będą nowe przepisy, ceny gruntów oraz koszty budowy spowo-
dują wzrost cen. W Krakowie większość transakcji ma miejsce na 
rynku pierwotnym, ponieważ tam dostępna jest szeroka gama 
produktów, od tych najtańszych w dalszych lokalizacjach do naj-
droższych w centrum.

Jakie są perspektywy dla inwestorów? W którą stronę 
zmierza rynek? 

Według mnie, wbrew opinii niektórych, rynek jest wciąż stabilny.
Inwestorzy z  pewnością zostaną zweryfikowani przez ceny bu-
dowy oraz przepisy ustawy deweloperskiej, która zakłada tylko 
rachunki powiernicze zamknięte oraz szereg innych przepisów, 
które sprawią, że być może na rynku pozostaną tylko duże firmy 
oraz deweloperzy z własnym kapitałem i bankiem ziemi. 

Czy dotknie to też lokalnych inwestorów?

Lokalni inwestorzy mają grunty w  swoich zasobach, bo dobrze 
znają rynek, więc nie powinno ich to dotknąć. Oczywiście mowa tu 
o  większych graczach. Zapowiadany wzrost stóp procentowych 
również może mieć negatywny wpływ na inwestorów, którzy wi-
dząc koszty finansowania, mogą odstąpić od zamiaru budowy.
Pomimo zagrożeń, rynek przez najbliższe kilka lat nie powinien 
wykonywać nerwowych ruchów, więc możemy być spokojni.

ROZMOWY

O tym, jak wygląda aktualna sytuacja na rynku 
nieruchomości w Krakowie i jakie są perspektywy 
dla kupujących mieszkania, z Maciejem Dymkiem, 
Senior Real Estate Broker w Private House 
Brokers, rozmawia Katarzyna Wojaczek.

Pierwsze półrocze już prawie za nami. Czy na krakowskim 
rynku zaszły istotne zmiany?
Z perspektywy poprzednich lat nie sądzę, by zmiany, z którymi mamy 
do czynienia, były szczególnie istotne. Może ujmę to inaczej: nie są to 
zmiany, które mogłyby nas bardzo zaskoczyć. Obserwujemy znany 
już schemat: deweloperzy zanotowali po raz kolejny wzrost sprze-
daży w stosunku rok do roku, po raz kolejny oddano do użytkowania 
więcej mieszkań. Ceny na razie są stabilne, rynek się rozwija, a klienci 
coraz chętniej decydują się na zakup nieruchomości. 

Z czego to wynika? 

Wynika to przede wszystkim z lepszej sytuacji finansowej Polaków 
oraz nadal łatwej dostępności finansowania zewnętrznego — kre-
dytu hipotecznego.

Skoro o zmianach mowa, jedna jest szczególnie wyraźna: 
od stycznia 2018 r. wydano zdecydowanie więcej pozwoleń 
na budowę w zestawieniu z poprzednimi latami...

Zgadza się. Efektem jest rzecz jasna fala nowych mieszkań, któ-
re będą musiały znaleźć swoich nabywców. Co ciekawe, pomimo 
dużej liczby pozwoleń, deweloperzy już nie tak łatwo uzyskują po-
zwolenia na budowę. Miasto w ostatnim półroczu zdecydowało się 
nawet cofnąć kilka pozwoleń na budowę wydanych dużym ogólno-
polskim firmom deweloperskim. Co sprawiło, że klienci posiada-
jący mieszkania zarezerwowane właśnie u  dużych deweloperów, 
przenieśli swoje zainteresowanie na lokalnych inwestorów.

Nie boją się ryzyka?

Wbrew pozorom, lokalni deweloperzy często mają w ramach da-
nego obszaru więcej zrealizowanych przedsięwzięć niż duże fir-
my ogólnopolskie, a  ich oferty bywają o  wiele atrakcyjniejsze 
i pewniejsze. 

Czy teraz jest dobry moment na zakup mieszkania, czy 
może lepiej wstrzymać się z decyzją o zakupie?

Według mnie to najlepszy moment na zakup mieszkania. Przyczyna 
jest prosta, lada moment ceny na pewno poszybują w górę za sprawą 
zmian w ustawie deweloperskiej, rosnących kosztów budowy oraz 
coraz droższych i mniej dostępnych gruntów. W przyszłym roku, de-
cydując się na zakup, możemy ponieść dużo wyższe koszty, a  i do-
stępność mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach może być mniejsza. 

Czy długi czas oczekiwania na oddanie nowych inwestycji 
spowoduje skierowanie uwagi klientów w stronę rynku 
wtórnego?
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Najkorzystniejszy kredyt na lata, 
czyli sztuka planowania

sfinansować wymarzone „M”, spłacamy kredyt 3 lata, w tym cza-
sie gromadzimy oszczędności. Dostajemy lepszą pracę, zbiera-
my szybciej, zgodnie z harmonogramem ubywa nam też kredytu. 
Finalnie  dopłacamy kilka procent i zamieniamy stary kredyt na 
nowy z wkładem 20 proc. Ktoś powie — Jest ryzyko, że nie dostanę 
tańszego kredytu w przyszłości — to prawda. Ryzyko jest wpisane 
w nasze życie, ale jeśli nie kupimy dziś, to będziemy wynajmować 
przez kolejne kilka lat, a w tym czasie nieruchomości podrożeją, 
więc i tu jest ryzyko.

Kolejna sprawa to rozważenie, czy nabywana nieruchomość 
jest na pewno ostatnią i docelową nieruchomością w naszym ży-
ciu. Jeśli za kilka lat będziemy chcieli kupić kolejną, wtedy może 
wyjść na wierzch kilka spraw. Po pierwsze dotychczasowy kre-
dyt obciąża naszą zdolność kredytową, ta natomiast jest liczo-
na z uwzględnieniem wysokości raty, czyli kredyt zaciągnięty na 
30 lat mniej nas obciąża niż ten wzięty na 10. Po wtóre nie wiemy, 
czy kredyty wtedy będą tańsze, czy droższe. Jeśli tańsze — bie-
rzemy jak najwięcej nowego kredytu, a stary możliwie najwięcej 
nadpłacamy. Jeśli natomiast kredyty okażą się droższe, warto 
będzie zrobić jak największy wkład własny w  nową transakcję 
i  „uciekać” z nowego kredytu jak najszybciej, pozostawiając sta-
ry jak najdłużej.

Podsumowując, dłuższy kredyt pozostawia nam trochę wię-
cej możliwości, a  przede wszystkim niższa rata pozwala więcej 
odkładać i budować szybciej swobodę finansową. Jak wiadomo, 
pieniądze szczęścia nie dają, ale trochę gotówki na koncie zawsze 
zwiększa zakres możliwych do wykonania ruchów.

Na koniec warto zwrócić jeszcze uwagę na kredyty ze sta-
łym oprocentowaniem, które ostatnio pojawiają się w  ofertach 
niektórych banków. Często pada pytanie, czy warto się nimi in-
teresować. Z  tym, czy warto, lepiej nie polemizować, bo trud-
no przewidzieć, jakie będą stopy procentowe. Może istnieje taki 
scenariusz rynkowy, przy którym się opłaci, ale to pozostaw-
my na marginesie. Istotną kwestią jest to, że taki kredyt na ogół 
jest nieco droższy od tego ze zmienną stopą, ale za to wiemy, że 
rata się nie zmieni. Pamiętajmy jedynie, że stałe oprocentowanie 
banki gwarantują maksymalnie 5 lat, więc nie dajmy się zwieść 
pozorom. 

Dobry plan to podstawa, dlatego zachęcam do rozważenia 
różnych opcji i  wzięcia pod uwagę również zmienności rynku, 
a przede wszystkim do gromadzenia oszczędności, bo te zawsze 
są kluczem do „najtańszego” kredytu. 

FINANSE

W
iele osób oczekuje pomocy w znalezieniu najtańszego 
(najlepszego) dla siebie kredytu mieszkaniowego, czy 
to na zakup mieszkania, domu lub działki, czy też na 

samodzielną budowę systemem gospodarczym. Najlepszy jed-
nak nie zawsze jest wprost równoważny z najtańszym (szczegól-
nie, jeśli za kryterium przyjmiemy teoretyczny całkowity koszt 
kredytu).

Teoretyczny, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, ile faktycz-
nie zapłacimy w  trakcie całego kredytu. Choćby ze względu na 
zmienne stopy procentowe, które mogą mieć istotny wpływ na 
ilość zapłaconych przez nas odsetek.

Podstawowa sprawa to okres kredytowania. Powszechnie 
wiadomo, że im dłuższy, tym więcej odsetek, ale często się zda-
rza, że w  pierwszym momencie umyka nam fakt, iż każdy kre-
dyt można spłacić wcześniej, co gwarantuje ustawa. Aktualnie 
banki mogą pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę czy też czę-
ściową nadpłatę maksymalnie przez 3 lata. Jest natomiast grupa 
banków, która zdecydowała się uwolnić swoich klientów od tych 
opłat już od pierwszego dnia funkcjonowania kredytu. W związ-
ku z powyższym kredyt pierwotnie uzgodniony w umowie z ban-
kiem na 30 lat, może funkcjonować zaledwie kilka lat, tym samym 
odsetki zapłacimy jak od kilkuletniego kredytu. 

W tym miejscu oczywiście podniosą się głosy, że przecież na 
początku spłacamy głównie odsetki. Oczywiście można zrozumieć 
takie wyobrażenie, bo jeśli okres kredytowania jest długi, to czę-
sto odsetkowa część raty znacznie przewyższa wysokość spłaca-
nego kapitału, ale to tylko złudzenie. Dla wielu osób zaskakujące 
okazuje się zestawienie harmonogramu spłat na 30 i np. na 10 lat, 
bo pierwsza rata odsetkowa ma dokładnie taką samą wysokość. 
Niemożliwe? — ktoś spyta — to skąd w takim razie różnica w koszcie 
kredytu? Różnica wynika jedynie z tempa, w jakim ubywa nam ka-
pitału, ale nie musimy o tym ostatecznie decydować w momencie 
zawierania umowy kredytowej. Skoro są możliwe nadpłaty, a na-
wet skrócenie okresu kredytowania, to możemy sobie ten harmo-
nogram znacznie zmodyfikować w trakcie trwania kredytu.

Kolejną ważną sprawą jest prowizja za udzielenie kredytu. 
Ostatnimi czasy na rynku pojawia się coraz więcej ofert z 0 proc. 
prowizji. Wprawdzie oprocentowanie, a  tym samym teoretycz-
ny całkowity koszt kredytu, jest często większy niż w  ofertach 
z prowizją na starcie, ale to nie musi oznaczać, że kredyt będzie 
droższy. Może się bowiem okazać, że spłacimy go wcześniej ani-
żeli niższa rata „zwróci” nam koszt poniesionej na starcie prowizji. 
A spłata kredytu nie musi następować z naszych własnych środ-
ków, bo możliwe, że w przyszłości na rynku będziemy mogli za-
ciągnąć korzystniejszy kredyt na spłatę starego, czyli wykonać 
tak zwane refinansowanie. Co więcej, często w momencie zacią-
gania kredytu nie dysponujemy znaczącym wkładem. 

Młodzi ludzie, którzy planują sfinansowanie pierwszego 
mieszkania, często są na początku kariery zawodowej i nie zdąży-
li jeszcze zgromadzić większych środków. Mniejszy wkład własny 
to na ogół w bankach nieco droższy kredyt, więc pojawia się pyta-
nie, czy zbierać i czekać, czy zapłacić więcej bankowi. Odpowiedź 
nie jest oczywista, ale warto tutaj wziąć pod uwagę, że droższy 
kredyt może być tylko rozwiązaniem pośrednim. Dla przykła-
du, pożyczamy z  banku 90 proc. wartości nieruchomości, aby 

Wojciech Mróz 
Ekspert Kredytowy 

Kierownik Okręgu 
PHINANCE S.A.

e-mail: wojciech.mroz@phinance.pl
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Studenci 
zaprojektowali 
najlepszy wieżowiec 
przyszłości

Zaproponowany przez polskich studentów obiekt, nazwa-
ny Skyshelter.zip, posiada przede wszystkim walory funkcjo-
nalne. Każdy element został zaprojektowany w  przemyślany 
sposób. Składana konstrukcja pokryta folią ETFE jest bardzo 
lekka, co pozwala na łatwe przenoszenie obiektu w zależności 
od tego, gdzie akurat jest potrzebny. Projektanci przewidzie-
li wykonanie stropów w  technologii druku 3D, zaś siłę no-
śną obiekt zawdzięcza balonowi z  helem. Za pomocą stopnia 
jego napełnienia można regulować liczbę pięter wieżowca, 
dostosowując jego wysokość do aktualnej sytuacji. Wymiary 
obiektu pozwalają na transport w formie stosunkowo niewiel-
kiej paczki, np. za pomocą helikoptera. Rozłożenie konstukcji 
jest proste, szybkie i  nie wymaga długotrwałych przygoto-
wań. Wystarczy oczyścić z gruzów teren, na którym zostanie 
umieszczona podstawa wieżowca. Ponieważ jej powierzchnia 
jest stosunkowo niewielka, prace przygotowawcze nie powin-
ny zająć zbyt wiele czasu.

Znaczenie ma również wysokość obiektu. Dzięki niej wieżo-
wiec zapewnia dużą powierzchnię użytkową, a  poza tym jest 
widoczny ze znacznej odległości, tym samym stanowi punkt 
orientacyjny. Dzięki temu ofiary kataklizmów znajdujące się da-
leko od centrum ratunkowego, będą mogły do niego dotrzeć 
i  otrzymać pomoc. Wewnątrz wieżowca można urządzić m.in. 
noclegownie, szpital polowy czy magazyny.

Projektanci zadbali o  to, by Skyshelter.zip był w  jak naj-
większym stopniu samowystarczalny. Dzięki odpowiedniemu 
kształtowi balona można umieścić w  nim filtry oczyszczające 
wodę deszczową. Wewnątrz wieżowca możliwe jest również 
założenie farmy wertykalnej. Przewidziano także pokrycie fo-
lii ETFE ogniwami fotowoltaicznymi, zapewniając w ten sposób 
ekipie ratunkowej dostęp do energii elektrycznej.

Choć projekt polskich studentów zwyciężył w międzynaro-
dowym konkursie, nie wiadomo, czy zostanie zrealizowany. Ze 
względu na wysoką cenę wykorzystanych materiałów, maso-
wa produkcja aktualnie byłaby nieopłacalna. Możliwe jednak, że 
dzięki rozwojowi technologii w przyszłości się to zmieni.

Anna Kapłańska

ARCHITEKTURA

Jakub Kulisa z Politechniki Krakowskiej, 
Damian Granosik z Politechniki Łódzkiej 
i Piotr Pańczyk z Politechniki Wrocławskiej 
wygrali międzynarodowy konkurs 
architektoniczny eVolo Skyscraper 
Competition 2018. Zaprojektowali składany 
wieżowiec dla ofiar klęsk żywiołowych.

S
tudenci uczelni z  różnych miast Polski poznali się na Po-
litechnice Mediolańskiej, gdzie studiowali w  ramach pro-
gramu Erasmus. Tam zapadła decyzja o  udziale w  eVolo 

Skyscraper Competition 2018 — jednym z najbardziej prestiżo-
wych, międzynarodowych konkursów architektonicznych. Oce-
niane są w  nim projekty wieżowców, wyróżniających się pod 
względem innowacyjnych materiałów i  rozwiązań, a  także ory-
ginalnej estetyki. Obiekty konkursowe mają przyczynić się do 
rozwiązania problemów współczesnego świata. Polscy studenci 
postanowili zaprojektować wieżowiec, który stanie się centrum 
operacji ratunkowych w czasie katastrof naturalnych.

Pomysł wzięcia udziału w konkursie zrodził się w momencie, gdy zo-
baczyliśmy, jakie szkody wywołał huragan Irma w zeszłym roku w rejo-
nie Florydy oraz w Portoryko. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba katastrof 
naturalnych w ciągu ostatnich 40 lat wzrosła aż trzykrotnie, zaczęliśmy 
się zastanawiać, w jaki sposób architektura byłaby w stanie pomóc lu-
dziom, którzy cierpią najbardziej. W ten sposób wpadliśmy na pomysł 
budynku, który mógłby być składany do małej paczki i  w  ciągu kilku 
minut za pomocą helikopterów transportowany w  miejsca postkata-
stroficzne, ratując to, co najważniejsze, czyli ludzkie życie i zdrowie — 
opowiada Jakub Kulisa, jeden z twórców projektu.

autorzy zwycięskiego projektu
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Perły z sieci

Muzeum Astrup Fearnley 

Galeria Sztuki Nowoczesnej rodzin Astrup i Fearnley powstała 
w 2012 r. na nabrzeżu Oslo, z miejsca stając się atrakcją 
stolicy Norwegii. Konstrukcja została zaprojektowana 
przez włoskiego architekta Renzo Piano — zdobywcy 
nagrody Pritzkera w 1998 r. Ogromny kompleks o łącznej 
powierzchni 700 tys. mkw. składa się z 2 drewnianych 
budynków oddzielonych od siebie wąskim kanałem. Cechę 
charakterystyczną muzeum stanowi zaokrąglony szklany 
dach w formie żagla, który łączy budynki po obu stronach 
kanału. Muzeum prezentuje zbiory fundacji utworzonej przez 
potomków norweskiego potentata żeglugowego Thomasa 
Fearnleya, który zmarł w 1927 r. Wystawy podzielone są 
na ekspozycje tematyczne, mieszczące się w 2 budynkach 
— w głównym obiekcie znajduje się stała ekspozycja, 
a w mniejszym prezentowane są wystawy czasowe. W galerii 
sztuki można obejrzeć dzieła światowej sławy artystów, 
m.in. Andy’ego Warhola, Damiena Hirsta, Jeffa Koonsa 
i Charlesa Raya. Koszt realizacji muzeum wyniósł 90 mln euro. 

