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Drogi Czytelniku

O co chodzi w krakowskiej reprywatyzacji? Jak 

historycznie kształtowało się prawo własności 

począwszy od czasów powojennych, a jak 

obecnie wygląda procedura odzyskiwania prawa 

do nieruchomości w Krakowie? Zapraszam 

serdecznie do lektury tekstu, który debiutuje 

w nowo powstałej części dwutygodnika – 

„Komentarz w sprawie”. Będzie to stała rubryka, 

w której poruszone zostaną tematy szczególnie 

ważne i kontrowersyjne dla lokalnej opinii 

publicznej.

Już dziś wiadomo, że w miejskim budżecie nie 

wystarczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich 

działań dotyczących zagospodarowania 

i utrzymania terenów zielonych. Wiemy też, na 

kiedy zostało zaplanowane rozpoczęcie prac 

w zakresie rewitalizacji Zakrzówka. O tych 

ważnych dla miasta sprawach, a także o idei 

ogrodów społecznych czy wakacyjnej akcji 

„Zatrać się w zieleni”, odpowiadając na pytania 

Anny Kapłańskiej, opowiada Łukasz Pawlik, 

zastępca dyrektora ds. Zieleni w Zarządzie 

Zieleni Miejskiej.

6 lipca program rządowy „Mieszkanie na Start” 

został znowelizowany przez Sejm. Zgodnie 

z jedną z poprawek do ustawy, dopłaty do 

czynszu mieszkania będą przyznawane 

najemcom na okres 15 lat. Od czego ma zależeć 

wysokość dopłat, dowiesz się z tekstu Magdaleny 

Hojniak pt. „Dopłaty w Mieszkaniu Plus. Czy 

wynajem się opłaca?”.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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Z
daniem części historyków przejęcie prywatnych grun-
tów na rzecz miasta było jedynym sposobem (zwłaszcza 
ze względu na brak ksiąg wieczystych) na odgruzowanie 

Warszawy po wojnie. Inni dostrzegają jedynie fakt, że tzw. De-
kret Bieruta otworzył urzędnikom drogę do nadużyć. Na mocy 
tego dokumentu, opublikowanego w  1945 r., najpierw gmina, 
a następnie Skarb Państwa przejął na własność cały obszar War-
szawy — z zastrzeżeniem, że dekret obejmuje tylko działki (jak się 
później okazało, państwo ingerowało też w zarządzanie budynka-
mi). Zgodnie z Dekretem Bieruta, obowiązywał półroczny okres 
na zgłoszenie roszczeń do nieruchomości, jednak patrząc na re-
alia powojenne, kilka miesięcy to za mało, by prawowici właścicie-
le zdołali upomnieć się o swoje. Warto podkreślić, że Warszawa 
była wyjątkiem — w żadnym innym przypadku Skarb Państwa nie 
przejął terenu całego miasta.

Kwaterunek
Do 1989 r. w całym kraju funkcjonowała przymusowa państwo-
wa gospodarka lokalami mieszkalnymi, która opierała się na tzw. 
instytucji kwaterunku. Kwaterunek umożliwiał organom pań-
stwowym przydzielanie mieszkań lokatorom w  prywatnych bu-
dynkach i  narzucanie czynszu najmu w  określonej wysokości. 
Stan prawny takiej nieruchomości nie zmieniał się, ale w praktyce 
prywatni właściciele nie mogli samodzielnie decydować o sposo-
bie zarządzania kamienicami.

Zmiany ustrojowe wywołały falę roszczeń osób, które do-
magały się prawa do niezależnego gospodarowania kamienica-
mi. Wśród wnioskodawców byli właściciele lub spadkobiercy 
właścicieli budynków. Jak informuje krakowskie Biuro Przejmo-
wania Mienia i  Rewindykacji, w  okresie funkcjonowania kwate-
runku większość właścicieli kamienic zarządzanych przez gminę, 
mieszkała na miejscu lub w  innym polskim mieście. Oznacza to, 
że po zmianach politycznych w latach 1989 i 1990, mogli od razu 
zwrócić się do gminy o  przywrócenie zarządu nieruchomościa-
mi. Ochronę prawa własności gwarantowała im Konstytucja, 
dlatego Miasto Kraków musiało odstąpić od gospodarowania 
nieruchomościami. Wydawaniem zarządów na rzecz właścicieli 
kamienic, do 1995 r. zajmowało się krakowskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej. Z  czasem jego zadania przejął Za-
rząd Budynków Komunalnych. W  przypadku kamienic, których 
właścicielom jeszcze nie wydano zarządu, gospodarowaniem na-
dal zajmowała się gmina.

O co chodzi 
w krakowskiej 
reprywatyzacji

Wydawanie zarządu
Jak wygląda procedura odzyskiwania prawa do nieruchomości 
w Krakowie? Właściciele lub współwłaściciele muszą udowodnić 
swoją własność, przedstawiając aktualne wpisy w księgach wie-
czystych. W przeciwieństwie do Warszawy, w Krakowie to sądy, 
a  nie urzędnicy, decydują o  zwrotach budynków. Postępowania 
wieczysto-księgowe i spadkowe toczą się niezależnie od działań 
magistratu. Inaczej sytuacja wygląda, gdy Gmina Miejska Kra-
ków lub Skarb Państwa mogą występować przed sądem z pozycji 
ewentualnych spadkobierców. Wówczas stroną w postępowaniu 
w sądzie cywilnym jest prezydent Krakowa.

Wiele kamienic znajdujących się na terenie miasta nadal 
ma nieuregulowany stan prawny — nieaktualne wpisy w księ-
gach wieczystych dają miastu (a ściślej Zarządowi Budynków 
Komunalnych) prawo do zarządzania tymi nieruchomościa-
mi. Równolegle toczą się postępowania sądowe i  administra-
cyjne, których celem jest przejęcie własności kamienic przez 
gminę. Należy podkreślić, że to, co rozumiemy pod pojęciem 
reprywatyzacji, na wzór warszawskiej powojennej nacjonali-
zacji prywatnych nieruchomości, w Krakowie dotyczy przede 
wszystkim budynków, które pełniły funkcję obiektów użytecz-
ności publicznej. 

UMK przejmuje mienie na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Miej-
skiej Kraków — w oparciu o międzynarodowe układy odszkodowaw-
cze, w  drodze przemilczenia, spadkobrania i  zasiedzenia oraz od 
1 stycznia 2016 r. wydaje decyzje administracyjne stwierdzające na-
bycie przez Skarb Państwa własności albo użytkowania wieczystego 
nieruchomości po podmiotach, o których mowa w art. 9 ust. 2 a usta-
wy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25 e ust. 1 ustawy o KRS.

W przypadku wyżej opisanych czynności nie można mówić o nich 
jako o „reprywatyzacji”, ponieważ te budynki mieszkalne wielorodzin-
ne (kamienice) zawsze były prywatne, czyli nigdy nie były własnością 
państwową, natomiast przez pewien czas objęte były państwową go-
spodarką mieszkaniową/lokalową — informuje Biuro Prasowe Pre-
zydenta Miasta Krakowa.

W  wykazie dokumentów, które w  Krakowie w  latach 1944–
1989 stanowiły podstawę do przejęć nieruchomości przez pań-
stwo, są m.in.:
• dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 

reformy rolnej
• ustawa z 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa 

podstawowych gałęzi gospodarki narodowej

U źródeł sporu o reprywatyzację w Polsce 
tkwi przekonanie o nienaruszalności 
konstytucyjnego prawa własności. Mimo tego 
przekonania, w wyniku zderzenia z polityką 
mieszkaniową PRL właściciele przestali mieć 
faktyczny wpływ na gospodarowanie swoimi 
nieruchomościami.

komentarz 
w sprawie
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• dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich

• dekret z 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zaję-
tych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-
1945 r.

• dekret z 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu 
nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów 
gospodarczych

• ustawa z 29 grudnia 1951 r. zmieniająca dekret z 26 kwietnia 
1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbęd-
nych dla realizacji narodowych planów gospodarczych

• ustawa z 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego 
mienia pozostającego pod zarządem państwowym w związku 
z dekretem z 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowe-
go zarządu państwowego

• ustawa z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania 
nieruchomości

• ustawa z 22 kwietnia 1959 r. 
o remontach i odbudowie oraz 
o wykańczaniu budowy i nad-
budowie budynków

• ustawa z dnia 29 kwiet-
nia 1985 r. o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości

 • ustawa z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.

Układy indemnizacyjne
Osobną kwestię stanowią tzw. 
układy indemnizacyjne (odszko-
dowawcze), czyli porozumienia 
międzynarodowe, na mocy któ-
rych cudzoziemcy, którzy po za-
kończeniu II wojny światowej 
pozostawili swój majątek w  Pol-
sce, zrzekli się roszczeń do nieru-
chomości przejętych przez Skarb 
Państwa. W  latach 1948–1971 
Polska zawarła 12 takich ukła-
dów. Aby wywiązać się z  warun-
ków porozumienia, rząd musiał 
wypłacić odszkodowania, prze-
ważnie w  gotówce. W  systemie 
ratalnym wypłacono m.in. Da-
nii — 5,7 mln koron duńskich, Szwecji — 116 mln koron szwedz-
kich, USA — 40 mln dolarów amerykańskich, Szwajcarii — ponad 
52  mln franków szwajcarskich. Rekompensaty finansowe miały 
zabezpieczyć Polskę przed żądaniami zwrotu nieruchomości na-
leżących przed wojną do obywateli innych państw.