Turning Torso

Znajdujący się w szwedzkiej miejscowości Malmö wieżowiec 
mieszkalny został oddany do użytku w 2005 r. i do dziś jest 
najwyższym budynkiem w Skandynawii. Proces jego budowy 
w tamtym czasie wzbudził duże zainteresowanie — był to 
bowiem jeden z pierwszych europejskich drapaczy chmur 
o tak oryginalnej formie i skomplikowanej konstrukcji. 
Pomysłodawcą budowy wieży był Johnny Orback — dyrektor 
spółdzielni mieszkaniowej HSB Malmö i aktualny właściciel 
apartamentowca, a jego realizacji podjął się hiszpański 
architekt i inżynier Santiago Calatrava. Przy projektowaniu 
wieży zainspirował się ruchem spiralnym wyrzeźbionego przez 
siebie męskiego torsu. W rezultacie powstał 190-metrowy 
wieżowiec, który wykonuje skręt od podstawy aż do wierzchołka 
— najwyższy moduł jest skręcony o 90 proc. w stosunku do 
najniższego. Wieżowiec liczy 54 piętra, na których znalazło się 
149 apartamentów. 2 najniższe moduły przeznaczono na biura 
o powierzchni 4,2 tys. mkw. Koszt obiektu wyniósł 142 mln euro.

Kuggen 

Biurowiec Kuggen powstał dla potrzeb Uniwersytetu 
Technologicznego Chalmers w Göteborgu. Budynek został 
zaprojektowany przez szwedzkiego architekta Gerta 
Wingårdha. Nazwa Kuggen oznacza w języku szwedzkim 
koło zębate, którego wyglądem inspirował się projektant. 
Cylindryczny budynek składa się z 6 poziomów wyglądających 
jak ułożone na sobie zębatki. Obwód każdego piętra jest 
większy o 1,5 m i przesunięty w stronę południową w stosunku 
do poprzedniego. Dzięki temu budynek sprawia wrażenie 
ruchu, a wyższe piętra zapewniają niższym ochronę przed 
ostrym światłem słonecznym. Trójkątne okna redukują 
wielkość przeszkleń do 25 proc. powierzchni ścian, co 
zmniejsza straty cieplne. Betonową elewację budynku pokryto 
płytami ceramicznymi w różnych odcieniach czerwieni. 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom na rzecz efektywności 
energetycznej, budynek utrzymuje roczne zużycie energii na 
poziomie poniżej 60 kWh/mkw.fot. Mats Kristoffersen, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Benson Kua, flickr.com

fot. Olof Senestam, flickr.com



Z kraju

Rząd zaakceptował dopłaty do najmu
Rząd przyjął projekt mówiący o  dopłatach do najmu. Dzięki temu 
wynajem „Mieszkania Plus” będzie tańszy. Ulgi nie będą jednak dla 
wszystkich. Przez 9 pierwszych lat wynajmowania „Mieszkania Plus” 
najemcy będą mogli liczyć na finansową pomoc państwa w regulowa-
niu opłat czynszowych. To, w jakiej wysokości dopłata zostanie przy-
znana, będzie zależało od lokalizacji, a dokładniej od kosztów budo-
wy w danym rejonie. Oprócz tego im liczniejsza rodzina, tym wyższe 
stawki dofinansowania. Dzięki temu comiesięczna rata czynszu dla 
najemców lokali udostępnionych w ramach „Mieszkania Plus”, będzie 
niższa. Dopłaty są przewidziane dla osób o określonych dochodach, 
w każdym roku informacja o ich wysokości będzie ponownie spraw-
dzana. Jeśli przewidziany ustawowo próg zostanie przekroczony, do-
płata będzie wygaszona. Wsparcie finansowe można przydzielić je-
dynie tym najemcom, którzy wprowadzą się do lokali zamieszkiwa-
nych po raz pierwszy. Reguła odnosi się zarówno do mieszkań nowo 
wybudowanych, jak i tych, utworzonych w budynkach rewitalizowa-
nych lub zaadaptowanych na mieszkaniowe.

Ponad 40 proc. Polaków mieszka w przeludnionych 
mieszkaniach 
Dane Eurostat mówią, że Polska jest jednym z krajów o najwyższym przeludnieniu. Nie-
liczne państwa europejskie wyprzedzają nas w  zestawieniu najbardziej przeludnio-
nych gospodarstw domowych. Dla Unii Europejskiej wskaźnik przeludnienia wynosi 
16,6 proc. Badania pokazują, że dla Polski kształtuje się on w granicach 40,4 proc., co 
oznacza, że od Rumunii, w której procent ten jest najwyższy, dzieli nas zaledwie 8 punk-
tów procentowych. Problem niedostosowanych warunków mieszkaniowych w stosun-
ku do liczby osób zamieszkujących dany lokal wynika z zajmowania zbyt dużych obiek-
tów lub ich metraż jest niedostateczny. Najlepsza sytuacja panuje na Cyprze, gdzie je-
dynie 2,4 proc. osób mieszka w zbyt ciasnych mieszkaniach. Nieco wyższy wskaźnik od-
notowano na Malcie. Dobre warunki mieszkaniowe zaobserwowano również w Irlan-
dii, Belgii, Holandii czy Hiszpanii. Niewiele niższy standard odnotowano w  Finlandii, 
Niemczech, Francji czy Danii — tam problem przeludnienia dotyka mniej niż 10 proc. 
ludności. Na przeciwnym biegunie znalazły się głównie państwa Europy południowej. 
Najwięcej, bo aż 48,4 proc. mieszka w za małych lokalach w Rumunii. Tuż za nią w ze-
stawieniu znalazły się Łotwa, Bułgaria, Chorwacja, a  następnie Polska. W  granicach  
20–30 proc. sytuują się państwa takie jak Grecja, Włochy oraz Litwa.

Budowa mieszkań będzie łatwiejsza 
Dotychczasowy czas, jakiego inwestor potrzebował, aby zrealizować 
inwestycję mieszkaniową, zostanie zredukowany do niezbędnego mi-
nimum. Mieszkania będą mogły powstawać sprawniej i szybciej. Zmia-
ny wprowadzą przepisy, jakie znalazły się w  ustawie przyjętej przez 
rząd w ostatnim czasie. Dodatkowo postanowienia zawarte w specu-
stawie mają poszerzyć dostępność terenów o działki nie rozpatrywa-
ne dotąd w  kontekście budownictwa mieszkaniowego. Pod zabudo-
wę mieszkaniową będzie można wykorzystać jedynie te obszary, któ-
re mają zapewnioną konieczną infrastrukturę oraz są zgodne z  prze-
widzianymi w  ustawie standardami urbanistycznymi. Co ważne, nie-
możliwe będzie wydanie pozwolenia na inwestycję, jeśli miałaby ona 
powstać na terenie podlegającym ochronie. Przepisy mają wpłynąć na 
większą podaż przedsięwzięć mieszkaniowych, a dzięki temu poprawić 
rynkową konkurencyjność. W efekcie ceny mieszkań zarówno dla ku-
pujących, jak i najemców mogą się obniżyć. Oprócz tego rozwiązania 
specustawy umożliwią lokowanie projektów budowlanych na obsza-
rach gminnych, gdzie dotychczas nie było oferty deweloperskiej. 
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Z Krakowa

Restrukturyzacja ZIKiT-u. Wybrano nowego 
dyrektora 
Pierwsze z zapowiedzianych przez prezydenta Jacka Majchrowskiego 
zmian w strukturze Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
zaczynają wchodzić w życie. W zeszłym tygodniu dotychczasowy dy-
rektor ZIKiT-u, Andrzej Mikołajewski podał się do dymisji, a jego sta-
nowisko objął Marcin Hanczakowski. Nowy dyrektor wcześniej pełnił 
funkcję radcy prawnego, był także dyrektorem Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz zasiadał w organach zarząd-
czych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa. Do końca 
tego roku jednostka ZIKiT-u ma zostać całkowicie zlikwidowana — za-
stąpić ma ją nowy Zarząd Dróg, a dotychczasowe zadania i obowiąz-
ki zostaną rozdzielone pomiędzy funkcjonujące już spółki miejskie. 
Nowy Zarząd Dróg ma być odpowiedzialny za remonty istniejących 
ulic i torowisk. Z kolei za budowę nowych dróg oraz ich nadzór odpo-
wiedzialność przejmie powołany w ubiegłym roku Zarząd Inwestycji 
Miejskich. Część zadań przejmie Zarząd Zieleni Miejskiej oraz nowo 
powstała jednostka — Zarząd Transportu Publicznego. 

Zarząd Zieleni Miejskiej podwoi 
powierzchnię lasów 
Kraków należy do miast z najmniejszą powierzchnią lasów 
w Polsce. Według danych podanych przez Zarząd Ziele-
ni Miejskiej, przy obecnej zabudowie miasta lasy zajmu-
ją zaledwie 4,4 proc. jego powierzchni. Ten stan ma zmie-
nić opracowany przez ZZM długoletni program zalesia-
nia Krakowa, którego celem jest osiągnięcie współczynni-
ka zalesienia miasta w wysokości 8 proc. jego powierzchni 
do 2040 r. Zgodnie z założeniami planowane jest zalesie-
nie blisko 200 ha terenów — głównie na południu Krako-
wa oraz na obrzeżach Nowej Huty. Plan zakłada realizację 
zaleceń opracowanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geo-
dezji Leśnej, które wykonało zlecony przez miasto „Pro-
gram Zwiększenia Lesistości Krakowa na lata 2018–2040”. 
Pierwszy etap programu będzie stanowić podstawę do dal-
szych działań. Drugi etap oraz pełna wersja dokumentu 
mają zostać ukończone do 15 grudnia 2018 r.

Ruszyła przebudowa skrzyżowania przy 
ul. Wielickiej
7 czerwca rozpoczęła się przebudowa ul. Wielickiej w obrębie skrzy-
żowania z ulicami Malborską i Świątnicką. Przy ul. Wielickiej na od-
cinku od wjazdu na boisko do skrzyżowania z  ul. Malborską wyko-
nano już pierwsze prace przygotowawcze — zmieniono oznakowa-
nie oraz organizację ruchu, zdemontowano bariery ogrodzeniowe, 
a przystanek autobusowy „Kabel” został przeniesiony. Zmiany te wy-
nikają z  prac budowlanych na terenie, na którym deweloper planu-
je budowę obiektów mieszkalnych — w  ramach inwestycji musi do-
konać przebudowy jezdni ul. Wielickiej w  kierunku Wieliczki. Prze-
budowa zakłada poszerzenie ulic, dzięki czemu powstanie dodatko-
wy pas służący do skrętu w ul. Malborską. Wymienione zostaną na-
wierzchnia jezdni, sygnalizacja świetlna oraz chodniki. Prace obejmą 
także modernizację istniejących przystanków tramwajowo-autobu-
sowych. Przez cały okres przebudowy ruch dla pojazdów ma zostać 
utrzymany z  ograniczeniem prędkości na remontowanym odcinku. 
Koniec prac planowany jest na październik. 
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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 4,3171

CHF 3,7470

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 ** –0,3230

LIBOR CHF –0,7312

LIBOR EUR *** –0,3503

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)                          153,03

tabela nr 118/A/NBP/2018 z dnia 20.06.2018

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

(dane na dzień 19.06.2018 [Euribor],  
13.06.2018 [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

Detal w projektowaniu wnętrz

D
etal funkcjonuje w  skali znacznie mniejszej niż gabaryty 
całego wnętrza. Cieszy stałego użytkownika mieszkania, 
przez gościa może pozostać niezauważony. Obecność de-

talu definiuje styl wnętrza, który może być ascetyczny lub bogaty 
i stymulujący.

Niebanalne rozwiązania
Możemy wyróżnić wiele rodzajów detalu projektowego. Są to np. 
elementy funkcjonalne, takie jak klamki, zawiasy, uchwyty, balu-
strady, cokoły, armatura łazienkowa i  kuchenna itp. Musimy je 
zastosować, aby z mieszkania dało się korzystać, pozostaje jed-
nak kwestia wyboru konkretnej formy. Może ona być niebanal-
na i  wzbogacać wnętrze. Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem 
jest tworzenie takich przedmiotów na zamówienie. Stają się one 
wtedy unikalnymi dziełami wzornictwa. Podstawowy element 
funkcjonalny mieszkania, taki jak drzwi, może stać się rucho-
mą rzeźbą, która nie tyle dzieli pomieszczenia, co wręcz łączy 
wszystkie przestrzenie w  jedną estetyczną całość. Rezygnacja 
z  klasycznych jednoskrzydłowych drzwi o  szerokości 80 cm na 
rzecz ciekawszych rozwiązań sprawia, że ten podstawowy ele-
ment wyposażenia wnętrza staje się jego motywem przewod-
nim. Gdy pozbędziemy się przyzwyczajeń i  pozwolimy działać 
wyobraźni, wachlarz możliwości będzie wręcz nieograniczony. 

Drzwi dwuskrzydłowe z lustrami, drzwi przesuwne z fazowanym 
szkłem, drzwi licowane ze ścianą, pokryte płatkami złota, drzwi 
o  niestandardowych wysokościach, które dodają wnętrzu smu-
kłości. Jeśli dołożymy do tego indywidualnie projektowane klam-
ki z  mosiądzu postarzanego, polerowanego aluminium czy też 
malowane proszkowo na dowolny kolor, otrzymujemy wnętrze, 
które jest niepowtarzalne i odzwierciedla styl inwestora.

Elementy dekoracyjne 
Kolejnym rodzajem detalu są różnego rodzaju dekoracje, np. gra-
fiki, obrazy, rzeźby, zegary, formy z metaloplastyki. Najważniejszą 
rolą tych przedmiotów jest sprawienie, aby wnętrze było przyjem-
ne i piękne dla konkretnej osoby. Można się bez nich obyć, ale to 
one w dużej mierze tworzą klimat oraz charakter przestrzeni. Pa-
trząc wstecz na architekturę i architekturę wnętrz, mam wrażenie, 
że rzeźba została zapomniana przez projektantów. Dawniej była 
bardzo popularna na elewacjach kamienic, potem została zamienio-
na na gładki kamień, a następnie na malowany styropian. We wnę-
trzach sytuacja ma się podobnie. W mieszkaniach rzeźby nie były 
może zbyt popularne, natomiast klatki schodowe, przestrzenie 
wspólne i dziedzińce często zdobiono figurami ludzkimi, postacia-
mi zwierząt czy motywami roślinnymi. Co się tyczy obrazów i gra-
fik, to zauważam dużą zmianę na plus. Po chwilowym zachwycie 

Ogólne wrażenie jest bardzo ważne, ale szczegóły odgrywają równie istotną rolę. Jako detal 
wnętrzarski rozumiemy drobną formę, niewielki akcent, subtelne połączenie materiałowe, 
ogólnie coś, co dostrzega się nie od razu, ale dopiero przy bardziej wnikliwym spojrzeniu.

projekt: SUMA Architektów
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gotowymi plakatami i  wydrukami z  dużych sklepów sieciowych, 
nadszedł moment, w którym klient wraz z architektem dobierają 
w  galeriach lub zamawiają indywidualnie obrazy do projektowa-
nych wnętrz. Mam nadzieję, że czasy, gdy w co drugim mieszkaniu 
wisiała kopia któregoś z obrazów Gustava Klimta, odchodzą w za-
pomnienie, na rzecz młodych artystów malarzy i fotografików.

Detale techniczne
Podczas projektowania zwracamy dużą uwagę na detale tech-
niczne. Mowa tu m.in. o sposobach łączenia materiałów, podzia-
łach elementów (np. kamienia), mocowaniach itp. Właściwe ich 
wykonanie wymaga nie tylko wyobraźni architektonicznej, ale 
też doświadczonych rzemieślników, którzy będą w  stanie zre-
alizować zaprojektowaną wizję. Jest to szczególnie ważne przy 
materiałach, które mają stanowić tło dla dalszych działań projek-
towych. Łączenie płytek, płyt kamiennych czy też ceramiki musi 
zostać wykonane z  należytą starannością, w  przeciwnym razie 
efekt zniszczy odbiór całego wnętrza.

Fragment historii
Interesującym zabiegiem jest wykorzystanie jako detalu elemen-
tów zastanych w historycznym budynku. Może to być odsłonię-
cie struktury starej ściany, pokazanie wątku cegieł lub kamienia. 
W  niektórych wnętrzach uda się wykorzystać drewniane belki, 
kute elementy z metalu. Czasem nawet elementy instalacji będą 
na tyle ciekawe, że warto je wyeksponować w projekcie. Spraw-
dzą się zwłaszcza we wnętrzu o stylu industrialnym. Nawiązanie 
do historii budynku z  pewnością wzbogaci wygląd mieszkania 
i stworzy w nim nową jakość. Jeżeli tylko mamy możliwość poka-
zania elementów historycznych danego wnętrza, powinniśmy się 
poważnie nad tym zastanowić. Wszelkie odkrywki cegły, kamie-
nia czy drewna wprowadzają do wnętrza dodatkową wartość, 

wprowadzają ducha poprzedniej epoki, z którym możemy nawią-
zać konwersację formą, kolorem czy materiałem. Ci, którzy mają 
szczęście, pod tynkiem znajdą freski, pod płytkami starą glazu-
rę, a w ścianach zardzewiałe kotwy. Wyeksponowanie tych ele-
mentów dodaje do wnętrza cząstkę, której się nie da kupić ani 
skopiować. Jest to element jedyny w swoim rodzaju, należący do 
danego miejsca i czasu. Wyciągniecie go na światło dzienne spra-
wia ogromną satysfakcję i cieszy domowników na co dzień.

Piękno szczegółów
Współczesne czasy nie sprzyjają powstawaniu ciekawych de-
tali budowlanych. Wynika to z masowej produkcji praktycznie 
wszystkich rzeczy wykorzystywanych do wykończenia wnętrz. 
To z kolei przekłada się na zanikanie tradycyjnych zawodów rze-
mieślniczych, takich jak np. ślusarze. Cały czas wykonuje się 
dużo mebli na wymiar i  nie można narzekać na brak pracow-
ni stolarskich. Poziom wykonywanej pracy bywa jednak bardzo 
różny. Ponadto stolarze najczęściej preferują poskładanie goto-
wych elementów, a wyprodukowanie mebla nietypowego stwa-
rza duży problem. Warto poświęcić czas i środki na opracowanie 
szczegółów, ponieważ ich piękno składa się na piękno całości.

Jakub Jan Surówka

projekt: SUMA Architektówprojekt: SUMA Architektów
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Trendy na lato 2018

P
opularność nowych trendów zwykle szybko mija. O  ile 
z  dużą otwartością podchodzimy do nich w  modzie, o  tyle 
z dystansem przyjmujemy nowości w aranżacji wnętrz. Pa-

miętajmy jednak, że nie chodzi o  wielkie zmiany związane z  ko-
niecznością wykonania remontów. Trendy w wystroju mieszkań 
mogą dotyczyć elementów, które łatwo (i co ważne — niedrogo) 
można zmienić. Będą to np. zasłony, zdjęcia/plakaty w ramkach, 
ozdoby na ścianę, dywanik przed telewizorem, naklejka na ścia-
nę, a  może nawet nowe uchwyty do szafek? Warto szukać kre-
atywnych rozwiązań i dokonywać zmian, a przy tym — świetnie 
się bawić. Bo projektowanie wnętrz to dziedzina, która przynosi 
mnóstwo frajdy i przede wszystkim — satysfakcji. 

Jak bawić się trendami na tegoroczne lato? Wakacyjne akcenty 
i dodatki do wnętrz poprawią humor przede wszystkim tym, któ-
rzy nie mogą sobie w tym okresie pozwolić na długi urlop.

Kolor roku
Kolorem roku według Instytutu Pantone, tym razem został ul-
tra violet. I  to jedna z  najistotniejszych informacji, jeśli cho-
dzi o  trendy wnętrzarskie na 2018 r. Warto o  nim wspomnieć 
z jeszcze jednego, bardzo prostego powodu. Ten rodzaj fioletu, 
bardzo odważny, doskonale pasuje do letniego klimatu. Przecież 
to właśnie latem najchętniej bawimy się wyraźnymi barwami — 
czy to w modzie, czy urodzie (kolorowe paznokcie, barwny ma-
kijaż itd.), ale też w  aranżacji wnętrz. Pozwólmy sobie na parę 
ultrafioletowych dodatków — może nowe pokrowce na podusz-
ki w salonie albo cała narzuta na kanapę? Nie bójmy się też no-
wych kolorów w kuchni, szczególnie jeśli jesteśmy posiadaczami 
białych, klasycznych mebli. Piękny, foodowy plakat w odcieniach 
m.in. fioletu może okazać się strzałem w dziesiątkę. Dobrym po-
mysłem będzie również wybór obrazów czy fotografii, utrzyma-
nych w fioletowej tonacji. Oczywiście, jeśli tak intensywny kolor 
nie jest z naszej „bajki” lub po prostu nie pasuje do wnętrz (któ-
re np. są urządzone w stylu rustykalnym), to nie warto forsować 
go na siłę.

Urban jungle — rośliny nie tylko prawdziwe
Rośliny. Dużo roślin. Żywe, sztuczne, w  formie motywu na po-
duszkach, na plakatach, na zasłonach, pościeli itd. Różne gatun-
ki roślin, nie tylko kwitnących kwiatów, to przecież nic innego 
jak oznaka lata. Naturalna zieleń dodaje wnętrzom charakteru. 

ARANŻACJE WNĘTRZ

Kolory, wzory, materiały — wszystkimi tymi elementami we wnętrzach można bawić się 
w nieskończoność. Szczególnie teraz, gdy gorące lato jest tuż za drzwiami. Mało kto może 
sobie pozwolić na długi urlop — większą część wakacji spędzimy w domu. Tym bardziej 
warto otworzyć się na letnie trendy. Te najbardziej efektowne pozwolą zmienić aranżację 
w krótkim czasie i bez wydawania fortuny.



Irena Zajdel
VALENT 

Wnętrza & Remonty & Wykończenia
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Rośliny pasują właściwie do każdego stylu i są tak efektowne, że 
dzięki nim można ukryć wiele wad, np. wynikających z  błędów 
aranżacyjnych albo zużycia. 

Dzisiaj w  sklepach z  elementami aranżacyjnymi znajdziemy 
wiele różnego rodzaju dekoracji z motywem roślinnym, szczegól-
nie palm i monster. Warto poszukać tych naprawdę oryginalnych. 
Będą dobrze wyglądać w zestawieniu z prawdziwymi kwiatami, 
szczególnie dużymi. Dodatkowo elementy przyrody wprowadzą 
do wnętrza przytulny, domowy klimat i pozwalają na efektywny 
wypoczynek. Jednocześnie wiele gatunków roślin poprawia ja-
kość powietrza w mieszkaniu.

Afryka dzika
Do Afryki wcale nie trzeba jechać, by poczuć jej niezwykły kli-
mat. Brzmi banalnie, ale naprawdę coś w tym jest. Lato, a w tym 
roku spodziewamy się naprawdę gorącego, podsuwa nam kli-
maty sawanny i safari. Dodatki z tego typu motywami bardzo 
dobrze komponują się w wielu wnętrzach, ponieważ wydają się 
ciepłe, miękkie i zarazem efektowne. Fototapeta, koc, dywanik 
i przede wszystkim łatwo dostępne poszewki na poduszki mogą 
wizualnie ocieplić każde mieszkanie. Warto zatem postawić na 
dodatki w  ciepłych barwach, przywodzące na myśl egzotycz-
ne krajobrazy. Można także pomyśleć o niewielkich ozdobach, 
takich jak obrazy wyklejane kolorowym piaskiem albo rzeźby 
z  ciemnego drewna, nawiązujące do twórczości afrykańskich 
artystów. Oczywiście warto przy tym pamiętać o umiarze.

Miedź i złoto
Miedziane i złote elementy w domu to dzisiaj wcale nie snobizm, 
a  jeden z bardzo gorących trendów wnętrzarskich. Tego rodza-
ju dekoracje nie są drogie — wystarczy kilka takich dodatków, by 

wprowadzić do mieszkania elegancki charakter. Ramki na zdjęcia 
i  wazony to najłatwiej dostępne elementy dekoracyjne. Warto 
sprawdzić ofertę sklepów. Miedziane i złote dodatki to trend, któ-
ry nie minie szybko, więc może warto zainwestować w tak efek-
towne dekoracje na lata?

Geometryczne wzory
Latem lubimy zaszaleć nie tylko z  kolorami, ale i  wzorami. Wy-
bieramy ubrania w romby i  inne figury, które przyciągają wzrok 
i pozwalają poczuć się wyjątkowo. Geometryczne wzory to do-
bry pomysł na urozmaicenie aranżacji mieszkania. Świetnie pre-
zentują się na ścianach, obrusach, poduszkach i  pościeli. Może 
warto pokombinować w tym zakresie, szczególnie, że tutaj mamy 
duże pole do popisu nie tylko w kwestii samych wzorów, ale tak-
że kolorów.

Warto się zainspirować aktualnymi trendami i uruchomić wy-
obraźnię. W razie trudności lub chęci większych zmian — można 
skorzystać z porady projektanta wnętrz, który odpowiednio po-
łączy i skomponuje nowe elementy oraz motywy.
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Kuchnia i łazienka w jednym stylu

K
uchnia, tak jak i  inne pomieszczenia zaprojektowane 
w  stylu loftowym, charakteryzuje się minimalizmem, su-
rowym, chłodnym klimatem utrzymanym w  jasnej kolo-

rystyce, ale spójnej z resztą mieszkania. Niektórzy twierdzą, że 
kuchnia loftu powinna być nie tylko funkcjonalna, ale przy tym 
oddawać osobowość właściciela i  pozostać surowa i  chłodna. 
W kuchni potrzebna jest przestrzeń do gotowania i do realizo-
wania założeń stylu loftowego. Najlepiej prezentuje się zsyn-
chronizowana z salonem.

Charakterystyczne struktury dla tego stylu to cegła, beton 
czy drewno, które w połączeniu z bielą, szarością i czernią two-
rzy wyjątkowy klimat. Zamiast płytek ceramicznych przy zle-
wie stosuje się szkło. Jeżeli jest przezroczyste, można umieścić 
zdjęcia lub fototapetę. Według niektórych projektantów w  lo-
ftach powinny być stosowane akcenty kolorystyczne.

Wyposażenie kuchni w  stylu loftowym zwykle jest szklane 
lub metalowe, dodatkowo wykorzystuje się naturalny kamień 
oraz drewno dla ocieplenia wnętrza. Ważne, by wybierać jak 
największe okna doświetlające pomieszczenia. Kolejne cechy 
kuchni w loftach to stylowe lampy, błyszczące fronty mebli, od-
słonięte fragmenty murów.

Na pierwszy rzut okna loft nie wymaga precyzji ani dużej ilo-
ści czasu na projektowanie — jednak jest to błędne i mylne prze-
konanie. Mimo industrialnego charakteru pomieszczenia, nie 
widzimy np. plątaniny kabli, lecz celowo i w odpowiedni sposób 
pozostawiony fragment kabla. Dużą uwagę architekt wnętrz 
poświęca na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

U podstaw stylu tkwi założenie, że loft znajduje się w zabyt-
kowej fabryce. Zdarza się jednak, że budynek jest nowo po-
wstały. Wówczas aranżacja wymaga więcej pracy i  dodawania 
elementów wystroju podkreślających cechy wnętrza. Z czasem 
projektanci zaczęli przemycać styl loftowy do kamienic i  blo-
ków. W takich przypadkach architekt w swoim projekcie skupia 
się na podkreśleniu artystycznej duszy domowników oraz ich 
stylu życia.

Meble powinny być stylizowane na fabryczne, regały otwar-
te, często metalowe. Lampy na długich kablach o prostych klo-
szach lub z samych żarówek.

Łazienka
Do niedawna nikt nie pomyślał, by w  łazience nie było płytek 
ceramicznych. Obecna moda loftowa uznaje, że płytki są passe. 
Tak jak w kuchni, również w łazience stosuje się kamień, beton, 
cegłę, drewno. Cechami charakterystycznymi tego pomieszcze-
nia zaprojektowanego w stylu loftowym są: drewniana podłoga, 
odpowiednio zaimpregnowana, ściany pokryte chropowatym 
tynkiem lub odsłonięty mur. Dla mniej odważnych stosuje się 
płytki w  odcieniach szarości bądź maluje się szarą farbą olej-
ną, tak by przypominały beton architektoniczny. Ważne jest, by 
płytki nie były w jednolitej kolorystyce. Dopuszczalne są kolo-
ry biały oraz czarny. Często łączy się je z  drewnianym blatem 
przy umywalce lub zabudową, np. pralki. Wanna powinna być 
duża, wygodna, stosuje się również modele dwuosobowe. Naj-
lepiej, by była wolnostojąca, nieobudowana, w  zaskakującym 
kształcie.

Ważnym elementem jest oświetlenie, zazwyczaj ledowe. 
Podświetla się wanny i  ściany, dzięki temu obiekt wygląda jak 
zawieszony w powietrzu, zostaje zmiękczony optycznie.

W aranżacji łazienki architekci wykorzystują metalowe lam-
py, spiralne grzejniki, ceramikę prostą, armaturę w metalicznym 
wykończeniu.

Łazienka loftowa łączy się w swym stylu również ze stylem 
industrialnym. Chłodny, surowy charakter powinien nawiązy-
wać do miedzi, mosiądzu, szarej stali. Dzięki tym elementom 
projekt łazienki będzie spójny z aranżacją kuchni.

Bartłomiej Kuras
fb: architekt Bartłomiej Kuras

betonowa.pl

ARANŻACJE WNĘTRZ

Jak zaprojektować kuchnię i łazienkę, by oba pomieszczenia 
były utrzymane w podobnym, loftowym stylu?
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 32–35
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

1 Augustiańska Residence (ul  Augustiańska) zrealizowana 26–112 13 000–18 900 Augustiańska Residence III okładka, 1

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

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

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

76, 
 55–134

7900–8200,  
6700–9500 Inter-Bud 38

4 Wiślane Tarasy (ul  Grzegórzecka 67 f) bud  4 – zrealizowany 70–93 9500–11 100 Inter-Bud 40

5 Wiślane Tarasy 2 0 (ul  Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw  2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 40

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

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

10 M House (ul  Meiera) zrealizowana 45–57 5900–6500 Inter-Bud 39

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

12 Osiedle Pasteura (ul  Pasteura 1) IV kw  2019 32–78 6200–8000 Tętnowski Development I okładka

13 Panorama Prądnik (ul  Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw  2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 48

14 Prądnik Nowy (ul  Pachońskiego 5d) IV kw  2018 35–83 od 6100 CP RE 44

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

16 Wzgórza Witkowickie (ul  Witkowicka) III kw  2019 53–93 6100–7400 AWIM 42

Stare Miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw  

Krowodrza   Średnia cena: 7886 zł/mkw  

Grzegórzki  Średnia cena: 7520 zł/mkw  

Prądnik Biały  Średnia cena: 6435 zł/mkw  

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

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

7 Głowackiego (ul  Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M  Szaflarski 45

8 Nowa 5 Dzielnica (ul  Wrocławska 53) III kw  2018 27–95 7000–9200 Centrum Nowoczesnych Technologii 51

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

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

25 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw  2019 43–95 od 6399 Imperial Capital 61

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 

17 Dobrego Pasterza  
(ul  Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 69–97 5900–6400 Dom-Bud M  Szaflarski 57

18 ul  Dobrego Pasterza 39 II kw  2021 36–117 od 6000 HSD Inwestycje 3

19 ul  Dominikanów IV kw  2020 30–103 5850–7400 HSD Inwestycje 3

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

29–76 5500–7500 Dom-Bud M  Szaflarski 57

21 ul  Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 60

22 Słowiańskie Wzgórze (ul  Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 54

23 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul  Marchołta 3) I kw  2019 33–97 6900–7800 WAKO 54

24 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 57

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 

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

29 ul  Wielicka/Rydygiera etap I – II kw  2018, etap II – IV kw  2019 28–74 od 5000 HSD Arrow 3, 52

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 59

27 Starowolska Residence (ul  Starowolska) sierpień 2018 178 8427 JARMEX 61
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Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 5804 zł/mkw  

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

39 Hoffmanowej III kw  2019 21–81 7000 Budopol 47

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 

37 Apartamenty przy Wiśle (ul  Kącik 10) IV kw  2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje 3

38 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 

33 Bonarka, ul  Strumienna II kw  2020 29–106 5700–6700 HSD Arrow 3

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

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

36 ul  Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 od 6300 Krakoin 60

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

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

31 Nove Skotniki (ul  Dobrowolskiego) I/ II kw  2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud 41

32 Osiedle Europejskie,  
ul Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b d Novo Maar 60
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Czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw  

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

41 HYNKA II ETAP (ul  Hynka) II kw  2020 39–68 6700–7000 Dasta Invest 49

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 
44 ul  Okulickiego/ ul  Fatimska IV kw  2020 24–106 4500–6300 HSD Inwestycje 3