Dlaczego problem nie został rozwiązany?
Z sondy przeprowadzonej za pośrednictwem portalu KRN.pl wy-
nika, że większość respondentów jest zainteresowana tym, 
jak państwo rozwiązuje problem reprywatyzacji. Na pyta-
nie Czy interesuje Cię temat reprywatyzacji w  Polsce? 56,25  proc. 
uczestników ankiety odpowiedziało twierdząco. Zaintereso-
wanie reprywatyzacją utrzymuje się ze względu na wciąż wie-
le wątpliwości i  pytań związanych z  tym, dlaczego kwestie 

reprywatyzacyjne nie zostały uregulowane w  latach 90., kiedy 
czyniła to większość krajów postkomunistycznych. Odszkodo-
wania wypłacano właścicielom i  ich spadkobiercom, np. w  for-
mie bonów rekompensacyjnych. Przykładowo w Czechosłowacji 
ustawy reprywatyzacyjne wprowadzono w  latach 1990–1991, 
a na Węgrzech i Litwie w 1991 r.

W Polsce uznano, że lepsze dla gospodarki państwa będą in-
dywidualne postępowania odszkodowawcze, a nie gwarancja re-
kompensaty zapisana w ustawie.

Z przedstawionych wyliczeń wynika bowiem, że przy zakładanym 
50 proc. odszkodowaniu za utracone mienie, Polski ani obecnie, ani 
w  dającej się przewidzieć przyszłości nie stać na poniesienie kosz-
tów takiego przedsięwzięcia. Należałoby się przy tym liczyć z kolejny-
mi działaniami osób, którym majątek przywrócono tylko częściowo. 
W  każdym wariancie kosztami tej operacjo obciążeni będą pośred-
nio lub bezpośrednio podatnicy, a więc całe społeczeństwo — tak tę 

decyzję tłumaczono w  „Stanowisku Rady Strategii Społeczno-
-Gospodarczej w  sprawie rządowego projektu ustawy o  repry-
watyzacji” w 1999 r.

Jak jest obecnie? Trwają spory na gruncie prawnym, a  tak-
że w  mediach — między lokalnymi aktywistami, politykami 
i urzędnikami. 

Na początku lipca Urząd Miasta Krakowa opublikował Czar-
ną Księgę krakowskich nieruchomości, czyli listę nieruchomo-
ści, których zarząd powierzono prawowitym właścicielom lub 
sądownie wskazanym kuratorom. Niepowodzeniem zakończy-
ły się starania gminy o przejęcie 334 nieruchomości. Na korzyść 
miasta rozstrzygnięto natomiast postępowania dotyczące 579 
obiektów.

Joanna Kus
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Prawo

Instytucja skargi pauliańskiej 

wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzycieli (art. 527 § 3 k.c.);

 II. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzyw-
dzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca 
pozostający z  dłużnikiem w  stałych stosunkach gospodarczych, 
domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świa-
domością pokrzywdzenia wierzycieli (art. 527 § 4 k.c.);

 III. Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemy-
wa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To 
samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wsku-
tek dokonania darowizny (art. 529 k.c.).

Ustawa nie określa, jaki rodzaj stosunku łączącego osobę trze-
cią z dłużnikiem uzasadnia uznanie jej za osobę będącą w bliskim 
z  nim stosunku. Przyjmuje się, że chodzi o  taki stosunek blisko-
ści między dwiema osobami, który uzasadnia przyjęcie, że jedna 
z nich ma informacje o obecnej sytuacji majątkowej drugiej. Usta-
lenie takie uzależnione jest od oceny okoliczności ujawnionych 
w konkretnym przypadku. 

Stosunek bliskości zazwyczaj wynika z więzów rodzinnych: po-
krewieństwa, małżeństwa czy powinowactwa, ale powszechnie 
przyjmuje się, że może on wynikać np. z narzeczeństwa, konkubi-
natu, przyjaźni czy wdzięczności. W grę mogą również wchodzić 

J
est to środek prawny reaktywny, to znaczy, że można z nie-
go korzystać, kiedy „mleko się rozlało”, czyli po wykonaniu 
przez dłużnika krzywdzącej wierzyciela czynności prawnej.

Skarga pauliańska opisana w  kodeksie cywilnym w  art. 527 
i następnych, jest niczym innym niż powództwem wytaczanym 
przed sądem powszechnym. Jak wskazuje przepis:

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzyw-
dzeniem wierzycieli, osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, 
każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskutecz-
ną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością po-
krzywdzenia wierzycieli, a  osoba trzecia o  tym wiedziała lub przy 
zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Ustawa wskazuje, że: czynność prawna dłużnika jest dokonana 
z  pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik 
stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stop-
niu, niż był przed dokonaniem czynności.

Przepisy ułatwiają dochodzenie roszczeń, bowiem przewidu-
je się następujące domniemania (tzn. przerzuca się ciężar dowo-
du — domniemanie trzeba obalić dowodem):
 I. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z  po-

krzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba 
będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta 

W poprzedniej części artykułu przedstawione były najczęstsze formy i sposoby 
ucieczki nieruchomością z majątku dłużnika lub sztucznego obciążania takiej 
nieruchomości prawami, które mają pozornie zmniejszyć jej wartość albo sprawić, że 
stanie się ona trudno zbywalna. W tej części przybliżony będzie podstawowy oręż 
prawny wierzycieli przeciwko takim działaniom — potocznie zwany skargą pauliańską.
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wspólne interesy handlowe. Stan stałych stosunków gospodar-
czych ocenia się poprzez czas trwania, charakter i rozmiar, które 
dają podstawę to twierdzenia, że przedsiębiorca ma wiedzę o sta-
nie majątkowym dłużnika.

Zazwyczaj skuteczność skargi pauliańskiej zależy m.in. od 
tego, czy osoba trzecia czynności prawnej wiedziała lub przy za-
chowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, o działa-
niu dłużnika z  pokrzywdzeniem wierzyciela. Inaczej sprawa ma 
się przy czynności bezpłatnej (np. darowizna). W  takim przy-
padku można żądać bezskuteczności czynności, jeśli osoba trze-
cia nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności 
nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością po-
krzywdzenia wierzycieli (art. 528 k.c.).

Skarga pauliańska — procedura
Skargę pauliańską realizuje się na drodze powództwa, nie prze-
ciwko dłużnikowi, ale osobie trzeciej, która osiągnęła korzyść 
majątkową kosztem wierzyciela. Jeżeli osoba trzecia rozporzą-
dziła uzyskaną korzyścią, można wytoczyć powództwo bezpo-
średnio kolejnej osobie, pod warunkiem, że osoba ta wiedziała 
o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za 
bezskuteczne albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne.

Istnieje termin zawity wynoszący 5 lat, po którym nie można 
żądać uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem 
wierzyciela za bezskuteczną.

W wyniku skutecznie wniesionej skargi pauliańskiej, która do-
tyczy zbycia nieruchomości, sąd wyda wyrok, w którym wskazuje, 
że dana czynność (tu: sprzedaż nieruchomości) jest bezskutecz-
na, co powoduje, że wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia 
bezpośrednio z przedmiotu (tu: nieruchomości) poprzez egzeku-
cję komorniczą.

Przypadki stosowania instytucji skargi pauliańskiej
Powstaje pytanie: jakie czynności mogą być przedmiotem skar-
gi pauliańskiej poza klasycznymi umowami sprzedaży, darowizny 
lub zamiany?

Na przestrzeni lat historia pokazała wiele (skutecznych) 
przykładów tego, jaką pojemną formułą jest skarga pauliańska. 
Czynność prawna dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela to 
termin rozumiany szeroko. Uznaje się, że może nią być umowa 
dożywocia. Tak samo można kwestionować, w  postępowaniu 
o zniesieniu współwłasności, zgodę hojnego współwłaściciela, 
który oświadcza, że w  sumie, to odda nieruchomość pozosta-
łym współwłaścicielom, a spłata jego udziału może być symbo-
liczna lub wręcz pozbawiona jakiegokolwiek ekwiwalentu (w tej 
sprawie — chodziło o  podział majątku dorobkowego rozwie-
dzionych małżonków — Sąd Najwyższy wydał uchwałę o moż-
liwości stosowania skargi pauliańskiej w  takiej sytuacji III CZP 
56/15). Bywa również, że dłużnik, widząc groźbę egzekucji, 
szybko obejmuje udziały nowo założonej spółki z  ograniczoną 
odpowiedzialnością i w ramach wkładu dokonuje aportu miesz-
kania. Skargę pauliańską wykorzystuje się również przeciw-
ko czynnościom dokonywanym przed sądem, np. w przypadku 
ugody sądowej.