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 

42 Piasta Towers (ul  Piasta Kołodzieja) bud  3 – I/II kw  2019 51–102;  
30–86

4900–5200, 
5344–6700 Inter-Bud 37

43 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 

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

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 

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

46 Południowe Ogrody (gm  Wieliczka, Zagawa) I etap – grudzień 2018,  
II etap – kwiecień 2019 56–128 od 4196 Techniq 46
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Piasta Towers

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: Os. Bohaterów Września 84/1, 30-137 Kraków 
tel. +48 12 267 62 06 | e-mail: biuro@piastatowers.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  II  30,73 193 599 zł

 1  V  33,49 217 685 zł

 3  III  71,00 379 424 zł

 3  VII  53,91 339 633 zł

 5  IV  86,86 464 180 zł

nazwa inwestycji Piasta Towers

adres os. Bohaterów Września 84

miasto Kraków

cena za mkw. od 5344 do 6700 zł

termin oddania I/II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 9

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 30 000 zł

komórka lokatorska (cena) brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Piasta Towers to wieloetapowa inwestycja zlokalizowana w pobli-
żu pętli tramwajowej w Mistrzejowicach, przy ul. Piasta Kołodzieja. 
Stanowi przykład nowoczesnej architektury, kompleksowo zago-
spodarowanego osiedla oraz przystępnej ceny.
Osiedle posiadać będzie pełną infrastrukturę towarzyszącą, m.in.:
• obiekt rekreacyjno-sportowy
• ścieżki zdrowia, place zabaw
• specjalnie wydzielone miejsca do wypoczynku i rekreacji
• tereny zielone, atrakcyjną małą architekturę
• zaplecze handlowo-usługowe
• sklepy, restauracje
Lokalizacja inwestycji Piasta Towers zapewnia pełną infrastrukturę 
miejską oraz doskonałą komunikację z centrum Krakowa. Planowa-
na budowa północnej obwodnicy miasta przebiegająca nieopodal 
naszej inwestycji oraz przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej bę-
dzie dodatkowym udogodnieniem komunikacyjnym.
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Grzegórzki Park bud. 4 i 5

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Francesco Nullo 42/U8, 31-543 Kraków 
tel. +48 12 411 12 00 | e-mail: info@grzegorzkipark.pl 

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3  II  57,55 471 910 zł

 4  II  83,71 669 680 zł

 3  VII  70,46 584 818 zł

 3  VIII  77,04 608.616 zł

 3  X  61,29 582.255 zł

nazwa inwestycji Grzegórzki Park bud. 4 i 5

adres ul. płk. Francesco Nullo 34, 32

miasto Kraków

cena za mkw. od 6700 do 9500 zł

termin oddania bud. 4 – oddany do użytkowania 
 bud. 5 – III/IV kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 9

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe bud. 4: 38 tys. lub 55 tys. zł (podwójne) 
 bud. 5: 40 tys. lub 58 tys. zł (podwójne)

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Grzegórzki Park to wieloetapowa inwestycja zlokalizowana 
w dzielnicy Grzegórzki przy spokojnej ulicy Francesco Nullo, na któ-
rą docelowo będzie składać się osiem budynków mieszkalnych wraz 
z częścią usługową. Połowa z planowanych budynków została ukoń-
czona. Budynek nr 5 jest w trakcie realizacji. 

Inwestycja charakteryzuje się świetnie skomunikowaną lokalizacją, 
w pobliżu Rondo Mogilskie oraz Rondo Grzegórzeckie oraz wyso-
kim standardem wykończenia części wspólnych. Na osiedlu funkcjo-
nuje rozwinięta część usługowa z m.in.: delikatesami spożywczymi, 
restauracją, apteką, centrum stomatologii, żłobko-przedszkolem, 
salonem fryzjerskim i gabinetem kosmetycznym.

Grzegórzki Park to również idealne miejsce do relaksu z  kaskado-
wymi zielonymi dziedzińcami i  licznymi alejkami spacerowymi oto-
czonymi starannie zaaranżowaną zielenią.
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M House

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży M House: ul. Francesco Nullo 42/U8, 31-543 Kraków 
tel. +48 12 411 12 00 | e-mail: m-house@inter-bud.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  X  44,87 278 194 zł

 2  IX  50,52 303 120 zł

 2  VIII  49,28 290 752 zł

nazwa inwestycji M House

adres ul. ks. Józefa Meiera 16c

miasto Kraków

cena za mkw. od 5900 do 6300 zł

termin oddania oddany do użytkowania

liczba kondygnacji 11

balkon nie

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 50 000 zł

komórka lokatorska (cena) 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

M House to świeżo ukończony budynek mieszkalny zlokalizowany 
w dzielnicy Prądnik Biały przy ul. Meiera 16c, w pobliżu Al. 29 Li-
stopada. Posiada doskonałą infrastrukturą towarzyszącą — w po-
bliżu znajdują się sklepy, restauracje, bank, apteka, przedszkole, 
żłobek, poczta, a także przystanek komunikacji miejskiej z bezpo-
średnim dojazdem do centrum miasta. Dodatkowym atutem tej lo-
kalizacji jest planowane przesunięcie pętli tramwajowej nieopodal 
naszej inwestycji a  także budowa północnej obwodnicy miasta. 
W obrębie zagospodarowania nieruchomości znajduje się również 
plac zabaw. 
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Wiślane Tarasy 2.0

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Grzegórzecka 67f, 31-559 Kraków 
tel. +48 12 35 35 311 | e-mail: info@wislanetarasy2.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  V  40,52 356 576 zł

 3  II  71,18 562 322 zł

 3  VII  79,42 873 620 zł

 4  VII  83,04 913 440 zł

 4  VIII  97,40 1 168 800 zł

nazwa inwestycji Wiślane Tarasy 2.0

adres ul. Grzegórzecka 

miasto Kraków

cena za mkw. od 7900 do 15 000 zł

termin oddania I/II kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 50 000 zł

komórka lokatorska (cena) 4000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Wiślane Tarasy 2.0 to nie tylko apartamenty, to pionierski sposób 
myślenia o mieszkaniach oraz o inwestycji jako „samowystarczalnej” 
całości.
Wyjątkowa przestrzeń Wiślanych Tarasów 2.0 to:
• Połączenie nowej inwestycji z funkcjonującym osiedlem z peł-

ną infrastrukturą towarzyszącą i bogatym profilem usług, które 
docelowo stworzą wyjątkowy kompleks pełen światowej klasy 
udogodnień

• Wyróżniająca się futurystyczna forma architektoniczna
• Zielone strefy wypoczynku z haloterapią
• Połączenie oryginalnego designu i sztuki: stylowe fontanny, 

podświetlane aluminiowe konstrukcje porośnięte roślinnością 
pnącą, żywe ogrody wertykalne, modernistyczne rzeźby oraz 
„stalowe drzewa” inspirowane „Podniebnym Lasem” z Singapuru

• Przestronne dziedzińce z niekonwencjonalnie zaaranżowana 
zielenią i małą architekturą oraz nowoczesnym placem zabaw
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Nove Skotniki

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków 
tel. ++48 12 25 25 335 | e-mail: biuro@noveskotniki.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 5  —  221,64 997 380 zł

 5  —  221,64 1 163 610 zł

nazwa inwestycji Nove Skotniki

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od 4500 do 5250 zł

termin oddania I/II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Nove Skotniki to nowoczesne domy w  zabudowie bliźniaczej zlo-
kalizowane w Krakowie Skotnikach przy ul. Dobrowolskiego. Łączą 
w sobie komfort życia w mieście z klimatem panującym na terenach 
podmiejskich. Położone na działce o łącznej powierzchni ok. 1,8 ha, 
w  spokojnej okolicy w  otoczeniu terenów zielonych oraz zabudo-
wy jednorodzinnej, zapewniają wytchnienie od wielkomiejskiego 
zgiełku.
Inwestycja położona jest w sąsiedztwie pętli autobusowej w Skotni-
kach oraz niedaleko zajezdni tramwajowo-autobusowej „Czerwone 
Maki” i parkingu park&ride, co gwarantuje szybką i wygodną komu-
nikację zarówno z  centrum miasta, jak i  południową częścią Kra-
kowa. Walory estetyczne inwestycji będą wyeksponowane dzięki 
nowoczesnej i lekkiej formie architektonicznej budynków wyróżnia-
jącej się dwuspadowym dachem, szklanymi balustradami oraz licz-
nymi przeszkleniami.
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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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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 zł

 2 0 48 291 780 zł

 3 2 67 399 496 zł

 4 2 65 401 977 zł

 3 2 55 347 554 zł

nazwa inwestycji Prądnik Nowy etap 2

adres ul. Pachońskiego 5d

miasto Kraków

cena za mkw. od 6100 zł 

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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Osiedle Południowe Ogrody

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 pietro 61 256 000 zł

 5 parter/piętro 87 389 000 zł

 5 parter/piętro 128 489 000 zł

nazwa inwestycji Południowe Ogrody

adres ul. Niepołomska

miasto Zagawa, gm. Wieliczka

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

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

liczba kondygnacji parter i piętro

balkon tak – na pietrze

taras tak – na parterze

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

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

POŁUDNIOWE OGRODY to unikatowy projekt!

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

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

Południowe salony i  ogródki, zielone osiedle, wysoki standard 
wykonania, doskonała komunikacja, tereny wspólne z sadem, si-
łownią i  placem zabaw; dużo miejsc parkingowych, światlowód 
w  każdym domu, na miejscu sklep, przystanek MPK i  wiele in-
nych... ZAPRASZAMY!
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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 naj-
prężniej rozwijających się dzielnic Krakowa — Prądniku Białym. W 
ramach 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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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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Osiedle Klonowe 14

Biuro sprzedaży mieszkań: tel.: 723-33-00-33
savan@savan.com.pl | www.osiedleklonowe.pl

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 14

adres ul. Topolowa

miasto Wieliczka

cena za mkw. od 4170 zł

termin oddania II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Klonowe to przyszłościowe miejsce do życia, gdzie kra-
jobrazu nie zasłania wysoka zabudowa, a  rozwinięta infrastruk-
tura pozwala na korzystanie z większości wygód dużego miasta. 
Najbliższa okolica obfituje w  przedszkola, szkoły, sklepy, obiek-
ty rekreacyjne i  sportowe oraz gabinety medyczne — wszystko 
w promieniu zaledwie kilku kilometrów.
Każde mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przy-
należnego miejsca postojowego, a także ogródka dla mieszkań na 
parterze lub strychu dla mieszkań na piętrze. Mieszkania posia-
dają odrębne wejścia, wyposażone są w  systemy grzewcze oraz 
opcjonalnie w systemy alarmowe i inteligentnego domu.
Układ przestrzenny wnętrz zaprojektowany został w taki sposób, 
aby umożliwić mieszkańcom swobodną aranżację zgodnie z wła-
snym stylem. Bez względu na to, czy zdecydujecie się Państwo 
na własną wizję wnętrz czy też skorzystacie z propozycji naszych 
projektantów — zajmiemy się wszystkim kompleksowo.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 229 500 zł

 3 parter (z ogródkiem)  55,17 259 000 zł
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Nowa 5 Dzielnica

CNT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków  
tel 12 201 55 55 | biuro@nowa5dzielnica.pl | www.nowa5dzielnica.pl

nazwa inwestycji Nowa 5 Dzielnica

adres ul. Wrocławska 53

miasto Kraków

cena za mkw. od 7000 zł

termin oddania III kw. 2018 r.

liczba kondygnacji 7–10

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 29 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Nowa 5 Dzielnica to prestiżowa inwestycja powstająca w samym 
sercu Krakowa. U zbiegu ulic Wrocławskiej i Racławickiej znajdzie 
się kompleks mieszkalny, którego architektura idealnie współgra 
z krajobrazem okolicy.
Teren inwestycji został zaprojektowany z  myślą o  mieszkańcach 
i ich potrzebach. Na wewnętrznej części osiedla powstanie strefa 
wypoczynkowa, w  tym ładnie oświetlone alejki spacerowe wraz 
ze specjalnie zaaranżowaną zielenią. Wysoki standard inwestycji 
dodatkowo został podkreślony eleganckim wykończeniem klatek 
schodowych, nowoczesną elewacją i dużymi przeszkleniami.
Gwarantujemy miejsce parkingowe dla każdego z mieszkań, a tak-
że dla gości. Bezpieczeństwo zapewni całodobowy monitoring 
terenu wokół budynków, zaś możliwość zakupów i  skorzystania 
z  szeregu usług umożliwią lokale handlowo-usługowe zlokalizo-
wane w  części parterowej budynków. Na terenie osiedla zapro-
jektowaliśmy przedszkole, bezpieczne place zabaw, ogrodzony 
wybieg dla zwierząt, rowerownie i wózkownie. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 parter 26,60 234 080 zł

 2 parter 44,40 346 320 zł

 2 V 46,60 372 800 zł

 3 parter 48,11 360 825 zł

 4 I 70,30 492 100 zł
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 6100–6900 zł

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  0  29,09 186 176 zł

 2  1  38,70 247 680 zł

 3  1  47,21 306 865 zł

 3  1  51,18 327 552 zł

 3  0  54,97 335 317 zł

Opis inwestycji

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

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

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

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

development
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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

MIESZKANIA GOTOWE
DO ODBIORU
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Grupa KRAKOIN 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 9 |

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

mieszkania o pow. 32-83 m2

ceny od 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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ekskluzywne domy Wola Justowska

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

okolica Parku Decjusza i ZOO

domy w zabudowie bliźniaczej 127 m2 p.m. (178 m2 p.u.)

odbiór: 
sierpień 

2018

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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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 wynika z badań przeprowadzonych przez Union Investment 
we współpracy z Keralla Research Institute, najemcy powierzchni 
biurowych w Polsce chcą, by w przyszłości biura były komfortowe. 
Czego nie powinno zabraknąć w przestrzeni spełniającej ten wymóg?

Najemcy wskazują przede wszystkim na wysokie i  przestronne 
wnętrza. Przestrzeń ta może być np. urządzona jako open space 
z wydzielonymi strefami pracy i relaksu lub podzielona na oddzielne 
biura dla trzech-czterech osób. Istotne są również parametry tech-
niczne budynku. Najemcy oczekują dobrze wentylowanych i  kli-
matyzowanych biur (w naszym badaniu wskazało na to aż 80 proc. 
badanych), które mają dostęp do światła dziennego (74  proc. 
wskazań). Ważne są również różnego rodzaju udogodnienia, któ-
rych pracownicy oczekują od biura i jego otoczenia. Mogą to być si-
łownia, strefy ciszy, wygodne fotele i strefy relaksu, bogata oferta 

gastronomiczna oraz infrastruktura dla rowerzystów. Lokalizacja 
biura również uważna jest za czynnik decydujący o jego komforcie 
dla pracowników — wygodne biuro to takie, do którego można ła-
two dotrzeć transportem publicznym bądź rowerem.

Jak badani odnoszą się do biur typu open space?

Anonimowe przestrzenie typu open space, w  których musi zmie-
ścić się jak najwięcej osób, zapewne niedługo odejdą do przeszło-
ści. Pracownicy oczekują aktualnie więcej prywatności i  więcej 
miejsca dla siebie, ale jednocześnie z łatwym dostęp do otoczenia. 
Właściciele powierzchni biurowych mogą spełnić te oczekiwania 
poprzez wykorzystanie otwartego planu biura, ale podzielonego 
na strefy, które sprawiają, że przestrzeń staje się bardziej przytulna 
i daje więcej prywatności. Dzięki temu, efektywnie wykorzystuje-
my przestrzeń, ale również spełniamy oczekiwania najemców. Ten 
trend w urządzaniu biur jest silnie związany z rynkiem pracownika, 
który obserwujemy dziś w Polsce — poziom komfortu w biurze jest 
jednym z kryteriów, które pracownicy biorą pod uwagę, gdy wybie-
rają nowego pracodawcę.

Jaką rolę według respondentów odgrywa oferta usługowa 
i gastronomiczna biurowca?

Tak jak wspomniałem wcześniej, oferta gastronomiczna jest jed-
nym z elementów, które decydują o ogólnej atrakcyjności budynku 
biurowego dla pracowników, a  tym samym dla najemców. W  na-
szym badaniu ponad połowa respondentów wskazała, że oczeku-
je, by w nowoczesnym biurowcu znajdował się duży wybór miejsc, 
w  których można dobrze zjeść. Różnorodna oferta barów i  re-
stauracji, w  tym produktów wegetariańskich, wegańskich i  bez-
glutenowych, jest bez wątpienia ważnym elementem, który warto 
eksponować wśród atutów nowoczesnego budynku biurowego.

Jak wynika z badań, młode pokolenie pracowników ma inne 
wymagania względem biur niż ich poprzednicy. Czego oczekują 
tzw. Millenialsi i jak wpływają na rozwój oferty udogodnień 
w obiektach biurowych?

Około dwie trzecie firm zauważa, że wkraczające na rynek mło-
de pokolenie pracowników ma inne wymagania wobec biur niż 
ich poprzednicy. Millenialsi wyraźnie różnią się od swoich star-
szych kolegów w podejściu do kariery oraz do przestrzeni biuro-
wej. Przede wszystkim oczekują, że praca będzie wkomponowana 

Jakie będą biura przyszłości? Union 
Investment Real Estate postanowił to 
sprawdzić. O wynikach badania dotyczącego 
trendów i kierunków rozwoju powierzchni 
biurowych do 2020 r. z Christianem 
Jansenem, menedżerem ds. relacji 
z najemcami na rynku polskim, rozmawia 
Justyna Gorczyca.

Tak chcemy pracować 
za kilka lat

ROZMOWY

Horizon Plaza
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dla pracodawców. Dzielnice peryferyjne wciąż mają wiele prze-
wag w walce o najemcę, gdyż mogą zaoferować niższe czynsze, ale 
również inne udogodnienia, takie jak bliskość lotniska lub dworca. 
Przykładowo Horizon Plaza, nasz biurowiec na warszawskim Mo-
kotowie, jest dobrze skomunikowany z resztą miasta i, co istotne, 
ma bardzo dobre połączenie z warszawskim lotniskiem. To zdecy-
dowanie pomaga przyciągać najemców.

Czy Polacy są zadowoleni ze swoich biur? Które miasta 
oferują najlepszą przestrzeń biurową?

Ogółem — tak. Nasze badanie objęło siedem najważniejszych ryn-
ków biurowych w Polsce, czyli Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław, 
Poznań, Gdańsk i Katowice. Widzimy, że najbardziej zadowolonych 
najemców mamy w Warszawie i w Krakowie. Są to dwa największe 
rynki biurowe w kraju, gdzie podaż nowoczesnych biur jest wysoka 
i najemcom łatwiej jest znaleźć biuro, które spełnia ich potrzeby. Jed-
nocześnie nawet w miastach, które w badaniu wypadły najsłabiej, jak 
np. Katowice, widzimy, że dwie trzecie najemców jest umiarkowanie 
bądź bardzo zadowolonych z oferty biurowej na rynku.

Jak można podnieść wartość biura, które nie spełnia w pełni 
oczekiwań najemców?

Aktywne zarządzanie aktywami jest niezbędne, by móc konkuro-
wać o  najemców i  umożliwić stopniowy wzrost czynszów. Przy-
kładowo, gdy kupiliśmy biurowiec Zebra Tower w  Warszawie, 
wykorzystaliśmy fakt, że część umów najmu wygasała i przed po-
nownym wynajęciem biur wprowadziliśmy kilka ulepszeń. Prze-
aranżowaliśmy lobby, dodaliśmy infrastrukturę dla rowerzystów 
(punkt napraw, prysznice dla osób podróżujących na rowerze do 
pracy). Takie ulepszenia można wprowadzić do budynku w miarę 
szybko, ale ich wkład w  przyciąganie nowych najemców jest nie-
oceniony. Ważne, by stale polepszać ofertę budynku.

e-biurowce

w ich dotychczasowe życie, nie chcą za wszelką cenę dostosowy-
wać się do standardów pracodawcy. Nie chcą m.in. tracić czasu na 
dojazd do biura. 83,5 proc. respondentów mówi, że biurowiec musi 
być łatwo dostępny, najlepiej także dla rowerzystów. Musi również 
posiadać niezbędną infrastrukturę rowerową. Młodzi pracowni-
cy oczekują, że w budynku znajdą się strefy relaksu (wskazuje na 
to 69,1 proc. najemców). Ponadto chętnie biorą oni udział w wy-
darzeniach organizowanych w  biurowcu, takich jak wykłady mo-
tywacyjne czy wspólne grillowanie. Bardzo istotne dla młodych 
pracowników są także specjalne aplikacje mobilne budynku.

Czy w przyszłości pracownicy będą cenić sobie to, że budynek 
funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju?

Widzimy, że znaczenie zasad zrównoważonego rozwoju wzrasta. 
Niemal połowa najemców badanych przez Kerallę wskazuje, że 
certyfikat zielonego budynku jest ważnym bądź bardzo ważnym 
czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o  wyborze biura. Wciąż 
rośnie świadomość wpływu, jaki człowiek ma na środowisko. Dla-
tego informacja, że w budynku zastosowano ekologiczne rozwiąza-
nia, może być czynnikiem, który przyciągnie najemców do danego 
biurowca. Z punktu widzenia najemców ważny może być również 
czynnik kosztowy — „zielone budynki” są droższe w budowie, ale 
dzięki tej inwestycji koszty utrzymania mogą być niższe. Korzyści 
z  niższych kosztów możemy podzielić pomiędzy właściciela, za-
rządcę budynku oraz najemców.

Według respondentów lokalizacja biura nadal będzie ważna 
dla pracowników. Czym jest dobra lokalizacja? Czy dzielnice 
peryferyjne będą się liczyć w walce o najemcę?

Lokalizacja jest ważna, ale jeszcze ważniejszy jest łatwy dojazd 
do budynku. Większość najemców rzeczywiście woli lokalizacje 
w centrum miasta, ale jeśli dany budynek ma dobre połączenia ko-
munikacyjne z innymi częściami miasta, również będzie atrakcyjny 
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w w w. d o m - b u d . p l

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Budynek przy ul. Jana Kaczary 5
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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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Rocznie

667 141 082
Al. Słowackiego 39, 
31-159 Kraków
III piętro

Inwestycja oparta 
na nieruchomościach

Więcej informacji na 
www.weksleinwestycyjne.pl

Tradycyjne inwestycje
w nowoczesnym 
wydaniu
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np. 2500 zł miesięcznie. Wynika to m.in. z wy-
sokich cen nieruchomości. Aby inwestycja 
zwróciła się w  rozsądnym czasie, konieczne 
jest narzucenie wyższego czynszu. Inny czyn-
nik kształtujący taki rozkład cen to wysoki 
popyt wśród najemców, wynikający z atrakcyj-
nej lokalizacji. Bliskość uczelni wyższych, za-
bytków i  miejsc, w  których organizowane są 
różnego rodzaju festiwale i  wydarzenia kul-
turalne, przyciągają zarówno studentów, jak 
i turystów, zainteresowanych najmem krótko-
terminowym. Kolejny walor centrum Krako-
wa to rozwinięta infrastruktura transportowa, 
umożliwiająca łatwy dojazd do innych części 
miasta.

Im dalej od centrum, tym taniej
O  wiele taniej jest w  dzielnicach położonych 
dalej od ścisłego centrum miasta, np. w  No-
wej Hucie. Przykładowo, na os. Krakowiaków 
50-metrowe mieszkanie można wynająć już 

nawet za 900 zł miesięcznie, choć średnia cena najmu wynosi 
ok. 1200 zł. Wprawdzie w tej części Krakowa znacznie trudniej 
znaleźć najemców wśród studentów, jednak miejsce to jest atrak-
cyjne z  punktu widzenia rodzin z  dziećmi, choćby ze względu 
na dużą ilość zieleni i nie tak gęstą zabudowę jak w pozostałych 
dzielnicach. Problem może stanowić za to odległość od centrum 
miasta, rekompensowana jednak dzięki dobrym połączeniom ko-
munikacji miejskiej. Oprócz lokalizacji, na wysokość czynszu naj-
mu wpływa również standard mieszkania, którego nie obejmuje 
powyższa analiza. Najtańsze oferty mogą zatem świadczyć o niż-
szej jakości wykończenia.

Większa prywatność, wyższe koszty
O  ile wśród rodzin z  dziećmi największą popularnością cieszą 
się mieszkania zawierające kilka pokoi, studenci i  osoby będące 
na początku kariery zawodowej coraz częściej wybierają kawa-
lerki. Można to tłumaczyć zarówno wzrostem ekonomicznym, 
jak i  większą potrzebą prywatności, jaką można zaobserwować 
wśród przedstawicieli pokolenia, które właśnie wchodzi na rynek 
pracy. Koszt wynajęcia 25-metrowej kawalerki w Krakowie wy-
nosi średnio 1150 zł. Niższa cena za wynajem małego mieszkania 
wiąże się z wyższą ceną metra kwadratowego. Za 1 mkw. trzeba 
zatem zapłacić średnio ok. 46 zł, czyli 13 zł więcej niż w przypad-
ku mieszkania o dwukrotnie większej powierzchni.

Anna Kapłańska

Ile kosztuje najem w Krakowie
Polacy znani są z przywiązania do własności prywatnej, dlatego większość osób 
w naszym kraju dąży do posiadania własnego domu lub mieszkania. Ze względu na 
sytuację finansową, potrzebę mobilności albo zmianę miejsca pracy czy edukacji, 
nie brakuje również tych, którzy mieszkają w wynajętych lokalach. Taka tendencja 
widoczna jest zwłaszcza w dużych miastach.

* dane dotyczące cen: ronin24.pl, na podstawie ofert nieruchomości zgromadzonych przez grupę KRN Media

W
  Krakowie wysokość czynszu najmu w  mieszkaniu 
o  powierzchni 50 mkw. wynosi średnio 1672 zł*. Za 
1 mkw. wynajętej powierzchni trzeba zatem zapłacić 

ok. 33 zł. Do tej sumy należy oczywiście doliczyć czynsz admi-
nistracyjny, opłaty za media i  kaucję, której wysokość z  reguły 
wynosi równowartość miesięcznego czynszu najmu. Wśród wła-
ścicieli mieszkań kierujących swoją ofertę do studentów, można 
zauważyć tendencję do dzielenia przestrzeni na niewielkie, samo-
dzielne pokoje, co pozwala na osiągnięcie wyższych stóp zwro-
tu. Przykładowo, w 50-metrowym mieszkaniu można wydzielić 3 
pokoje. Wówczas najem jednego z nich kosztowałby średnio 557 
zł. Nawet po delikatnym podniesieniu czynszu, jego wysokość by-
łaby jeszcze przystępna dla potencjalnego najemcy. W przypad-
ku podziału takiego samego mieszkania na dwa pokoje, średnia 
opłata dla jednej osoby wynosiłaby już 836 zł. Najemcy mogliby 
ją obniżyć, szukając współlokatora do pokoju, jednak perspekty-
wa dzielenia przestrzeni z drugą osobą nie wygląda już tak zachę-
cająco, jak własny kąt.

Śródmieście najdroższe
Wysokość czynszu w stolicy Małopolski jest mocno zróżnicowa-
na, w zależności od lokalizacji. Najdroższe lokale zlokalizowane są 
w ścisłym centrum miasta. Za mieszkanie o powierzchni 50 mkw. 
trzeba zapłacić średnio 1976 zł, ale zdarzają się i droższe oferty, 
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usługodawców (firmy sprzątające, ochroniarskie) działają-
cych na danym obiekcie. W działaniach zarządcy i administra-
tora może brać udział pomocnik techniczny — osoba na stałe 
zatrudniona do wykonywania bieżących konserwacji w obiek-
cie, dokonywania drobnych napraw, reagowania na nagłe awa-
rie itp.

W  przypadku małych firm zarządzających, zarządca prócz 
swoich obowiązków musi również wykonać zadania administra-
tora. Alternatywą dla zatrudniania pracownika na stałe może 
być podjęcie współpracy z  profesjonalnymi firmami wykonują-
cymi się zadania niższego szczebla (outsourcing podwykonawcy). 
Obecnie, mimo braku wymogu posiadania licencji państwowej 
do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami, Małopol-
skie Stowarzyszenie Pośredników, które zrzesza i szkoli również 
zarządców, przy pomocy Centralnego Rejestru PFRN oferuje 
narzędzie ułatwiające znalezienie profesjonalnego zarządcy po-
siadającego licencję PFRN.

U  zarządców działających na obiektach wielorodzinnych, 
gdzie prawo własności do nieruchomości może należeć do jed-
nej lub wielu osób (tworzących wspólnotę mieszkaniową), klu-
czowe decyzje podejmowane są wraz z  właścicielem bądź na 
mocy uchwały wspólnoty. Specyfika zarządzanych obiektów jest 
ściśle powiązana z budynkami o charakterze mieszkalnym, gdzie 
najważniejsze zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom.

Zarządcy działający w obszarze nieruchomości komercyjnych 
najczęściej współpracują z  profesjonalnymi inwestorami repre-
zentującymi prawo własności do nieruchomości. Działania zna-
cząco różnią się w  zależności od przeznaczenia obiektu i  jego 
zaawansowania technologicznego. Dlatego też w  tym przypad-
ku oprócz samego zarządcy pracuje też zespół pomagający na co 
dzień w należytym utrzymaniu obiektu. 

Grupa zarządców najmem wyłoniła się jako połączenie za-
rządzania obiektami mieszkalnymi o  charakterze komercyjnym. 
Pracują oni na zlecenie właścicieli nieruchomości, a ich głównym 
zadaniem jest nadzorowanie prawidłowego działania i  zwrotu 
z inwestycji podjętej przez właściciela. 

Bez względu na specyfikę nieruchomości czy działania za-
rządcy, zawód jest ważny i istotny na rynku nieruchomości oraz 
w  życiu codziennym. Należy pamiętać o  tym, ze wszystkie te 
specjalizacje mają wspólny rdzeń i  podstawy, które można na-
być m.in. na kursie licencyjnym organizowanym przez MSPON. 
Poprzez uzyskanie licencji PFRN kandydat na zarządcę ma 
o wiele większe szanse na odniesienie sukcesu na rynku pracy. 

Kamil Piórecki 
zarządca PFRN nr 27949 

Ewelina Wacławik
dyrektor biura MSPON

Dlaczego zarządcy decydują 
się na specjalizację?
Z zawodem zarządcy na rynku nieruchomości spotykamy 
się praktycznie codziennie. Możemy dostrzec ich działania 
zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

D
o widocznych z zewnątrz działań zarządcy należy zaliczyć 
wszelkie decyzje mające wpływ na bieżące korzystanie, 
zmiany, remonty czy po prostu zapewnienie bezpieczeń-

stwa w otaczających nas budynkach. Jako zarządcę należy rozu-
mieć osobę bądź zespół stale nadzorujący szereg różnorodnych 
elementów składających się na nieruchomość. Czy zatem w przy-
padku zarządcy trzeba być specjalistą od wszystkiego, co związa-
ne z nieruchomościami?

Odpowiedź brzmi: nie. W  środowisku zarządców należy wy-
różnić grupy zajmujące się konkretnymi rodzajami nieruchomości 
lub działaniami z nimi związanymi. Pierwszą najbardziej popular-
ną grupą, do której zaliczamy zarządców, są zarządy budynkami 
wielorodzinnymi (wspólnoty) bądź zorganizowanymi osiedlami 
domków jednorodzinnych. Z drugiej strony stoi praktycznie zdo-
minowana przez duże firmy zarządzające grupa zarządców nie-
ruchomości rynku komercyjnego, takich jak galerie handlowe, 
obiekty handlowo-usługowe, biurowce czy obiekty przemysło-
we. Kolejni to zarządcy działający na rzecz dużych firm jako ich 
reprezentanci przed właścicielami wynajmowanych obiektów. 
Ostatnią aktualnie rosnącą w siłę grupę stanowią osoby obsługu-
jące w sposób profesjonalny najem. 

Bez względu na obszar, w  jakim działa dany zarządca, pod-
stawą jego działań jest umowa o  zarządzanie nieruchomością. 
W umowie tej zarządca określa wraz z właścicielem nieruchomo-
ści swój zakres obowiązków składający się na oferowaną przez 
siebie usługę. Do najpopularniejszych zadań zarządców należą: 
bieżące utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym, reago-
wanie w przypadku awarii, potrzeb wykonania remontów i doko-
nywania rozliczeń, przygotowywanie planów zarządzania (w tym 
planów gospodarczych), raportowanie działań, tworzenie bilan-
sów zysków i  strat, oraz — wraz z  właścicielem bądź zarządem 
wspólnoty — podejmowanie decyzji o  wydatkowaniu środków 
z funduszy celowych.

Przyjmując zlecenie, zarządca bierze też na siebie ciężar 
skutków podejmowanych przez siebie decyzji. W  przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek zaniechań czy działań wpływających 
niekorzystnie na interes właściciela, zarządca może zostać po-
ciągnięty do odpowiedzialności w  związku z  nierzetelnym wy-
konaniem umowy o  zarządzanie. Aby zminimalizować ryzyko 
tych negatywnych skutków, każda firma zarządzająca winna 
posiadać stosowne ubezpieczenie OC, na kwotę co najmniej 
50 tys. euro. 

W praktyce jednak, szczególnie w przypadku dużych obiek-
tów, w  pracy zarządcy pomaga administrator (często potocz-
nie mylony z zarządcą), a jego działania obejmują podstawowe 
zadania na obiekcie, np. nadzór bieżący budynku, prac remon-
towych, odczytywanie liczników. Administrator jest pierwszą 
osobą do kontaktu w  pilnych wypadkach. Nadzoruje również 
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uniwersalna zasada dla potencjalnych nabywców. Pora roku 
w  ogóle nie ma w  tym przypadku znaczenia. Swoich nowych 
czterech kątów nie kupimy taniej zimą, czy może drożej latem. 
Ceny metra kwadratowego są i będą zależne od sytuacji gospo-
darczej związanej z rynkiem budowlanym i finansowym. 