Oświadczenie dłużnika o  zrzeczeniu się prawa użytkowania 
wieczystego może być zaskarżone skargą pauliańską (wyrok SN 
z 29 kwietnia 2015 r., IV CSK 459/14).

W dziedzinie spadków można również walczyć ze „szlachetnym” 
odrzuceniem go, tak aby dom czy mieszkanie przypadło siostrze 
czy dziecku w całości. Podobnie ma się sprawa ze zrzeczeniem się 

spadku. Dla takich przypadków ustawodawca przewidział specjal-
ny przepis w prawie spadkowym: art. 1024 k.c.:
§ 1. Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z  pokrzywdzeniem wierzycieli, 

każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzuce-
nia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za 
bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wie-
rzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

§ 2. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w cią-
gu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu 
spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzuce-
nia spadku.

Ten tryb charakteryzuje się krótkim okresem możliwości za-
stosowania, jednakże w kwestiach dowodowych jest dużo prost-
szy (stosuje się do niego domniemanie działania ze świadomością 
pokrzywdzenia wierzycieli z art. 529 k.c., gdyż odrzucenie spad-
ku pociąga za sobą dojście do spadku innej osoby, która nabywa 
go nieodpłatnie).

Problemy z zastosowaniem skargi
Faktyczny problem, który nie pozwala w  skuteczny sposób ko-
rzystać ze skargi pauliańskiej, to zazwyczaj brak możliwości do-
wiedzenia się o  transakcjach i  innych czynnościach prawnych, 
które podejmuje niesolidny dłużnik. Jednakże, w przypadku nie-
ruchomości, jawność stanu prawnego i domniemanie dobrej wia-
ry ksiąg wieczystych dają wierzycielom możliwość sprawdzania 
stanu prawnego nieruchomości należącej do dłużnika. Oznacza 
to względnie dużą kontrolę nad rozporządzaniem nią. Do spraw-
dzania wystarczy internet oraz oczywiście numer księgi wieczy-
stej. Należy pamiętać również o tym, że nie każda nieruchomość 
ma założoną księgę.

Ta część artykułu poświęcona była przybliżeniu, w  jaki spo-
sób, wykorzystując skargę pauliańską, wierzyciel może bronić 
się przed dłużnikiem, który w  nieuczciwy sposób obciąża lub 
rozporządza nieruchomością. Działania te mają jednak charak-
ter represyjny, czyli podejmowane są dopiero po dokonaniu po-
krzywdzenia. Jeśli idzie zaś o  możliwe działania prewencyjne, 
wyprzedzające powyższe zachowania dłużników (np. wpis hipo-
teczny, zakaz zbywania i obciążania nieruchomości) — ten temat 
zostanie poruszony w trzeciej, ostatniej części artykułu z cyklu.

Krzysztof Janowski
radca prawny
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Dopłaty w „Mieszkaniu Plus”.  
Czy wynajem się opłaca?

M
ieszkanie Plus to kolejny projekt rządu, który ma pod-
bić polski rynek mieszkaniowy. Tym, co różni go od po-
przednich propozycji rządzących, jest forma, w  jakiej 

ma być dostępny dla zainteresowanych. Zarówno „Mieszkanie 
dla Młodych”, jak i „Rodzina na swoim” były narzędziem wsparcia 
przy nabywaniu mieszkań. Z kolei „Mieszkanie Plus” opiera się na 
najmie i to ten sektor rynku nieruchomości dzięki programowi ma 
zostać wzmocniony, choć w  jego ramach przewidziano również 
możliwość dojścia do własności.

Trudne początki
Kiedy program został ogłoszony, w  głównych założeniach zna-
lazły się 3 priorytetowe postulaty: wspomaganie budownic-
twa czynszowego, mieszkania realizowane na państwowych 

Program niedoskonały
Po 2 latach od ogłoszenia zaszły pewne zmiany koncepcyjne. 
Zamiast pomnażania oszczędności zgromadzonych na Indywi-
dualnych Kontach Mieszkaniowych, rząd zdecydował się na do-
płaty do najmu dla najmniej zamożnych najemców „Mieszkań 
Plus”. Skąd taki zwrot w polityce mieszkaniowej? Chęć włączenia 
do programu deweloperów i składane im propozycje nie przynio-
sły oczekiwanych rezultatów. Przy obecnym popycie mieszkanio-
wym oraz warunkach, na jakich inwestorzy mieliby uczestniczyć 
w  programie, nie byłoby to dla nich korzystne, na co niejedno-
krotnie wskazywali sami deweloperzy. Przychody pozyskane 
z  najmu nie pozwoliłyby pokryć kosztów budowy, nie mówiąc 
o zarabianiu.

Problematyczne okazało się także pozyskiwanie właściwych 
gruntów pod inwestycje. Samorządy chętnie propo-
nowały swoje działki, podobnie spółki państwowe. 
Niestety trzeba mieć na uwadze, że niektóre z tere-
nów nie posiadają odpowiedniego przystosowania 
infrastrukturalnego, zatem przeznaczenie ich na cele 
mieszkaniowe nie jest możliwe.

Ostatnia deska, czyli dopłaty
Rozwiązaniem, które ma sprawić, że cały program 
stanie się bardziej atrakcyjny — tak dla najemców, 
jak i inwestorów, będą dopłaty do najmu. Długo dys-
kutowana opcja już wkrótce wejdzie w  życie, gdyż 
rząd przyjął ustawę umożliwiającą wprowadzenie 
projektu „Mieszkanie na Start”. Dla wynajmujących 
„plusowe” mieszkania może się to wydawać korzyst-
niejszą formą wsparcia niż dopłaty do oszczędno-
ści, które trzeba byłoby gromadzić przez kilka lat. 
Jednak przewidziane w  programie dofinansowania 
mogą nie satysfakcjonować. Przyglądając się bo-
wiem regulacjom, jakimi zostały objęte, dostrzec 
można pewne ograniczenia.

Diabeł tkwi w szczegółach
O ile sama informacja o dopłatach do czynszu brzmi 
zachęcająco, tak reguły z  nimi związane już nie-
koniecznie, albo przynajmniej nie dla wszystkich. 

Środki mogą być wypłacane jedynie przez 15 lat. I  to nie jedy-
ny „haczyk”. „Mieszkanie na Start” ma być integralnym członem 
„Mieszkania Plus”, zatem ulgi od opłat czynszowych będą przy-
znawane w  ramach pomocy przewidzianej na pierwsze lata po 
przeprowadzce. Co więcej, z czasem wysokość wsparcia będzie 
sukcesywnie obniżana. W  ten sposób deweloper, włączając się 
do programu, będzie mógł zaproponować swoją stawkę, ponie-
waż różnicę pomiędzy ceną ofertową a  obiecanymi przez rząd 
10–20  zł/mkw. wyrównają dopłaty. Ponadto, po pierwsze nie 

Dyskusyjne okazały się zarówno stawki najmu, jak i pomysł włączenia się 
deweloperów do programu. Im było bliżej realizacji projektu, tym bardziej 
przekonywaliśmy się, że optymizm rozmija się z realiami.

dwa słowa o rynku

gruntach oraz Indywidualne Konta Mieszkaniowe, służące do 
oszczędzania na cele mieszkaniowe. Jak wielokrotnie powtarzała 
ówczesna szefowa rządu Beata Szydło, państwo miało wspierać 
oszczędzanie na subkontach mieszkaniowych poprzez specjalne 
premie. Zgromadzone w ten sposób środki mogły zostać wyko-
rzystane zarówno na zakup mieszkania, jak i jego remont czy inne 
prace mające na celu poprawę standardów mieszkaniowych. Po-
mysł nowego rządu wielu środowiskom nie przypadł jednak do 
gustu i ciągle spotykał się z falą krytyki. Niesłusznie?
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Zaskarżenie tzw. uchwały negatywnej

P
od koniec stycznia sąd apelacyjny odniósł się do sprawy 
zaskarżenia do sądu, uchwały wspólnoty mieszkaniowej. 
Skargę zgłosił członek tej wspólnoty, który bez zgody wła-

ścicieli pozostałych lokali zamontował klimatyzator na ścianie 
budynku należącej do części wspólnej nieruchomości. Na ze-
braniu wspólnoty poddano pod głosowanie kwestię wyrażenia 
zgody na montaż tego urządzenia — nie uzyskano jednak wy-
maganej większości głosów, a zdecydowana część współwłaści-
cieli opowiedziała się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Powód 
zaskarżył więc odmowną uchwałę do sądu okręgowego, który 
uznał na jego niekorzyść, że wspólnota była władna do wydania 
uchwały o takiej treści.

Elewacja budynku, na której zamontowano klimatyzator, sta-
nowi część wspólną nieruchomości. Wykorzystywanie fasady 
jako nośnika reklam, szyldów czy — co miało miejsce w przedmio-
towej sprawie — klimatyzatorów, a także innych urządzeń, wykra-
cza poza zakres zwykłego korzystania z części wspólnej. Z tego 
powodu zawsze wymagana jest odpowiednia zgoda wspólnoty 
wyrażona w uchwale.