Kilka miesięcy temu wielu ekspertów spodziewało się delikat-
nej obniżki cen nieruchomości jeszcze w 2018 r., a jednak staw-
ki metra kwadratowego poszły do góry i prawdopodobnie dalej 
będą rosnąć. Sytuacja ta dotyczy zarówno mieszkań z rynku pier-
wotnego, jak i wtórnego, które wzajemnie na siebie oddziałują. 

Jeśli zastanawiamy się nad odpowiednim momentem na za-
kup mieszkania, pewne czynniki muszą być dla nas bardzo 

istotne. Pierwszy z  nich i  być może 
najważniejszy to pieniądze. Decy-
dując się na zakup nieruchomości, 
musimy dysponować pewną sumą 
gotówki. To prawda, że większość 
transakcji jest opierana na kredy-
tach hipotecznych, jednak by taki 
uzyskać, kupujący powinien posia-
dać kwotę w  wysokości co najmniej 
10 proc. wartości mieszkania. 

Niestety liczba banków oferują-
cych kredyty w wymienionej wysoko-
ści wkładu własnego jest ograniczona. 
Dlatego chcąc mieć duży wachlarz 
możliwości, trzeba się przygotować 
na minimum 20  proc. ceny mieszka-
nia. Nie dysponując znaczną ilością 
gotówki, należy dobrze przemyśleć, 
czy będzie nas później stać na spłatę. 
Co jest bardzo istotne, zazwyczaj kre-
dyt zaciągany jest na 20–30 lat i mało 
kto w  tym momencie zwraca uwagę 
na to, że wysokość raty na pewno kil-
kukrotnie się zmieni. Obecnie stopy 
procentowe są na historycznie niskim 
poziomie, co spowodowało, że kredy-
ty stały się tańsze i bardziej dostępne. 
Niemniej jednak za 10–20  lat mogą 
one znacząco wzrosnąć, co przeło-

ży się na wzrost raty kredytu nawet o  30–40 proc. (przyjmując, 
że oprocentowanie wzrośnie do poziomu 6 proc., z  obecnego 
1,5 proc., jak miało to miejsce w 2008 r.).

Jeżeli sprawę funduszy na zakup wymarzonego mieszkania 
mamy już załatwioną, to kolejnym kluczowym czynnikiem jest 
właśnie określenie „wymarzone”. Znaczenie ma w tym przypad-
ku to, czy decydujemy się na zakup z  rynku pierwotnego, czy 
wtórnego. Nieruchomości często kupowane są na lata lub na-
wet na całe życie. Dlatego też nie można podchodzić do zakupu 
emocjonalnie, trzeba kierować się rozsądkiem i spokojem. To, ja-
kie mieszkanie kupimy, będzie przez lata oddziaływać na komfort 

Najlepszy moment na zakup mieszkania
Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania? 
Kiedy mamy szansę na negocjowanie cen?

P
ewnie wiele osób poszukujących mieszkania, czy też planu-
jących je zakupić w  najbliższej przyszłości, zastanawia się, 
jaki okres jest do tego najlepszy. Patrząc na rzeczy, które ku-

pujemy zdecydowanie częściej niż nieruchomości, takie jak rower, 
narty, samochód, możemy zauważyć, że w pewnych okresach te 
dobra łatwiej nabyć i  po atrakcyjnej cenie, a  w  innych trudniej. 
Weźmy na przykład narty. Zazwyczaj przed sezonem zimowym 
wiele osób uświadamia sobie braki w sprzęcie, czy też samą chęć 
wymiany na coś nowszego. Wybór jest duży, a  towar chodliwy. 
Jednak jeśli zdecydujemy się dokonać takiego zakupu po sezo-
nie lub też latem, to znalezienie interesującego sprzętu okaże się 
trudniejsze, ale jego cena może być zdecydowanie niższa.

W takim razie, kiedy jest najlepszy czas na zakup mieszkania? 
W przypadku innych nieruchomości można wskazać taki okres. 
Domy czy działki najczęściej kupowane są wiosną i latem, co wią-
że się z  tym, że naturalne otoczenie wygląda zupełnie inaczej, 
kiedy jest ciepło, a  inaczej przykryte warstwą śniegu. Nie bez 
znaczenia są też możliwości i technologia budowy domów, gdyż 
nie łatwo kopać fundamenty zimą.

Analiza rynku i własnych możliwości finansowych
Niestety, a  może właśnie stety (!), trudno jednoznacznie okre-
ślić, jaki jest najlepszy moment na zakup mieszkania. Nie istnieje 
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życia, a  dla większości sprzedaż i  zakup kolejnego mieszkania 
mogą być trudne. 

Termin realizacji inwestycji
Interesując się rynkiem pierwotnym, warto przede wszystkim 
zwrócić uwagę na termin realizacji danej inwestycji. Od mo-
mentu uruchomienia sprzedaży przez dewelopera do oddania 
lokali mijają zazwyczaj dwa lata, czego musimy być świadomi. Je-
żeli inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem, to mieszkania 
sprzedają się bardzo szybko, a wybór metrażu, piętra i orientacji 
względem stron świata szybko się zawęża. W takiej sytuacji trud-
no też o znaczącą negocjację ceny, a decyzje trzeba podejmować 
stosunkowo prędko. Co w  sytuacji, gdy nie chcemy decydować 
się na zakup przysłowiowej „dziury w  ziemi”? Inwestycje, które 
nie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kupujących, sprze-
dają się znacznie wolniej, dlatego też przed zakupem możemy 
takie mieszkanie zobaczyć. Często jednak mamy dużo mniejszy 
wybór, ale i większe szanse na negocjowanie ceny. A to, że dana 
inwestycja nie cieszy się dużym zainteresowaniem, nie oznacza, 
że nie będzie idealna dla nas.

Zakup na rynku wtórnym
Natomiast gdy planujemy zakup z rynku wtórnego, sytuacja wy-
gląda trochę inaczej. Wiele zależy od tego, czy chcemy zakupić 
mieszkanie na danym osiedlu albo w konkretnej dzielnicy, czy też 
rejon nie ma większego znaczenia. W przypadku, gdy interesu-
jący nas obszar jest znacznie zawężony, możemy poczuć się jak 

myśliwy polujący na zwierzynę. Oferty mieszkań będą pojawiać 
się rzadziej i w mniejszych liczbach. Co ważne — o każdej porze 
roku, dlatego trzeba zachować czujność. Natomiast w przypad-
ku, gdy rejonizacja nie ma większego znaczenia, wybór na pew-
no będzie większy. Niemniej jednak mieszkania w  okazyjnych 
cenach i  lokalizacjach będą się sprzedawać stosunkowo szyb-
ko. Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, warto umawiać się na 
oglądanie przy świetle dziennym. Dzięki temu stwierdzimy, czy 
stopień jego doświetlenia nam odpowiada. Ponadto ewentualne 
niedoskonałości będą lepiej widoczne niż przy świetle sztucz-
nym po zmroku.

Sytuacja życiowa i ekonomiczna nabywcy
Aby określić kilka ogólnych zasad, którymi należy się kierować 
przy zakupie mieszkania, trzeba przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na swoją sytuację życiową i materialną. Warto rozeznać rynek, 
co, gdzie i za ile jest budowane lub też planowane. Jaką reputa-
cją cieszą się poszczególne osiedla oraz jak wyglądają (czy są za-
dbane). Jeżeli mamy dzieci, a przeprowadzka wiąże się ze zmianą 
szkoły, również weźmy to pod uwagę. Przede wszystkim staraj-
my się kierować rozsądkiem i nie zwlekać do ostatniej chwili, aż 
nie będziemy już mieć wyboru lub zaskoczy nas podwyżka cen 
uderzająca w nasz budżet.

Sebastian Kwapisz
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rynek wtórny | prezentacja ofert

GM. MOGILANY
Przestronny dom wolnostojący, 
160 m2, widokowa działka 
o pow. 8,6 ar
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Komfortowy 3-pokojowy apartament 
z dwoma balkonami, 79 m2

Cena: 780.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

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

KROWODRZA,
AL. SŁOWACKIEGO 
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, 
komfortowe
Cena: 488.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

PODGóRZE DUCHACKIE,
UL. KORDIANA
2-pokojowe ładne mieszkanie,
47 m2, 2008 r.
Cena: 320.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 288.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

PRĄDNIK BIAŁY
Domy 5-pokojowe w zab. 
bliźniaczej, pow. 135-141m2

Ceny: od 769.500 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

BIEŻANóW,
UL. HIACYNTOWA
Działka 700 m2 z projektem 
budowy domu o pow. 198 m2

Cena:  830.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

WOLA JUSTOWSKA,
UL. POD STOKIEM
3-pokojowy apartament z tarasem 
w prestiżowej lokalizacji, 2002 r.
Cena: 585.000  zł     

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943
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KROWODRZA,
UL. ZBROJóW
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2, 
po remoncie
Cena: 619.000 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

KLINY,
UL. BARTLA
Mieszkanie 4-pokojowe, 
p.u. 88 m2, dwupoziomowe
Cena: 477.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

OPATKOWICE,
UL. MEDALIONóW
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
z ogródkiem
Cena: 385.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

MISTRZEJOWICE,
UL. BOHOMOLCA
Mieszkanie 2-pokojowe, 35 m2, 
z tarasem
Cena: 299.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

DĘBNIKI,
UL. BABINICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
wysoki standard
Cena: 444.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

DOBRANOWICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 131 m2, działki 364-598 m2

Ceny: od 410.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

KROWODRZA
Mieszkania 1, 2, 3-pokojowe, 
pow. 34-66 m2

Ceny: od 302.720 zł

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BOCIANA
Nowoczesny apartament 
3-pokojowy, 56 m2, 2016 r.
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA
Mieszkanie 4-pokojowe, 69 m2, 
wysoki standard
Cena: 695.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. FELIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
zadbane, 2011 r.
Cena: 279.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149
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KROWODRZA,
AL. KIJOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 76 m2, 
przestronne
Cena: 675.000 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

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. SIEWNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, 
wysoki standard
Cena: 400.0000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik      
                   508-155-779

JERZMANOWICE,
UL. RAJSKA
Dom wolnostojący, 360 m2, 
dz. 40.5 ar, 2007 r.
Cena: 865.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

MICHAŁOWICE,
UL. GALICYJSKA
Dom wolnostojący, 240 m2,
 dz. 6,5 ar, 2006 r.
Cena: 999.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

WOLA DUCHACKA,
UL. SKOWRONIA
Mieszkanie 4-pokojowe, 96 m2, 
nowoczesne
Cena: 885.000 zł 

KONTAKT:  Sebastian Steranka    
                    501-227-010

MODLNICA
Dom w zab. bliźniaczej, 116 m2, 
wysoki standard, działka 500 m2

Cena: 698.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209  

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI,
BIBICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 118 m2, działki 266-318 m2

Ceny: od 519.000 zł
 

GM. ZIELONKI,
BIBICE
Bliźniak, 4-pokojowy, 145 m2, 
ekskluzywny
Cena: 730.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

ZABIERZóW,
UL. LEŚNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 80 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 499.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

WIELICZKA,
UL. KOŚCIUSZKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2, 
do zamieszkania
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-152
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BRONOWICE,
UL. ZARZECZE
Mieszkanie 2-pokojowe, 36 m2, 
wykończone, 2017 r.
Cena: 359.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

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

OS. PODWAWELSKIE,
UL. ROZDROŻE
Mieszkanie 3-pokojowe, 91 m2, 
do wejścia, 2002 r.
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

ZWIERZYNIEC,
UL. KOŚCIUSZKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 54 m2, 
po gen. remoncie
Cena: 573.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

WRZĄSOWICE,
UL. KWIATOWA
Dom w zab. bliźniaczej, 120 m2, 
dz. 16 ar, nowoczesny
Cena: 515.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 40 m2, 
wys. standard
Cena: 529.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

WOLA DUCHACKA,
UL. TURNIEJOWA
Luksusowy dom wolnostojący, 
600 m2, działka 1400 m2

Cena: 1.990.000 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

WIELICZKA 
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-55 m2

Ceny: od 185.240 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                       
 688-880-149

 
 

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pok 67 m2, 
urządzone, 2008 r.
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek        
                    505-110-150

RUCZAJ,
UL. PILTZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 46 m2, 
taras, 2017 r.
Cena: 415.000 zł

KONTAKT:   Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

BRONOWICE,
UL. GóRNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 
49,5 m2, I p., balkon
Cena: 380.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                        
 518-706-518
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2-pokojowe - 64 m2  
Kazimierz, ul. Skawińska    
Apartament na pierwszym piętrze odrestauro-
wanej kamienicy z okresu międzywojennego. 
Składa się z przestronnego salonu z otwartą 
kuchnią, dużej sypialni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Atutem jest duży taras z widokiem 
na Bulwary Wiślane. Ogrzewanie gazowe. 
Do lokalu przynależy piwnica.

Cena 605.000 zł  
tel. 512 110 804

Działka budowlana - 1,80 a 
Ludwinów 
Działka zabudowana parterowym budynkiem 
z możliwością nadbudowy. W skład nieruchomości 
wchodzi trzypokojowe mieszkanie o pow. 80 m2 
oraz strych. Działka o pow. 1,80 ara. 1/3 część 
kamienicy jest podpiwniczona. Nieruchomość objęta 
planem zagospodarowania przestrzennego - teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Cena 1.590.000 zł
tel. 513 084 377

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

Cena 580.000 zł
tel. 512 110 802 

Mieszkania - 25-36 m2 
Olsza
Mieszkania w stanie deweloperskim 
w kameralnej, odnowionej kamienicy. Wymie-
nione wszystkie instalacje. Atrakcyjne układy 
mieszkań. Dogodna lokalizacja, osiedle domów 
jednorodzinnych.

Cena: informacja w biurze
tel. 12 412 00 72

3-pokojowe – 63,30 m2      
ul. Zachodnia
Proponujemy  mieszkanie zlokalizowane 
przy ul. Zachodniej, o powierzchni 63,30 m2 
składające się z 3 oddzielnych pokoi, kuchni, 
przedpokoju, łazienki, osobnego WC oraz 
balkonu. Do mieszkania przynależy duża 
piwnica. 

Cena 350.000 zł
tel. 782 941 234

2-pokojowe - 71 m2  
Stare Miasto,                      
ul. Wrzesińska  
Nieruchomość składa się dwóch pokoi, 
osobnej dużej kuchni, łazienki osobnej toalety 
i przestronnego przedpokoju. Zachowane 
oryginalne parkiety i stolarka drzwiowa. Bal-
kon i piwnica. Ogrzewanie gazowe. Idealna 
inwestycja – dwa wejścia do mieszkania. 

Cena 597.000 zł
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 53 m2

Ludwinów
Nieruchomość złożona z mieszkania, piwnic 
oraz garażu o łącznej powierzchni użytkowej 86 m2 

. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, jasnej 
osobnej kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Dodatkowym atutem jest strych o powierzchni 
24 m2 położony bezpośrednio nad mieszkaniem.                               

4 niezależne pokoje – 80 m2 
Łobzów, ul. Królewska

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

Cena 570.000 zł
tel. 512 110 802 

Lokal użytkowy - 64 m2 
Ugorek
Trzy pomieszczenia z witrynami, zaplecze, 
toaleta. Wejście z ulicy, blok z 2001 roku. 
Duże natężenie ruchu pieszego, w sąsiedztwie 
inne lokale użytkowe. Parking przed blokiem. 
Ogrzewanie z MPEC-u.

3-pokojowe - 82 m2          
Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów

Dwupoziomowe mieszkanie w kameralnym, 
monitorowanym i ogrodzonym bloku z 
2000 r. I poziom: przedpokój, osobna, jasna 
kuchnia, salon, wc, garderoba. II poziom: 
przedpokój, 2 nieprzejściowe pokoje, łazienka, 
garderoba, loggia. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Istnieje możliwość dokupienia garażu.         

Cena 545.000 zł
tel. 793 717 771

Cena 449.000 zł                                                 
tel. 12 412 00 72

Cena 449.000 zł
tel. 513 084 377
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2 pokojowe - 45 m2 
Bronowice ul. Lucjana Rydla

Mieszkanie 2-pokojowe zlokal izowa-
ne na II p./ III p. w budynku z 1960 r. 
Nieruchomość składa się z: 2 osobnych 
pokoi, jasnej osobnej kuchni, łazienki z WC. 
Do mieszkania dodatkowo przynależy piwnica. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej. Mieszkanie w sta-
nie dobrym. Nieruchomość znajdujące się w bli-
skiej odległości od pętli tramwajowej przy ulicy 
Rydla, jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. 

  Cena 349.000 zł 
tel. 12 307 21 24                                      

3- pokojowe  64 m2

                                                                        
Nowa Huta, os. Centrum B,  trzy pokoje, osobna 
kuchnia, winda.

Cena 298.000 zł 
tel. 609 076 090

Salwator
Lokal dwupoziomowy znajdujący się na par-
terze oraz w piwnicy. Na parterze znajdują się 
dwa pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie 
socjalne oraz WC. Na poziomie piwnicy 
są dwa pomieszczenia użytkowe oraz WC. 
Parter- 37m2, piwnica- 36 m2.  