W przypadku negatywnego wyniku głosowania nad przyjęciem uchwały 
zezwalającej na wykonanie inwestycji w części wspólnej, wnioskodawca 
ma szansę na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie?

wszyscy mogą liczyć na przyznanie dopłat, po drugie fakt, że zo-
stały one przydzielone, nie gwarantuje ich stałego otrzymywania.

Najemco, bądź ostrożny
Wynajem mieszkania z  opcją dopłat to rozwiązanie jedynie dla 
rodzin, które nie mają innego lokalu mieszkalnego oraz ich do-
chód nie przekracza określonego progu, naliczanego według licz-
by członków gospodarstwa domowego. Raz przyznane prawo do 
dopłat może zostać wstrzymane, jeśli sytuacja materialna najem-
cy zmieni się na tyle, że nie będzie go kwalifikować do korzystania 
z profitów przewidzianych w „Mieszkaniu na Start”. Dochód na-
jemców ma być weryfikowany w każdym roku. Jednak zawiesze-
nie świadczenia nie musi wiązać się z całkowitym pozbawieniem 
szansy na dopłaty — dofinansowanie będzie można wznowić, pod 
warunkiem, że łączny czas, w jakim było one wypłacane, nie prze-
kroczy wspomnianych 15 lat.

Osoby, które zdecydują się na najem „Mieszkań Plus”, bo w mo-
mencie zawierania umowy cena najmu w połączeniu z dopłatami 
będzie dostatecznie korzystna, muszą mieć na uwadze, że wspar-
cie państwa nie tylko będzie trwało przez ustalony okres, ale 
także z  czasem wyniesie mniej niż na początku. Tym samym po 
„lekkich” 15 latach może okazać się, że koszt utrzymania mieszka-
nia jest dla najemcy za wysoki.

Lokalizacja kluczem do korzyści
Ograniczenia wynikające z zasad rządzących dopłatami z „Miesz-
kania na Start” nie dotyczą jedynie finansów, ale również odnoszą 

się do samego lokalu. Pamiętać trzeba też o  tym, że nie w  całej 
Polsce wysokość dopłat będzie jednakowa. Z opublikowanego na 
stronie Ministerstwa inwestycji i  rozwoju dokumentu widać, że 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi regionami mogą docho-
dzić nawet do 3,92 zł/mkw. W praktyce oznacza to, że 5-osobowa 
rodzina mieszkająca w Warszawie dostanie dopłatę w wysokości 
690 zł, podczas gdy mieszkając w województwie opolskim otrzy-
małaby 377 zł.

Wynika to z zasady mówiącej, iż wysokość świadczenia będzie 
uzależniana od kosztów budownictwa mieszkaniowego charak-
terystycznego dla danego obszaru. Ponadto wysokość wsparcia 
zmienia się w  zależności od liczby domowników. Przykładowo 
4-osobowa rodzina w  Krakowie otrzyma 473 zł, natomiast są-
siad mieszkający w  1-osobowym gospodarstwie może liczyć 
na 145  zł. Różnice są widoczne także w  obrębie jednego woje-
wództwa. Przykładowo w Łodzi stawka najmu za 1 mkw. wyno-
si 5,77 zł. Dla mieszkańców z gmin sąsiadujących jest to wartość 
5,35 zł/mkw., a cena dla całego województwa łódzkiego to 4,94 
zł/mkw. 

Na ile spełni to oczekiwania najemców „Mieszkań Plus”, oka-
że się już wkrótce. Dopłaty będą mogły zostać przyznawane od 
przyszłego roku — wtedy ustawa warunkująca „Mieszkanie na 
Start” wejdzie w życie.

Magdalena Hojniak

orzecznictwo

Głosowanie wspólnoty mieszkaniowej
W  przedmiotowej sprawie doszło do uchwalenia tzw. uchwa-
ły negatywnej. Takie uchwały mogą być zaś zaskarżane do sądu 
jedynie w przypadku, kiedy projekt uchwały obejmuje jakąś ne-
gatywną treść (np. odmowę zgody), a  większość głosujących 
wesprze taką negatywną dyspozycję — zgodnie z  art. 25 ust. 1 
ustawy o własności lokali.

W stanie faktycznym wystąpiła zaś zupełnie odwrotna sytuacja. 
Na zebraniu głosowano nad wydaniem pozytywnej decyzji, zabra-
kło jednak wystarczającej liczby głosów popierającej działania po-
woda. W związku z tym, że większość wspólnoty opowiedziała się 
przeciwko zgodzie, uchwała w ogóle nie została podjęta. Powód nie 
miał zatem możliwości jej skutecznego zaskarżenia, a sąd nie mógł 
ocenić legalności uchwały ani analizować jej treści. Z tego powodu 
apelacja powoda została oddalona jako bezzasadna.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 30 stycznia 2018 r.,  
sygn. akt I ACa 728/17

Krzysztof Janowski  
radca prawny

PRZECZYTAJ NA 
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Kraków 
inwestuje 
w zieleń

Niedawno zakończył się remont Parku Krakowskiego, 
który został otwarty w zupełnie nowej odsłonie. Zmiany 
dotyczą wielu aspektów, zaczynając od oświetlenia, przez 
małą architekturę, po nowy plac zabaw. Skąd decyzja 
o przeprowadzeniu remontu z tak dużym rozmachem?

Taka jest nasza filozofia. Chcieliśmy przeprowadzić remont 
kompleksowo, żeby później nie trzeba było do niego wracać. 
Realizowanie takich inwestycji po kawałku po pierwsze nie 
daje takiego efektu, a po drugie wykonując pewne prace, moż-
na zniszczyć efekty wcześniejszego etapu. Mogliśmy pozwolić 
sobie na kompleksowy remont dzięki temu, że zieleń w  końcu 
została finansowo doceniona w  budżecie miasta. Środki, jakie 
prezydent przeznaczył na ten cel, są duże, co daje nam spore 
możliwości. W parku brakowało placu zabaw, więc go wprowa-
dziliśmy. Dzięki temu park odzyskał swoją historyczną funkcję, 
bo pierwotnie stanowił centrum rozrywki. Wprowadziliśmy też 
dużo roślin bylinowych. Kiedy ogłaszaliśmy przetarg, zadanie 
nie obejmowało remontu fontanny, ale w trakcie realizacji pro-
jektu udało nam się dodać jeszcze ten cel. Chcieliśmy, żeby ten 
park był już na lata. Dodatkowo obecnie przygotowywany jest 
projekt Placu Inwalidów, więc kwestia tej części Krakowa zo-
stanie już docelowo rozwiązana. Podobnie chcemy podejść do 
innych zadań inwestycyjnych, takich jak Zakrzówek czy Park 
Jerzmanowskich, który również poddamy rewitalizacji.

Park Krakowski to specyficzny projekt, ponieważ jest 
wpisany do rejestru zabytków. Czy to powodowało jakieś 
ograniczenia w czasie rewitalizacji?

Park jest wpisany do rejestru zabytków, więc musiał uzyskać 
uzgodnienia z  konserwatorem zabytków. To była specyficzna 
rewitalizacja, ponieważ Park Krakowski miał w  swojej historii 

kilka nawarstwień. Kiedyś był większy prawie o  2 ha i  mocno 
zabudowany. Na jego terenie było mini zoo, scena Teatru Lu-
dowego, gdzie mogły odbywać się duże spektakle czy koncer-
ty. Znajdował się tam także staw. W  późniejszych latach park 
zyskał system swobodnego ułożenia alejek z główną aleją osio-
wą. Obecna rewitalizacja jest w  zasadzie poprawieniem wcze-
śniejszego, powojennego projektu. Wprowadziliśmy też kilka 
nowych elementów, m.in. pojawił się pomysł utworzenia łąk by-
linowych. Konserwator zgodził się na nie, choć nie miały one 
historycznego uzasadnienia, bo nigdy wcześniej ich tam nie 
było. Ograniczenia dotyczyły małej architektury, ale np. wcze-
śniej w ramach budżetu obywatelskiego wstawialiśmy do parku 
nowe ławki, które uzyskały uzgodnienie konserwatorskie, więc 
teraz wystarczyło dostawić takie same. Ogólnie współpraca 
z konserwatorem była bardzo dobra.

Wspomniał Pan o Zakrzówku. Projekt jego rewitalizacji 
budzi duże emocje wśród krakowian. Kiedy możemy 
spodziewać się finału?