 

Cena 530.000 zł                                                         
tel. 12 307 24 31

4-pokojowe - 98,33 m2   

Wola Duchacka Wschód

4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, schowek, 
przedpokój. Do lokalu przynależą 2 loggie oraz 
2 miejsca postojowe w garażu. Wykończone w 
wysokim standardzie. Pierwsze piętro w nowym 
budownictwie.

Cena 784.000 zł
tel. 537 496 677

3-pokojowe – 31 m2 
Śródmieście, ul. Gdańska 
Przedpokój, oddzielna, jasna kuchnia, 
1 pokój, łazienka, loggia, piwnica. Możliwość 
aranżacji na 2 oddzielne pokoje lub salon 
z aneksem kuchennym I sypialnię. Cicha 
spokojna okolica.
 
 

Cena 235.000 zł 
tel. 604 683 680

Lokal użytkowy - 54,50 m2 
Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju
Wiatrołap, sala sprzedaży, zaplecze, węzeł sa-
nitarny, rampa. Lokal pod działalność użytkową; 
tuż obok przystanku tramwajowego. Możliwość 
zaparkowania pod lokalem. W cenie również 
dobrze widoczny baner na reklamę

Cena 320.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777

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

Cena 195.000 zł
tel. 509 781 181 

2-pokojowe - 44 m2 
Kozłówek, ul. Na Kozłówce

Przedpokój, jasna kuchnia, dwa niezależne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie o funkcjonalnym układzie 
pomieszczeń, idealne dla rodziny. Blisko 
komunikacji miejskiej.   

Cena 230.000 zł                       
tel. 534 533 332                        

4-pokojowe -72,50 m2 
Wieliczka

Przedpokój, osobna kuchnia, 4 niezależne pokoje, 
łazienka, WC, balkon, piwnica. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym, mieszczące się na wysokim 
parterze w 4-piętrowym bloku. Zamknięty parking 
dla mieszkańców.

Dom – 140 m2

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

Cena 590.000 zł
tel. 12 265 12 73

Cena 359.000 zł
tel. 600 176 207
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
3-pokojowe - 39 
m2 Śródmieście,                      
ul. Dobrego Pasterza 

Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, oddzielna, 
jasna kuchnia, łazienka, WC, balkon, piwnica. 
Klasyczny układ. Piękny widok z okien.

1-pokojowe - 34,50 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry 

Przedpokój, duża osobna kuchnia, jasny 
pokój z balkonem, łazienka z WC, piwnica. 
Stan bardzo dobry. Wysoki parter. Blisko 
komunikacji oraz punktów usługowo- 
handlowych.

Cena 210.000 zł
tel. 537 680 002

4-pokojowe - 65 m2    
Ruczaj,  ul. Chmieleniec
4 niezależne pokoje, osobna jasna kuchnia, 
łazienka, garderoba, przedpokój,  balkon. 

Cena 479.000 zł  
tel. 692 505 666

4-pokojowe 78 m2

Mieszkanie składa się z czterech pokoi, dwóch 
łazienek, jasnej kuchni, przedpokoju dwóch 
balkonów oraz piwnicy. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Gotowe do zamieszkania 

Cena 415.000 zł
tel. 536 367 990

Cena 2.000 zł/ m-c
tel. 693 305 320

Cena 265.000 zł
tel. 604 683 680

2-pokojowe – 46 m2     
Nowa Huta, os. Wandy 

Na wynajem mieszkanie złożone z dwóch 
pokoi, oddzielnej kuchni i łazienki z wanną.
Klimatyczne mieszkanie w idealnym stanie 
w cichej części osiedla. Bardzo dobra
komunikacja. Cena zawiera opłatę dla 
właściciela, ryczałt za media i czynsz 

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

Cena  339.000 zł
tel. 570 578 980

1-pokojowe- 27,92 m2 
Płaszów, ul. Wincentego Turka
Przedpokój, aneks kuchenny, 1 pokój,         
łazienka z WC, balkon.  Mieszkanie              
na trzecim piętrze. Do mieszkania przynależy 
komórka lokatorska. Cicha i spokojna okolica, 
liczne miejsca parkingowe. Idealne pod 
inwestycję.                         

Cena 189.000 zł
tel. 570 578 980 

2- pokojowe – 52,2 m2                               
Prądnik Biały, ul. Narutowicza
Przedpokój, 2 niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC.  Do mieszkania przynależy 
balkon i piwnica. Korzystny układ 
pomieszczeń, dużo zieleni wokół budynku.

Cena  280.000 zł
tel. 696 496 500

3-pokjowe – 59,5 m2  
Prądnik Biały, ul. Pigonia
Przedpokój, osobna jasna kuchnia, 3 nieprze-
chodnie pokoje, łazienka, WC, balkon piwnica. 
Mieszkanie o bardzo dobrym układzie. Stan 
dobry. Dwustronna ekspozycja. Blok usytu-
owany na osiedlu z bardzo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą.

Cena  339.000 zł
tel. 537 978 098

6-pokojowe - 147,5 m2  
Wola Justowska
Salon z aneksem, 5 pokoi, 2 łazienki, 
wc osobno dla gości, 2 garderoby, balkon. 
Stan idealny. 4 miejsca postojowe. Widokowa 
okolica. Istnieje możliwość podzielenia 
nieruchomości na 2 osobne mieszkania. 

Cena  770.000 zł
tel. 512 110 804
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ul. Starowiślna 33
ul. Kazimierza Wielkiego 41
ul. Madalińskiego 18
Rynek Podgórski 9
ul. Pilotów 22
ul. Wysłouchów 27/3B
ul. Kobierzyńska 93
ul. Bratysławska 2
ul. Bronowicka 54
ul. Szafera 1
ul. Senatorska 26
ul. Nowosądecka 2b
os. Centrum C9
ul. Łobzowska 2
ul. Smoluchowskiego 7
ul. Pszenna 5

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

Witaj 
w domu
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Nikt na świecie nie sprzedaje więcej niż RE/MAX®

arch. Wojtek Wieczorek
broker lic.18832

+ 48 601 131 690

Iwona Wieczorek
broker lic. 10221

+ 48 609 777 677

International Premium Real Estate Agency 
Warsaw Poland

Teren inwestycyjny Nieruchomość

Penthouse Obiekt magazynowo-handlowy

Nieruchomość

Aleja Rzeczypospolitej 18 lok. 178U Warszawa • www.remaxcapital.pl 
capital@remax-polska.pl

WarszaWa/zielonka ul. Przemysłowa
pow. działki 21 466 m2
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WilanóW ul. Hoserów 370 m2, działka
1200 m2, 7 pok.

kolonia lesznoWola ul. Słoneczna, 509 m2, 
działka 6300 m2

WarszaWa/UrsynóW ul. i.Gandhi 35, 
155 m2 (taras 50 m2) 5 pok.

JoAcHiMóW Mogiły pow. 290 m2 / działka 
7500 m2, 8 pok.

Właściciele biura

9.700.000 Pln

1.750.000 Pln

2.549.000 Pln

3.800.000 Pln

1.799.000 Pln

tel. + 48 601 131 690 tel. +48 797 171 103

tel. + 48 665 554 150

+ 48 694 750 266 + 48 694 750 266
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Nikt na świecie nie sprzedaje więcej niż RE/MAX®

International Premium Real Estate Agency 
Warsaw Poland

Dom na sprzedaż Konstancin
Budynek 
przedszkolny z najemcą

Dom na sprzedaż Warszawa

Penthouse Warszawa Wilanów

Dom na sprzedaż Stary Wilanów

Dom na sprzedaż Stary Wilanów

KONSTANCIN ul. Rynkowa pow. 600+150 m2 / 
działka 1020 m2, 22 pok.

WARSzAWA, WIlANóW, ul. Rzodkiewki 600 m2 
/ działka 1843 m2 8 pok.

STARy WIlANóW, ul. Biedronki pow. 430 m2 / 
działka 752 m2, 7 pok.

W-WA, STARy WIlANóW, ul. Biedronki 297 m2 / 
działka 747 m2 5 pok. 

3.000.000 PlN

1.790.000 PlN

2.292.000 PlN

4.990.000 PlN

3.450.000 PlN

2.590.000 PlN

tel. + 48 695 333 334

tel. + 48 695 333 334

tel. + 48 695 333 334

tel. + 48 695 333 334

tel. + 48 695 333 334
W-WA, StARE MiędzylESiE, ul. Kaczy dół 292 m2 
/ działka 1045 m2 8 pok.

W-WA, WIlANóW, ul. Hlonda 153 m2, 5 pok. taras 
32 m2, 3 m-ca gar., komórka
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+ 48 609 777 677

Aleja Rzeczypospolitej 18 lok. 178U Warszawa • www.remaxcapital.pl 
capital@remax-polska.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

ul. Komuny Paryskiej – sprzedaż Stare Miasto – sprzedaż

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

Na sprzedaż 
2-pokojowe (45 m2), 
mieszkanie z balkonem 
w nowoczesnym 
bydynku, okolica 
ul. Lubicz. Stan 
deweloperski.

Cena: 820.000 zł Cena: 535. 000 zł

Zabłocie- Sprzedaż Bronowice - sprzedaż

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

Apartament 
o powierzchni 154 m2 

 

Cena: 619.000 zł Cena: 1.300.000 zł

Kazimierz – sprzedaż Salwator City – sprzedaż

Na sprzedaż 
dwupoziomowy lokal 
na Kazimierzu 
o powierzchni 160 m2

Na sprzedaż 
mieszkanie z tarasem 
w Salwator City 
o powierzchni 98 m2

    Cena: 980.000 zł       

Stare Miasto – sprzedaż Stare Masto – sprzedaż

Na sprzedaż studio 
31 m2 z balkonem 
znajdujące się 
przy ul. Masarskiej

Na sprzedaż 
3-pokojowe mieszkanie 
w okolicach Cmentarza 
Rakowickiego.

Cena: 427.700 zł 

Cena: 3.200.000 zł

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

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

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

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

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

Cena: 700.000 zł

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

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

Denys Romanow  +48 795 795 482    denys@aphouse.
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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



92 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

575-888-768

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.

150 m2, 5 pokoi, dwupoziomowe, 
kominek, taras, piwnica 20 m2.
Miejsce w  zamykanym garażu.
Garaż w bryle budynku. 

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, ul. Władysława Łokietka
Mieszkanie 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: 660 000 zł

Cena: 2 400 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: 5 500 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
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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

GRZEGÓRZKI,
UL. WIŚLISKO

Anna Podgórska          502-749-773

Mieszkanie o pow. 33 m2, sypialnia 
z balkonem, jasna kuchnia, 
3/4 pięter

Cena: 297.900 zł 

ZaprasZam na preZentację

KURDWANÓW,
UL. STOJAŁOWSKIEGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie o pow. 62 m2, 
3 niezależne pokoje, balkon, 
po remoncie

 
Cena: 365.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie o pow. 65,5 m2, 
3 pokoje, balkon, 2 poziomy, 
po remoncie

Cena: 599.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO,
UL. LIMANOWSKIEGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie o pow. 68 m2, 
do remontu, garaż

Cena: 399.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE PODGÓRZE,
UL. TRAUGUTTA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkania od 38,1 m2 do 51,86 m2, 
piękna kamienica, MPC, 3 minuty  
do Placu Bohaterów Getta.

 
Cena: 6800 zł/m-c

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO,
UL. ŻUŁAWSKIEGO

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612

Mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 102,5 m2, w stylowej 
kamienicy

Cena: 788.000 zł

ZaprasZam na preZentację

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie o pow. 51 m2, 
3 niezależne pokoje, balkon, 
po remoncie
 

Cena: 450.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

ŁAGIEWNIKI,
UL. ŁUKASIŃSKIEGO 

Dorota Winiarska          602-212-612

Mieszkanie o pow. 38 m2, 
2 pokoje, ogródek, kameralny 
budynek

 
Cena: 295.000 zł

ZaprasZam na preZentację

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. WILEŃSKA
Mieszkanie o pow. 37 m2, 
2 pokoje

Cena: 259.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO,
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie o pow. 28,59 m2, 
2 pokoje, apartamentowiec, 
INWESTYCJA

Cena: 319.900 zł
 

ZaprasZam na preZentację

Anna Podgórska          502-749-773 Agnieszka Dorynek          506-637-713



Apartament składa się z salonu z otwartą kuchnią, 3 sypialni, 
łazienki, toalety oraz przedpokoju. W salonie część jadalniana 
oraz wypoczynkowa. Kuchnia w pełni umeblowana i wyposażona. 
W największej sypialni podwójne łóżko z materacem, duża szafa 
w zabudowie. W mniejszych sypialniach kanapy z funkcją spania, 
szafy oraz biurka. 

Nieruchomość znajduje się na niespełna 15-arowej, płaskiej 
działce z dużym ogrodem do aranżacji. Powierzchnia użytkowa 
domu to 128 m2 w stanie gotowym do wprowadzenia! 
Największym atutem nieruchomości jest lokalizacja — 15 km na 
północ od krakowskiego smogu, w Iwanowicach Dworskich.

Mieszkanie na pierwszym piętrze kameralnego budynku 
z monitoringiem, domofonami, własną kotłownią, lokalami 
usługowymi i żłobkiem na parterze. Całość w wysokim standardzie 
i doskonałym stanie technicznym, wykończona w 2011, 
odswieżona w 2017, nie wymaga żadnego wkładu finansowego.

Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, 
przedpokoju, łazienki oraz kameralnego tarasu. Całe mieszkanie 
gustownie wykończone oraz umeblowane. W łazience wanna 
z natryskiem, pralka. Ogrzewanie miejskie wpływające na niskie 
koszty eksploatacji. W oknach rolety zewnętrzne.  
Do mieszkania przynależy duży garaż w garażu podziemnym.

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie: Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Adrian Sowa
+48 570 347 116

a.sowa@nowodworskiestates.pl

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Cena: 2400 PLN 

Cena: 6700 PLN

Cena: 580 000 PLN Cena: 515 000 PLN

Cena: 385 000 PLN

Pow. 56 m2

Powierzchnia: 84 m2

Powierzchnia: 191 m2 Powierzchnia: 78 m2

Powierzchnia: 53 m2

ul. Szlak

ul. Rakowicka

Iwanowice ul. Leśna

ul. Radzikowskiego

Wynajem

Wynajem

Sprzedaż Sprzedaż

Sprzedaż

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Iwanowice Dworskie Zabierzów

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Bronowice

Budynek w dzielnicy Prądnik Biały, przy ulicy Bociana. Teren 
zamknięty, monitorowany i chroniony. Mieszkanie na 3. piętrze 
7-piętrowego budynku. Salon z wyjściem na duży balkon, w pełni 
wyposażony aneks kuchenny, sypialnia z pojemną szafą gardero-
bianą, jasna łazienka z wanną, przedpokój.

Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze, urządzone 
w nowoczesnym stylu powinno spełnić wymagania nawet 
najbardziej wymagających klientów. Wykończone w wysokim 
standardzie, przestrzenne, składa się z salonu z kuchnią, 
sypialni, przedpokoju, łazienki oraz balkonu.

Umow się na spotkanie: Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 1700 PLN Powierzchnia: 49 m2

ul. Bociana Wynajem

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały
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MIESZKANIA – SPRZEDAŻ

 Kraków, ul. Balicka
61 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie dwupozio-
mowe usytuowane na 3 i 4 piętrze budynku z 2002 r. 
Poziom I  składa się przedpokoju, jasnej kuchni 
(zabudowa kuchenna na wymiar wraz ze sprzętem 
AGD), salonu z balkonem oraz WC z pomieszczeniem 
gospodarczym (pod schodami). Poziom II składa 
się z holu, 2 oddzielnych pokoi z balkonami oraz 
łazienki (kabina prysznicowa, wanna, WC i umy-
walka). Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. 
Mieszkanie wymaga odświeżenia. W cenie lokalu 
wyposażenie wraz z meblami. Istnieje możliwość 
zakupu samodzielnego garażu o powierzchni 19 m2 
w tym samym budynku – 59.000 zł.

Cena 499.000 zł
Tel. 514-527-021

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

Cena 332.000 zł 
Tel. 669-461-550

Kraków, ul. Białoprądnicka 
34 m2, IV/IV p., jednopokojowe, jasne, słoneczne, 
stan bardzo dobry, dobrze wynajmowane, sprze-
da właściciel.

Cena 220.000 zł
Tel. 506-369-320

Kraków, ul. Borowinowa
33 m2, 2-pokojowe, II piętro. Mieszkanie w syste-
mie TBS (sprzedaż partycypacji), w 3-piętrowym 
budynku z  2004 r. Lokal składa się z  2 pokoi, 
przedpokoju, kuchni, łazienki oraz balkonu. Do 
mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Ogrzewanie miejskie.