Rewitalizacja Zakrzówka jest w tym momencie największym za-
daniem, jakie realizujemy. Miasto jest tutaj mocno zaangażowa-
ne pod względem finansowym — udało się m.in. pozyskać 28 
ha od prywatnego właściciela. To była przełomowa transak-
cja, dzięki której park w  ogóle może powstać. W  ramach kon-
kursu wybraliśmy już koncepcję, aktualnie jesteśmy na finale 
przygotowania dokumentacji — projektu budowlanego i  wy-
konawczego. We wrześniu będziemy składać dokumenty do 
wydziału architektury, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. 
Myślę, że właściwe prace powinniśmy zacząć wiosną przyszłe-
go roku. Ponieważ środki budżetowe na to pozwalają, jeszcze 
tej jesieni udostępnimy część łąki i  poprowadzimy tam trasę 

rozmowy

W tym roku budżet Krakowa 
zakładał przeznaczenie 
rekordowo wysokiej sumy 
na urządzenie i utrzymanie 
terenów zielonych. Czy pozwoli 
to zrealizować wszystkie 
zadania, zaplanowane na ten 
rok? O krakowskich parkach 
i ogrodach społecznych, 
z Łukaszem Pawlikiem, Zastępcą 
Dyrektora ds. Zieleni w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej, rozmawia Anna 
Kapłańska.
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przyrodniczą. Natomiast główne zadania, takie jak wykonanie 
plaży, centrum nurkowego, alejek czy oświetlenia, będziemy re-
alizowali od przyszłego roku. Wszystko zależy od tego, ile środ-
ków uda się zabezpieczyć w budżecie miasta. Jeszcze nie mamy 
kosztorysów. Chcielibyśmy podejść do Zakrzówka komplek-
sowo, tak jak do Parku Krakowskiego, który jest jednak dużo 
mniejszy, więc to zadanie było zdecydowanie łatwiejsze.

Skoro już mówimy o finansach, w tym roku na zieleń 
przeznaczono rekordowo duży budżet. Od jego 
zatwierdzenia minęło pół roku. Czy z tej perspektywy 
można powiedzieć, że wystarczy środków na pokrycie 
wszystkich zadań, które zaplanowali Państwo na ten rok?

Już mogę powiedzieć, że niestety nie. Potrzeby są dużo większe 
niż przeznaczone środki i faktycznie jest problem, tym bardziej 
że koszty pracy i materiałów mocno poszły do góry. Z tego po-
wodu oferty, które składają nam różne firmy w związku z zało-
żonymi zadaniami, zakładają trochę wyższe koszty niż te, które 
szacowaliśmy w kosztorysach. Dlatego na ogół zadania wyma-
gają dofinansowania. Przykładem jest Park Reduta. Musieliśmy 
uzyskać dodatkowe 4 mln zł, żeby w  ogóle rozpocząć budowę 
parku.

Czy to spowoduje, że trzeba będzie przełożyć jakieś 
zadania na przyszły rok?

Pewnie tak. Na razie jeśli chcemy zrealizować jakieś ważne za-
dania, które nie weszły do budżetu, przesuwamy środki. Tak 
wygląda np. sytuacja Parku Duchackiego. Mamy pozwolenie 
na budowę, ale ten park nie znalazł finansowania w  pierwszej 
wersji budżetu. Teraz jesteśmy w trakcie przesuwania środków, 
żeby rozpocząć tę inwestycję. Przesuniemy 2 mln zł, jednak to 
spowoduje, że będziemy mogli wykonać tylko pewien etap, więc 
siłą rzeczy kontynuacja odbędzie się w kolejnych latach. Złoży-
liśmy też wniosek o  dofinansowanie tego zadania ze środków 
unijnych.

Działania Zarządu Zieleni Miejskiej to nie tylko duże 
projekty. Zgodnie z planem, w każdej dzielnicy ma 
powstać park kieszonkowy. W opinii publicznej pojawiają 
się głosy, że w tak małej przestrzeni trudno odpocząć, 
a okoliczni mieszkańcy nie zatrzymują się tam na dłużej. 
Jaki jest zatem cel takich miejsc?

Bardzo często to jest taka przestrzeń, która wcześniej była nie-
zdefiniowana, nikt na nią nie zwracał uwagi. Wcześniej te miejsca 
na ogół funkcjonowały jako tereny zieleni, czyli spełniały pod-
stawowe funkcje przyrodnicze, takie jak choćby dostarczanie 
tlenu, jednak nie miały większego znaczenia dla mieszkańców. 
Często były dla nich nieprzyjazne, nie sprzyjały wypoczynko-
wi. Teraz przestrzeń została zagospodarowana w  taki sposób, 
by sprzyjała rekreacji i nawiązywaniu relacji. Mieszkańcy zysku-
ją wspólne miejsce, gdzie może dochodzić do spotkań, interak-
cji. Można tam też usiąść i po prostu poczytać książkę. Często 
gdy przestrzeń była niezdefiniowana, wiązała się z różnymi pro-
blemami. Tak było np. przy ul. Fałata. Spotykały się tam oso-
by, które piły alkohol i  dochodziło do negatywnych zachowań 
społecznych. Gdy chcieliśmy stworzyć tam park kieszonkowy, 
pojawiły się obawy, że zostanie zniszczony, wszystko pójdzie 
na marne. A efekt był niesamowity. Dzięki temu, że ludzie tam 
przychodzili, wcześniejsze problemy zniknęły. Oczywiście jeśli 
ktoś chce np. uprawiać sport wymagający większej przestrzeni, 

musi udać się do zwykłego, dużego parku. Te kieszonkowe mają 
służyć osobom, którym obowiązki uniemożliwiają codzienne 
korzystanie z zieleni odległej o kilka kilometrów. Wybranie się 
do parku często wymaga większego wysiłku. Parki kieszonkowe 
są blisko mieszkańców, dostępne na wyciągnięcie ręki.

Mieszkańcy Krakowa mogą nie tylko korzystać z zieleni, 
ale i brać udział w jej kształtowaniu, np. tworząc ogrody 
społeczne. Skąd taki pomysł?

Z  potrzeby. Takie miejsca powstawały w  Krakowie od zawsze. 
Przykładem jest ogród społeczny przy ul. Siemaszki, który zo-
stał zrealizowany ze środków budżetu obywatelskiego czy 
ogród „Zielono mi” na os. Dywizjonu 303, sfinansowany z fun-
duszu szwajcarskiego. Nowa Huta jest miejscem, gdzie dużo 
osób realizuje się właśnie w takich ogrodach. Z przyczyn orga-
nizacyjnych potrzebne jest uporządkowanie i  sformalizowanie 
kwestii ogrodów społecznych, czy po prostu udzielenie wspar-
cia. Jeżeli ktoś ma dobry pomysł na stworzenie nowego ogrodu, 
potrafi go poprowadzić i przekonać do niego innych, może liczyć 
na nasze wsparcie. Jesteśmy otwarci na mieszkańców, którzy 
do nas przychodzą.

Na czym polega pomoc Zarządu Zieleni Miejskiej, na którą 
mogą liczyć inicjatorzy ogrodów społecznych?

Jeżeli grupa osób ma pomysł na stworzenie nowego ogrodu, 
możemy przekazać jej fragment niezagospodarowanej działki, 
na której można go zrealizować. Dysponujemy również wiedzą 
fachową, którą chętnie się dzielimy — można z nami skonsulto-
wać pewne rzeczy. Czasami angażujemy się również finansowo. 
Wszystko zależy od wielkości projektu i liczby zaangażowanych 
osób. Niekiedy pomagamy w  pracach ogrodniczych, innym ra-
zem wystarczy tylko udostępnić teren, bo mieszkańcy są tak 
dobrze zorganizowani, że sami bardzo dobrze sobie radzą. Do 
każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Rozpoczęły się wakacje. Jakie atrakcje Zarząd Zieleni 
Miejskiej przygotował dla mieszkańców na ten czas?

Organizujemy akcję „Zatrać się w  zieleni”, która składa się 
z  czterech elementów. Jednym z  nich są pikniki. Przez więk-
szość weekendów w jednym z krakowskich parków będzie od-
bywał się piknik, w czasie którego będzie można uczestniczyć 
w  różnych warsztatach i  innych atrakcjach, a  także zjeść coś 
dobrego. Dodatkowo w  tym roku uruchomiliśmy kino letnie, 
które będzie urządzane w co drugi czwartek wieczorem w róż-
nych parkach na terenie Krakowa. Współpracujemy z  amba-
sadami kilku krajów, za każdym razem będziemy wyświetlać 
film poświęcony innemu państwu. Kolejny element akcji to 
parkobus. Mieszkańcy Krakowa mogą wsiąść do specjalnego 
autobusu i wybrać się na wycieczkę, która pozwoli im poznać 
tereny zieleni. Pierwsza linia w tym roku prowadziła z Proko-
cimia na piknik z okazji otwarcia Parku Krakowskiego. W cza-
sie spacerów, na które mieszkańców dowozi parkobus, często 
pojawia się specjalny gość–niespodzianka. Czasem jest to ak-
tor, innym razem dziennikarz czy inna, znana osoba, związana 
z  Krakowem. Organizujemy też akcję „Ćwicz w  zieleni”, czy-
li regularne ćwiczenia na świeżym powietrzu, organizowa-
ne głównie w tygodniu. Można się na nie zapisać i pod okiem 
profesjonalnego instruktora ćwiczyć w  krakowskich parkach. 
Wszystkie informacje można znaleźć na Facebooku i na naszej 
stronie internetowej.
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ekspert radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Zaciągnąłem kilka kredytów. Nie ukrywam, że spłata 
kredytów w różnych bankach jest dla naszej rodziny 
niewygodna. Dodatkowo chciałbym nieco obniżyć kwotę 
comiesięcznych zobowiązań, bo w niedługim czasie planuję 
uzyskanie kredytu hipotecznego. Dlatego zastanawiam 
się nad kredytem konsolidacyjnym obejmującym moje 
obecne zadłużenia. Proszę o informację, czy jest to dobre 
rozwiązanie. Czy dobrą decyzją będzie zaciągnięcie 
kredytu konsolidacyjnego, a potem kolejnego — na zakup 
nieruchomości? Dodam, że moja łączna kwota zadłużenia to 
ponad 40 tys. zł. 

Rzeczywiście spłata kilku kredytów jednocześnie może być nie 
tylko sporym utrudnieniem, ale także obciążeniem dla domo-
wego budżetu. Właśnie przede wszystkim ze względu na ten 
drugi powód kredytobiorcy decydują się na takie rozwiązanie. 
Dlaczego? Kredyt konsolidacyjny to, najprościej mówiąc, kre-
dyt, w którym połączone zostały raty kilku zobowiązań wobec 
banków. Największym atutem takiego rozwiązania z punktu wi-
dzenia kredytobiorcy jest fakt, że rata kredytu konsolidacyjne-
go jest najczęściej niższa niż suma rat, które spłacaliśmy do tej 
pory. 

To bardzo ważna informacja dla każdej osoby, która w naj-
bliższym czasie planuje zakup mieszkania na kredyt. Niższe co-
miesięczne zobowiązania oznaczają bowiem wyższą zdolność 
kredytową, co w przypadku niektórych kredytobiorców może 
przesądzić o możliwości zaciągnięcia takiego kredytu. W ta-
kim przypadku kredyt konsolidacyjny może mieć ogromne zna-
czenie. Bardzo ważne jest, aby przed zdecydowaniem się na 
takie rozwiązanie, dokładnie przeanalizować swoją sytuację 
finansową. 

Co tak naprawdę oznacza konsolidacja kredytu? To połą-
czenie kilku kredytów, którego celem jest ujednolicenie stopy 
procentowej wszystkich naszych zobowiązań, a także innych 
warunków, na jakich poprzednie kredyty/pożyczki zostały za-
ciągnięte. Oznacza to, że dotychczasowe raty zostają zastąpio-
ne jedną — niższą, wtedy wydłuża się okres ich spłacania. Na 
spłatę dotychczasowych zobowiązań zaciągany zostaje nato-
miast nowy kredyt. 

W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której kilka rat zosta-
je zastąpionych jedną, niższą, lecz zaplanowaną na więcej lat. 
Pokryciem zaciągniętych wcześniej pożyczek staje się nowy 

kredyt, który w całości przeznaczony jest na ich spłatę. War-
to również pamiętać o tym, że w zależności od łącznej sumy 
naszych zobowiązań, możemy zaciągnąć dwa różne kredyty 
konsolidacyjne. Gotówkowy — przeznaczony dla osób zadłużo-
nych na stosunkowo niedużą kwotę, a także hipoteczny — który 
dotyczy wysokich zobowiązań i wymaga dodatkowego zabez-
pieczenia (w postaci nieruchomości). 

Niższa kwota zobowiązań — to główna zaleta kredytu kon-
solidacyjnego z perspektywy kredytobiorcy. Nie można też za-
pomnieć o tym, że jego spłata jest wygodniejsza niż spłacanie 
kilku różnych kredytów. Zastanawiając się nad wyborem tej 
opcji, musimy brać też pod uwagę koszty związane z takim roz-
wiązaniem. Ich wysokość zależy od wielu czynników, ale przede 
wszystkim od sumy naszych łącznych zobowiązań, a także okre-
su, na który postanawiamy rozłożyć spłatę. 

Informację o wszystkich kosztach związanych z kredytem 
konsolidacyjnym uzyskamy w banku, w którym jego zaciągnię-
cie planujemy, lub u doradcy finansowego, jeżeli zdecyduje-
my się na skorzystanie z jego usług. Bez wątpienia, zaciągając 
kredyt konsolidacyjny, zyskujemy większe poczucie bezpie-
czeństwa i wygodę w spłacaniu naszych zobowiązań. Dla osób, 
które w przyszłości planują zaciągnięcie kolejnego kredytu, ma 
to jeszcze większe znaczenie. 

Na finansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym decydują się też osoby, 
które mają już kilka zobowiązań kredytowych w różnych bankach. Comiesięczne 
spłacanie wszystkich rat jest dużym obciążeniem, nie tylko dla domowego budżetu, ale 
także, jeśli wziąć pod uwagę względy organizacyjne. Jednoczesne wywiązywanie się 
z warunków kilku umów kredytowych wymaga dobrego planowania i przeznaczenia 
na ten cel odpowiedniej ilości czasu. Innym rozwiązaniem są kredyty konsolidacyjne. 
Ekspert Power FINANCES wyjaśnia, z czym wiąże się takie rozwiązanie i czy 
rzeczywiście jest korzystne dla klienta.

Katarzyna Grzeszczyk 
Ekspert ds. Produktów Bankowych

Power FINANCES
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Analiza krakowskiego rynku najmu 
krótkoterminowego

Koszty zakupu i zyski z wynajmu
Aby w  ogóle myśleć o  zakupie mieszkania w  odrestaurowanej 
kamienicy, należy przyjąć, że cena za metr kwadratowy będzie 
oscylować w  okolicach 8–10 tys. zł, a  nawet i  więcej. Inwesto-
rzy chętnie decydują się na zakup tego typu nieruchomości ze 
względu na dość szybki zwrot z inwestycji, i najczęściej posiada-
ją w swoim portfolio już kilka innych lokali tego typu, co ułatwia 
podejmowanie decyzji w kwestiach m.in. remontu. Należy pamię-
tać, aby przed podjęciem decyzji zakupowej sprawdzić renomę 
dewelopera, zapoznać się z jego wcześniejszymi realizacjami i za-
kresem prac remontowych zaplanowanych w  danej kamienicy. 
Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek.

Ile można zarobić na wynajmie apartamentów w centrum dla 
turystów? Według danych z portalu Airbnb średnia cena za dobę 
wynosi 201 zł, jednak ujęte są tu zarówno pokoje, jak i przestron-
ne apartamenty tuż przy płycie Rynku Głównego. Znaczna licz-
ba apartamentów oferowana jest w cenie ok. 300 zł za dobę, zaś 
miejsce w  pokoju znaleźć można już od 45 zł za dobę. Wzrost 
popytu sprawia, że ceny idą w górę, a efektem jest także wzrost 
przychodów wynajmujących — jak podaje „Gazeta Krakowska” — 
w 2015 r. wyniosły one 11 mln 350 tys. zł, a rok temu zostały już 
podwojone — do 22 mln 385 tys. zł. 

Czy hossa na rynku apartamentów turystycznych faktycznie 
wkrótce się skończy? Zakłada się raczej wprowadzenie regulacji 
podobnych do tych, które panują w innych europejskich miastach. 
Dla przykładu, w Barcelonie należy posiadać licencję na wynajem. 
W stolicy Francji wynajem możliwy jest tylko przez 120 dni w roku, 
a  mieszkania wynajmowane na doby muszą być zarejestrowa-
ne. Ograniczenia wprowadziły też m.in. władze Amsterdamu czy 
Helsinek. Warto jednak zauważyć, że w przypadku, gdy kamienica 
przeznaczona jest głównie pod wynajem turystyczny, właściciele 
nie mają się czego obawiać. Jakiekolwiek uchwały wspólnot miesz-
kaniowych, również te dotyczące zakazu prowadzenia działalno-
ści turystycznej (w przypadku, gdy lokale w budynku są zarówno 
wynajmowane turystom, jak i  zamieszkiwane na stałe przez wła-
ścicieli/lokatorów), wymagają zebrania głosów większości wspól-
noty mieszkaniowej. Na ten moment zatem przymierzający się do 
zakupu nieruchomości z myślą o jej wynajmie oraz właściciele tych-
że nie muszą przejmować się ewentualnymi zmianami w prawie, do 
których zwykle zresztą wiedzie długa droga.

Koneser Group

analizy rynku

W
 minioną środę (04.07.2018 — przyp.) Komisja Turysty-
ki pozytywnie zaopiniowała rezolucję do rządu i Sejmu, 
aby ustawowo uregulować kwestię najmu krótkoter-

minowego i dać samorządom właściwe narzędzia do kontroli ta-
kiej formy najmu. W  ten sposób Kraków podzielił zdanie władz 
Sopotu, które jako pierwsze zwróciły się w tej sprawie o pomoc 
do organów państwowych. Z inicjatywą wyszły zaś lokalne wspól-
noty mieszkaniowe, mające dosyć głośnego i niekulturalnego za-
chowania turystów, a  także braku poczucia bezpieczeństwa we 
własnym domu ze względu na ciągłą rotację najemców. 