Cena 74.500 zł
Tel. 608-470-276

Kraków, ul. Centralna
48 m2, 3-pokojowe, IV piętro. Ekspozycja połu-
dniowa, mieszkanie bardzo słoneczne i  ciepłe. 
Lokal składa się z wiatrołapu, salonu z aneksem 
kuchennym, 2 sypialni i łazienki. Do mieszkania 
przynależy balkon o powierzchni 11 m2. W cenie: 
komórka lokatorska o  powierzchni ok. 2,5 m2, 
3 szafy wnękowe, kuchnia wraz z  AGD, regał 
z szafką pod TV i pralka. Dobra infrastruktura ko-
munikacji miejskiej: przystanek tramwajowy i au-
tobusowy MPK – Przystanek Centralna. Czynsz 
administracyjny ok. 400 zł (CO, woda, wywóz 
śmieci, fundusz remontowy). Dodatkowo miejsce 
parkingowe w garażu podziemny za 30.000 zł.

Cena 390.000 zł
Tel. 792-431-458 
lub 790-343-078

Kraków, ul. Chełmońskiego
63,2 m2, 4-pokojowe, parter. Mieszkanie w 2-pię-
trowym budynku z 2006 r. Lokal składa się z salo-
nu połączonego z aneksem kuchennym (istnieje 
możliwość wydzielenia kuchni jako oddzielne 
jasne pomieszczenie), sypialni, łazienki z  WC 
z  oknem i  przedpokoju. Do mieszkania należy 
komórka lokatorska – 10 m2, podziemne miejsce 
parkingowe (dodatkowo płatne) i zagospodaro-
wane 2 tarasy zewnętrzne. Czynsz administracyj-
ny wynosi 450 zł przy 2 osobach (zawiera zaliczkę 
na zimną i  ciepłą wodę, ogrzewanie, fundusz 
remontowy, wywóz śmieci), dodatkowo płatny 
prąd według zużycia. Brak gazu w  budynku. 
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojo-
wego w garażu podziemnym – 22.000 zł.

Cena 428.000 zł
Tel.: 730-722-022

e-mail: agaligman@gmail.com

Kraków, ul. Drukarska
53 m2, 2-pokojowe, III piętro, TBS. Mieszkanie znaj-
duje się w 3-piętrowym budynku z 2000 r. Lokal 
składa się z otwartej kuchni, 2 nieprzechodnich 
pokoi, łazienki z WC, garderoby i  2 balkonów. 
W  przedpokoju jest pojemna szafa wnękowa 
z  drzwiami przesuwnymi. Przed blokiem do-
stępne bezpłatne miejsce postojowe. Możliwość 
wynajęcia miejsca postojowego w  parkingu 
podziemnym. Do dyspozycji wózkownia. Cena: 
odstępne – 144.000 zł plus koszt kaucji dla TBS.

Cena 144.000 zł
Tel. 606-387-541

Kraków, ul. Józefińska
54 m2,  2-pokojowe, I   piętro.  Mieszkanie 
w 3-piętrowym budynku WILLA AWANGARDA, 
oddanym do użytku w  2009 r. Znajduje się 
w  plombie do zabytkowej kamienicy. Lokal 
składa się z dużego salonu z aneksem kuchen-

nym, sypialni, przedpokoju i  łazienki. Z  obu 
pokoi wyjście na taras. Kuchnia w zabudowie 
meblowej z  nowoczesnym sprzętem AGD. 
Czynsz ok. 500 zł, ogrzewanie miejskie. Parko-
wanie na drodze dojazdowej.

Cena 499.000 zł
Tel. 505-176-163

Kraków, ul. Kalwaryjska
16 m2–50 m2, mieszkania w  rozbudowywanej 
kamienicy w samym centrum Starego Podgórza. 
Apartamenty zostały zaprojektowane w sposób 
umożliwiający ich wykorzystanie jako mikromiesz-
kania lub pod najem krótkoterminowy. Niewielka 
powierzchnia mieszkań oraz doskonale zaprojek-
towane wnętrza z dużą dbałością o szczegóły po-
wodują, że ich zakup staje się niezwykle opłacalny. 
Duży nacisk został położony na wysokiej jakości 
materiały wykończeniowe oraz wysoki poziom 
wykończenia części wspólnych 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. 

OGŁOSZENIA DROBNE
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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. Miłkowskiego
penthouse o  pow. 145 m2 z  którego rozpo-
ściera się jedyny w  swoim rodzaju widok na 
cały Kraków. Z  okien możemy podziwiać całą 
panoramę miasta od zakonu Kamedułów na 
Bielanach, poprzez Wawel, aż do Wzgórza na 
Krzemionkach. Penthouse składa się z obszer-
nego salonu połączonego z jadalnią i kuchnią 
oraz przeszklonym tarasem, którego sufit został 
specjalnie przeszklony, aby zapewnić najlepsze 
wrażenia widokowe i zapewnić przestronność 
wnętrza. W  apartamencie znajduje się duża 
sypialnia z  prywatną, dużą garderobą oraz 
łazienką. Z sypialni, jak również z salonu można 
wyjść na balkon/taras, który można spokoj-
nie zaaranżować na idealne, zielone miejsce 
wypoczynku. Dodatkowo w  apartamencie 
znajduje się osobne WC oraz korytarz i pralnia. 
Ogromnym atutem jest miejsce w  parkingu 
podziemnym (dodatkowa opłata w wysokości 
30 tys. złotych), z którego winda prowadzi pro-
sto na piętro, na którym znajduje się penthouse. 

Cena 1.190.000 zł 
Tel. 536 505 303 

Kraków, ul. Odrowąża 
40 m2 z  ogródkiem, wysoki parter. W  skład 
mieszkania wchodzi przestronna kuchnia (meble 
w zabudowie z AGD) połączona z salonem (rozkła-
dana, wygodna sofa, ława oraz stół z krzesłami). 
Sypialnia z dużym łóżkiem, podwójną szafą oraz 
stolikiem nocnym. Łazienka z  wanną (również 
funkcja prysznica), umywalka z  szafką oraz to-
aleta. Duży przedpokój umożliwiający osobne 
wejścia do każdego z pomieszczeń. Do mieszkania 
przynależy również piwnica. 

Cena 345.000 zł
Tel. 693-847-747 

Kraków, ul. Pleszowska 
86 m2 z  balkonem, tarasem, ogrodem i  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 
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. Sołtysowska 
27 m2, 1-pokojowe, II p./ IV p. w inwestycji Faj-
ny Dom. Ekspozycja: południowo-zachodnia, 

balkon (6 m2), stan deweloperski, idealne pod 
wynajem. Mieszkanie bardzo ustawne, dobrze 
zagospodarowany teren osiedla (przedszkole, 
sklepy, plac zabaw itp). W niedalekiej przyszłości 
ta część miasta będzie intensywnie rozbudowy-
wana, budowa Urzędu Miasta i biurowców przy 
ul. Centralnej, zmiana infrastruktury drogowej. 
Zabudowa terenu po byłym Polmozbycie przy 
al. Pokoju.

Cena 169.100 zł
Tel. 668-670-843 

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

Cena 220.000 zł
Tel. 781-031-755

Kraków, ul. Zdunów
56 m2, 2-pokojowe, IV piętro. Mieszkanie w 7-pię-
trowym budynku oddanym do użytku na 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 

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
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prąd w mieszkaniu. Do mieszkania przynależy 
piwnica. 

Cena 316.800 zł 
Tel. 691-981-242

DOMY – SPRZEDAZ

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

Cena 750.000 zł 
Tel. 607-594-503 

Kocmyrzów
140 m2, nowy dom, wybudowany w 2016 roku, 
położony w  spokojnej okolicy, 6 km od granic 
Krakowa. Murowany z  cegły ceramicznej, płyta 
żelbetonowa, dachówka ceramiczna. Wykonane 
przyłącza: prąd, woda miejska, gaz, kanalizacja 
szambo. Wykonane instalacje wewnętrzne: prąd, 
alarm, woda, gaz, kanalizacja. Wykonane tynki 
wewnętrzne cementowo-wapienne. Okna PCV, 
antywłamaniowe drzwi zewnętrzne firmy Gerda. 
Garaż w  budynku z  bramą sterowaną pilotem. 
Istnieje możliwość dodatkowej adaptacji podda-

sza co powiększy podany metraż o około 70 m2. 
Działka 803 m2, dojazd asfaltowy. Dogodny i szyb-
ki dojazd do Krakowa, linia MPK 212, przystanek 
100 m od domu. 

Cena 320.000 zł 
Tel. 600-913-814

Kraków, Bronowice/Mydlniki 
158 m2, działka 4,14 a; zabudowa bliźniacza, 
stan deweloperski. Parter (ogrzewanie pod-
łogowe gazowe): łazienki, salon połączony 
z  kuchnią, pokój gościnny. I  piętro: 3 pokoje 
połączone z  2 balkonami, łazienka, strych/
pomieszczenie techniczne. Na dachu istnie-
je także możliwość zamontowania paneli 
i ogrzewania solarnego oraz fotowoltaicznego 
systemu. Dom usytuowany w  niezwykle ma-
lowniczej, spokojnej oraz prestiżowej dzielnicy, 
na wzgórzu pod lasem spowinięty od strony 
północnej jeziorami oraz 2 rzekami: Młynówka 
Królewska oraz Rudawa.

Cena 509.300 zł
Tel. 531-000-833 

Kraków, ul. Drużbackiej 
171 m2, stan surowy zamknięty, częściowo pod-
piwniczony. Ściany zewnętrzne z  pustaka cera-
micznego 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, ko-
tłownia, łazienka. Piętro (46 m2): 3 pokoje w tym 
z dwóch pokoi wyjście na balkon, łazienka, hol.

Cena 415.000 zł
Tel. 501-308-886 

Kraków, Soboniowice
240 m2, 5 pokoi, w tym salon połączony z kuch-
nią, 2 łazienki, garderoba, duże pomieszczenie 
użytkowane obecnie jako pralnia. 4 pokoje 
mają własne balkony. 2 sypialnie na piętrze 
wyposażone są w klimatyzację. W części pod-
piwniczonej znajdują się 2 obszerne pomiesz-

czenia, w tym jedno ogrzewane, gdzie mieści się 
kotłownia. Dwa wyjścia z domu zostały wyposa-
żone w duże ganki, jeden ze szklaną zabudową 
może być użytkowany jako ogród zimowy, dru-
gi, otwarty, w konstrukcji drewnianej wychodzi 
bezpośrednio na zadbany ogród. W  ogrodzie 
jest wydzielone miejsce do wypoczynku. Dom 
został wykończony w 2003 roku.

Cena 1.200.000 zł 
Tel. 694-601-354 

Kraków, ul. Wapowskiego
100 m2, działka 16,74 a; dom wolnostojący 
z  lat 60., znajdujący się w  Krakowie – Sidzinie, 
tuż przy zjeździe a  autostrady A4 na Skawinę. 
Budynek posiada 2 kondygnacje ale generalnie 
jest do dużego remontu lub zburzenia i nowej 
zabudowy. Zaletą jest obecność wszystkich 
mediów w budynku, tj: gaz, prąd, woda, kanali-
zacja. Dom położony jest na działce z wjazdem 
z głównej ulicy asfaltowej. Teren jest ogrodzo-
ny – możliwość poszerzenia działki o sąsiednią 
jeszcze niezagospodarowaną. Z  tyłu domu 
znajduje się murowany garaż gospodarczy.  
W pobliżu sklep, market Lidl i Biedronka, szkoła 
podstawowa, przedszkola i sieć usług. Moze być 
to działka inwestycyjna.

Cena 490.000 zł
Tel. 601-503-785

e-mail: labora@poczta.fm 

Kraków, ul. Włodarska
dwupiętrowy dom jednorodzinny o pow. 120 m2 
w cichej dzielnicy Krakowa ze znakomitym do-
jazdem do centrum miasta. Parter: duży salon 
przechodzący do kuchni, sypialni. Kuchnia po 
całkowitym remoncie wraz ze sprzętem AGD 
i  blatem kwarcowym. Sypialnia z  dużą zabu-
dowaną szafą. Łazienka z kabiną prysznicową. 
Taras z  widokiem na zaciszną działkę. Piętro: 
2 sypialnie (jedna z garderobą), łazienka z kabi-
ną prysznicową. Komunikacja: znakomity dojazd 
liniami tramwajowymi i  autobusowymi do 
centrum Krakowa (pętla podgórze/Łagiewniki), 
bliski wyjazd na obwodnicę. Galeria handlowa 

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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Bonarka, sklep spożywczy, plac zabaw, przed-
szkole, 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 
kuchnia. Dodatkowo na parterze znajduje się 
toaleta, przedpokój oraz garaż w obrysie domu. 
Wyjście z  salonu prowadzi na taras z  którego 
przechodzimy bezpośrednio do ogrodu. Wokół 
domu ułożona jest granitowa kostka brukowa, 
a  brama garażowa oraz ogrodzeniowa napę-
dzana jest systemami marki Wiśniewski. Z par-
teru, drewniane schody prowadzą na pierwsze 
piętro na którym znajdują się trzy sypialnie, 
przestronna i  jasna łazienka, garderoba oraz 
pokaźna antresola górująca nad salonem. Dom 
jest w pełni umeblowany i wyposażony materia-
łami najwyższej jakości. Najbliższy przystanek 
komunikacji zbiorowej, obsługiwany przez MPK 
Kraków – „Koszykowice Modrzewiowa” – znaj-
duje 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

Kleszczów 
11 a, budowlana, tuż za granicami Krakowa. Po-
łożona w malowniczej, spokojnej okolicy, wśród 
lasów i pól. Wokół niska zabudowa jednorodzinna. 
W pobliżu przystanek autobusowy, sklep, boisko, 
plac zabaw. Dojazd drogą asfaltową – gminną. 
Wymiary działki: 24 m szerokości i  ok. 47 m 
długości. Działka płaska w kształcie prostokąta. 
Na działce znajduje się kilka drzew owocowych. 
Działka uzbrojona: gaz, prąd, woda. 

Cena 220.000 zł do negocjacji 
Tel. 534-712-664

Kraków, ul. Skalna
7,6 a; budowlana, narożna, pozwolenie na 
budowę dwóch budynków jednorodzinnych 
w  zabudowie bliźniaczej. Media w  granicy 
i drodze (woda, prąd, gaz, kanalizacja,telefon). 
Cicha spokojna okolica, dojazd drogą asfaltową. 
W  pobliżu sklepy ogólno-spożywcze, szkoła, 
przedszkole, przystanek autobusowy, Las Wol-
ski, tor kajakowy. Działka kształtem zbliżona 
do trapezu.

Cena 370.000 zł
Tel. 784-434-430

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 prostokąta. 
Szerokość 27,5 m, długość 66 m. Działka jest 
objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
o oznaczeniu MU, co oznacza możliwość zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnosto-
jącej lub w zabudowie bliźniaczej z możliwością 
wydzielenia w  budynku mieszkalnym lokalu 
na cele usługowe dla usług nieuciążliwych. Na 
końcu nieruchomości graniczy z lasem. Działka 
uzbrojona w media. Dojazd drogą utwardzoną.

Cena 269.000 zł
Tel. 509-373-077

MIESZKANIA – WYNAJEM

Kraków, ul. Bohaterów Września
48 m2, 3-pokojowe, III piętro. Mieszkanie 
w  11-piętrowym budynku z  2010 r. Lokal 
wyposażony w  zmywarkę, pralkę, lodówkę, 
płytę indukcyjną, piekarnik i  mikrofalówkę. 
Mieszkanie świeżo po remoncie. Rozwinięta 
komunikacja miejska: 3 min. do pętli tramwa-
jowej (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 przed-
szkola 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, ul. Wielicka
51 m2, 3-pokojowe, V piętro. Lokal składa się 
z 2 nieprzechodnich pokoi, 1 pokoju z anek-
sem kuchennym, kuchni (z wyposażeniem), ła-
zienki (kabina prysznicowa z hydromasażem, 
pralka, WC, meble) i samodzielnego balkonu 
– 12 m2. Ogrzewanie miejskie. Rozwinięta 
komunikacja miejska: linie tramwajowe – nr 3, 
6, 9, 13, 24, 50, nocne – 69. W pobliżu dworzec 
PKP Płaszów. Mieszkanie dostępne od zaraz.

Cena 1850 zł + opłaty
Tel. 888-309-085

e-mail: marcin.myhome@gmail.com

Kraków, ul. Zwierzyniecka
46 m2, 2-pokojowe, III piętro. Mieszkanie w 6-pię-
trowym apartamentowcu ANGEL PLAZA. Lokal 
składa się z  salonu z  aneksem kuchennym, sy-
pialni, łazienki i balkonu. Mieszkanie wyposażone 
w  sprzęt AGD. Ogrzewanie i  ciepła woda MPC. 
Możliwość bezpłatnego korzystania z  siłowni 
i sauny (na wyposażeniu budynku). Recepcja z cało-
dobową ochroną. Możliwość parkowania w garażu 
podziemnym – 380 zł/m-c. Kaucja zwrotna 3500 zł. 

Cena 3500 zł + opłaty
Tel. 694-145-114

Kraków, ul. Żaka
53 m2, 2-pokojowe, I piętro. Mieszkanie w 4-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
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

29.06–12.07.2018 nr 12/2018

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.



100 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 12/2018

przydatne adresy

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ostatnie       mieszkania
dostępne

w  sprzedaży

4

www.augustianska.pl

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