Jak wygląda rynek apartamentów przeznaczonych na wyna-
jem dla turystów, ile można zarobić i  z  kogo Kraków powinien 
brać przykład w zakresie współpracy właścicieli nieruchomości 
z władzami?

Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby turystów, któ-
rzy odwiedzili nasze miasto: 12,9 mln osób — to oficjalne dane za 
rok 2017. A liczba ta wciąż rośnie. Nic więc dziwnego, że pojawia 
się również coraz więcej ofert wynajmu pokoi, mieszkań i apar-
tamentów w  centrum na największych portalach zrzeszających 
miłośników taniego podróżowania — Booking.com oraz Airbnb. 
Z  danych AirDNA (narzędzie analityczne skorelowane z  por-
talem Airbnb) wynika, że najwięcej ofert najmu turystyczne-
go w mieszkaniach prywatnych jest w Krakowie (blisko 5,5 tys.), 
Warszawie (4,8 tys.) i Trójmieście — 3,1 tys. 

W  Krakowie możliwości krótkoterminowego wynajmu nie-
ruchomości najłatwiej znaleźć w  obrębie Starego Miasta, Ka-
zimierza, Zabłocia i  Starego Podgórza. Podyktowane jest to 
najwyższym odsetkiem remontowanych kamienic i  budynków 
postindustrialnych, które cieszą się ogromną popularnością 
wśród odwiedzających. Duża liczba ofert najmu w  tych czę-
ściach miasta wiąże się także z relatywnie niewielką odległością 
do centrum. 

W miastach, w których ruch turystyczny utrzymuje się przez cały rok, zakup mieszkania 
pod najem krótkoterminowy stanowi jedną z najpewniejszych form inwestowania. 
Wątpliwości przyszłych inwestorów, a także obecnych wynajmujących, mogą jednak budzić 
doniesienia o planowanym uregulowaniu tej kwestii w Krakowie. Czy rzeczywiście jest się 
czego obawiać i jak można scharakteryzować krakowski rynek najmu krótkoterminowego?
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Odbiór techniczny mieszkania od 
dewelopera: drzwi

O
dbiór techniczny mieszkania lub domu z  rynku pier-
wotnego dotyczy przede wszystkim lokali wykonanych 
w  stanie deweloperskim (surowe tynki, betonowa po-

sadzka). Niemniej jednak coraz większą popularnością cieszą się 
mieszkania gotowe do zamieszkania, czyli z tzw. wykończeniem 
pod klucz. Jak sprawdzić, czy drzwi wewnętrzne oraz wejściowe 
w zakupionym mieszkaniu będą służyły nam przez lata?

i wewnętrznych, zewnętrznego portalu drzwiowego (jeśli wystę-
puje), estetykę zawiasów, klamki oraz zamka i szyldów. Należy też 
sprawdzić przejrzystość i obróbkę wizjera (czasem zdarza się, że 
o nim w ogóle zapomniano). Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na 
próg wejściowy, który powinien być stabilnie oraz estetycznie za-
montowany. W przypadku progu aluminiowego patrzymy, czy są 
gładkie boczne silikony oraz kontrolujemy stan poziomej uszczel-
ki przylgowej. 

Kolejną ważną kwestią jest sprawdzenie uszczelek wokół 
drzwi, które czasami falują bądź na niektórych odcinkach nie zo-
stały wcale zamontowane. Warto się również zdecydować na 
zweryfikowanie parametrów technicznych drzwi na podstawie 
otrzymanej od sprzedającego karty materiałowej.

Do takich parametrów zaliczamy m.in. klasę palności. Drzwi 
w klasie EI30 stawiają pożarowi opór przez 30 minut, zaś EI60 — 
przez 60 minut. Kolejnym ważnym parametrem do zweryfikowa-
nia jest to, czy są one antywłamaniowe. Jeśli sami wybieramy drzwi 
wejściowe, kierujmy się prostą zasadą — im wyższa klasa antywła-
maniowa, tym lepiej. Pozwoli to zminimalizować prawdopodobień-
stwo włamania. W  przypadku drzwi wejściowych bardzo ważna 
jest także ich akustyka (wyciszenie). Warto mieć drzwi z izolacją na 
poziomie co najmniej 32 dB. Często drzwi wejściowe do mieszkań 
pełnią funkcję drzwi przeciwpożarowych (zgodnie z  projektem), 
dlatego konieczne jest sprawdzenie, czy posiadają zamontowaną na 
całym obwodzie skrzydła specjalną uszczelkę, czy też taśmę (zazwy-
czaj w kolorze czerwonym) oraz czy zamontowano samozamykacz. 
Może on mieć formę łamanego metalowego ramienia w górnej czę-
ści drzwi lub być zamontowany w dolnym zawiasie.

Drzwi wewnętrzne 
W przeciwieństwie do drzwi wejściowych do mieszkania, drzwi 
wewnętrzne nie wymagają aż tak specjalistycznych parametrów. 
Podobnie należy sprawdzić aspekty estetyczne oraz regulacyj-
ne, w tym poprawność funkcjonowania zamknięcia na zamek lub 
klucz (np. drzwi łazienki).

Również w  tym przypadku klamki do drzwi oraz zawiasy są 
elementami, o których kupujący często nie myśli w momencie od-
bioru mieszkania od dewelopera, niemniej jednak wymagają one 
również pełnej kontroli. Należy zwrócić uwagę na wszelkie ubi-
cia, zarysowania klamki, łatwość otwierania, szyldy, śruby oraz 
trudno usuwalne zabrudzenia.

Podczas wyboru typu wykończenia w  przypadku kupowa-
nia mieszkania pod klucz na pewno zostaliśmy zapytani o rodzaj 
drzwi, jakie chcemy mieć w  lokalu. Należy zatem skontrolować 
czy zostały one zamówione zgodnie z  naszymi oczekiwaniami, 
czy zamontowano nam drzwi przylgowe czy bezprzylgowe, pra-
we czy lewe oraz jakie są ich wymiary.

Czym różnią się drzwi przylgowe od bezprzylgowych? 
W  drzwiach bezprzylgowych zawiasy są chowane, nie widać 

Ludzie coraz chętniej i odważniej angażują się w projektowanie własnej przestrzeni, również 
drzwi do poszczególnych pomieszczeń. Skupiając się głównie na kolorystyce i designie, często 
zapominają, jak duże znaczenie pod względem technicznym ma ten element.

ekspert radzi

Drzwi wejściowe 
Wspólnym mianownikiem dla powyższych rodzajów mieszkań 
są drzwi wejściowe. Kupujący nieruchomość nie mają wpływu 
na wymiary drzwi wejściowych, bo te określone są w  stosow-
nych przepisach budowlanych i każdy inwestor ma obowiązek ich 
przestrzegać. Światło ościeżnicy drzwi wejściowych musi mieć 
szerokość co najmniej 90 cm, natomiast wymagana wysokość to 
co najmniej 200 cm.

Dla prawidłowego zamontowania drzwi, otwory drzwiowe 
muszą być szersze niż ościeżnica. Tak zwany luz montażowy po-
winien wynosić co najmniej 2 cm. Zasada luzu obowiązuje zarów-
no w przypadku drzwi zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 

W  przypadku odbioru technicznego drzwi wejściowych sku-
piamy się nie tylko na aspektach wprost technicznych, lecz także 
estetycznych. W pierwszej kolejności sprawdzamy jakość monta-
żu, tak aby określić, czy drzwi nie wymagają dodatkowej regula-
cji. Podczas ich otwierania może pojawić się charakterystyczne 
haczenie o  dolny profil, a  także wszelkiego rodzaju skrzypienie 
zawiasów i ciężko lub zbyt luźno „pracująca” klamka. Wchodząc 
do domu czy mieszkania, często wnosimy rożne przedmioty czy 
wprowadzamy wózek dziecięcy, więc klamka musi być łatwa 
w obsłudze. Pod tym hasłem kryje się między innymi jej właści-
wa regulacja, tak aby działała lekko bez dodatkowych oporów czy 
dźwięków ( skrzypienie i inne wysokie tony).

Koniecznie musimy skontrolować również potencjalne za-
rysowania powierzchni okleiny, frontów, profili zewnętrznych 
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ich po zamknięciu, dzięki czemu ich krawędź jest zupełnie gład-
ka. Takie rozwiązanie pozwala na idealne połączenie się drzwi 
z ościeżnicą i sprawia, że skrzydło wygląda, jakby miało znacznie 
masywniejszą krawędź. W momencie ich zamknięcia, tworzą jed-
ną płaszczyznę z ościeżnicą. 

Drzwi przylgowe są znacznie częściej spotykane. Ich cha-
rakterystyczną cechą jest wcięcie, które sprawia, że drzwi po 
zamknięciu częściowo zachodzą na ościeżnicę fragmentem, zwa-
nym przylgą.

Jak natomiast rozróżnić, które drzwi nazywane są prawy-
mi, a  które lewymi? Trzeba stanąć przed drzwiami tak, jakby-
śmy chcieli je otwierać w kierunku do siebie. Jeśli w tej sytuacji 
zawiasy znajdują się po naszej lewej stronie, to znaczy, że widzi-
my przed sobą drzwi lewe. Gdy zawiasy znajdują się po prawej 
stronie — to drzwi prawe. Zasada ta dotyczy wszystkich rodza-
jów drzwi.

Standardowy wymiar drzwi wewnętrznych, podobnie jak 
w przypadku wejściowych, określony jest w przepisach budow-
lanych. W  mieszkaniach szerokość ościeżnicy musi wynosić co 
najmniej 80 cm, a  jej wysokość — minimum 200 cm. Wymiary 
te dotyczą drzwi w pomieszczeniach przeznaczonych na pokoje 
oraz drzwi do kuchni.

Na szczególną uwagę zasługują drzwi łazienkowe. Rozporzą-
dzenie „Warunki techniczne” określa jednoznacznie, że drzwi do 
łazienki muszą otwierać się na zewnątrz, powinny mieć co naj-
mniej 80 cm szerokości i 2 metry wysokości. Muszą też posiadać 
otwory wentylacyjne, które zapewnią prawidłową wentylację 
pomieszczenia. Czasami stosuje się też specjalne podcięcie wen-
tylacyjne w  drzwiach łazienkowych, które wykonuje się na ich 
dolnej krawędzi. Powinno ono mieć przynajmniej 2,5 cm wysoko-
ści. W ten sposób tworzy się szczelina pomiędzy podłogą a skrzy-
dłem drzwi, umożliwiająca swobodną cyrkulację powietrza.

Kratki wentylacyjne do drzwi łazienkowych to rozwiązanie 
stosowane najczęściej. Kratki montuje się w dolnej części drzwi, 
a  ich powierzchnia, według przepisów Prawa budowlanego, po-
winna być nie mniejsza niż 0,022 mkw. Innym sposobem na za-
pewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza pomiędzy łazienką 
a pozostałymi pomieszczeniami są specjalne otwory w drzwiach 
łazienkowych, zwane czasem tulejami. To rząd okrągłych otwo-
rów, umieszczonych w  jednej linii, oczywiście w  dolnej części 
drzwi. Jednak trzeba zwrócić uwagę, aby tuleje te nie były zbyt 
małe, bo wówczas nie zapewniają właściwej wentylacji, a to może 
ująć kominiarz w swoim corocznym protokole kominiarskim.

Stan deweloperski
Przejdziemy teraz do odbioru technicznego otworów drzwio-
wych w  stanach deweloperskich. Wymiary otworów pod drzwi 
to zagadnienie, które zawsze rodzi wiele pytań. Od prawidłowe-
go pomiaru zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. 

Otwory drzwiowe powinny być nieco większe niż docelo-
we drzwi wewnętrzne i nie mieć na węgarkach czy nadprożach 
znaczących ubytków tynku czy bloczków. Zazwyczaj dewelope-
rzy wykonują otwory o wys. 208–214 cm i szerokości 89–91 cm 
dla drzwi o wymiarach w świetle 200×80. Nawet jeśli otwór oka-
że się nieco większy, niż sugeruje producent, to zawsze można 
go zmniejszyć przyciętymi płytami g-k lub innymi prostymi me-
todami. Ze względu na to, że deweloperzy nie wiedzą, jakie ro-
dzaje ościeżnic będziemy chcieli zamontować (regulowane czy 
stałe), to otwory wykonywane są zazwyczaj ze znacznie więk-
szym zapasem.

Na pomiar otworów drzwiowych najlepiej zaprosić specjalistę 
z  grupy montażowej danego producenta (po oficjalnym odbio-
rze mieszkania). To on powinien dokonać pomiaru, a potem zająć 
się profesjonalnym montażem drzwi. Skorzystanie z takiej usługi 
w wielu przypadkach pozwala na przedłużenie gwarancji nawet 
do dwóch lat.

Jak samemu ustalić wymiary otworów pod drzwi? Jeśli zde-
cydujemy się na ościeżnicę stałą, szerokość otworu na drzwi 80 
powinna być większa o co najmniej 11,5 cm. Oznacza to, że sze-
rokość otworu pod drzwi 80 musi wynosić 91,5 cm. Jeżeli jednak 
wybierzemy ościeżnice regulowane, szerokość otworu w  przy-
padku drzwi 80 powinna być równa 88 cm.

Jeśli chodzi o  wysokość otworu drzwiowego, tu także wy-
stępuje różnica, w  zależności od wybranego rodzaju futryny. 
W przypadku drzwi 80 oraz futryny stałej wysokość otworu po-
winna mieścić się w przedziale od 207,5 do 209 cm. W przypadku 
ościeżnicy regulowanej wysokość może być nieco mniejsza i wy-
nosić od 206 do 207,5 cm. 

Ościeżnice
Ościeżnice regulowane — sprawdzą się wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia ze ścianami o niestandardowych grubościach. 
Z tym, że w tym przypadku mamy w zasadzie jedno ograniczenie, 
a mianowicie ściana nie może być cieńsza niż 7,5 cm. Ościeżnice 
regulowane mają opaski, które obejmują ścianę z obu stron.

Regulowana ościeżnica jest znacznie łatwiejsza w montażu od 
ościeżnicy stałej. Z  tego powodu jest chętnie wybierana przez 
montażystów. Czasami też nie mamy możliwości technicznych, 
aby zamontować regulowane ościeżnice, bo drzwi znajdują się na 
styku dwóch ścian prostopadłych. Wówczas po prostu nie miesz-
czą się opaski maskujące. Z tego wynika jasno, że przed zakupem 
ościeżnic, trzeba znać dokładną grubość ścian oraz wiedzieć, 
gdzie znajduje się otwór drzwiowy.

Ościeżnica stała — to najprostszy model ościeżnicy. Spraw-
dza się dobrze w  budynkach, w  których grubość ścian mieści 
się w przedziale od 6 do 10 cm. W zasadzie są to budynki nowe. 
W  starszym budownictwie, np. w  kamienicach, gdzie ściany 
mają różne grubości i to niestety najczęściej nieprzewidywalne, 
ościeżnice stałe na ogół się nie sprawdzają.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nawet przy ścianach 
o  grubości wskazanej wyżej, prawidłowe dopasowanie wszyst-
kich elementów może sprawiać trudności. Szerokość ościeżnicy 
stałej jest niezmienialna, dlatego klienci chętnie decydują się na 
inne rozwiązania.

Reasumując, podczas odbioru mieszkania należy zwrócić uwa-
gę na wszelkie aspekty techniczne i estetyczne, w tym na otwory 
drzwiowe oraz już zamontowane drzwi. Warto pomyśleć rów-
nież o  skorzystaniu z  pomocy osób posiadających odpowiednią 
wiedzę i kwalifikacje.

Karolina Malicka
Inspektor budowlany

Odbiory techniczne domów  
i mieszkań przed zakupem

www.cantilever.pl
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Certyfikaty sposobem walki ze smogiem

ekologicznych rozwiązań. Bywa również postrzegana jako szansa 
na podniesienie wartości nieruchomości uznanych za przyjazne 
naturze, a także sposób na przyciągnięcie turystów lub potencjal-
nych mieszkańców, ze względu na prozdrowotne walory okolicy. 
Certyfikaty PreQurs są wydawane przez Instytut Certyfikacji 
Emisji Budynków w Krakowie.

Sposób na kamień kotłowy
Kolejnym tematem, poruszonym w trakcie seminarium, był pro-
blem kamienia osadzającego się w  urządzeniach i  instalacjach 
grzewczych. Jest on spowodowany związkami wapnia i magnezu 
znajdującymi się w wodzie. Ich węglany wytrącają się i osadzają 

w  rurach, tworząc kamień, który w  dłuższej 
perspektywie może spowodować zniszcze-
nie instalacji. Z  drugiej jednak strony woda 
stanowi ważne źródło wapnia i  magnezu, 
które powinniśmy dostarczać do organizmu. 
Sztuka polega na tym, by zabezpieczyć urzą-
dzenia i  instalacje przed osadzaniem się ka-
mienia, jednocześnie nie pozbawiając wody 
wartościowych substancji. Jednym ze spo-
sobów radzenia sobie z  tym problemem 
jest Mediagon — urządzenie uzdatniające 
wodę, którego działanie opiera się na meto-
dzie polaryzacji. Wykorzystując właściwo-
ści elektrostatyczne, sprawia on, że kamień 
nie wytrąca się w  formie twardego kalcytu. 
W  jego miejsce powstaje aragonit, który ma 
taki sam skład chemiczny, jednak różni się bu-
dową — ma postać proszku, który zostaje wy-
płukany z rur razem z wodą.

Pompy ciepła
W  czasie seminarium poruszono również 

kwestie dotyczące pomp ciepła. Uczestnicy mogli zapoznać 
się z  nowymi wytycznymi PORTPC. Przedmiotem spotkania 
były „Wytyczne projektowania, doboru, montażu i  uruchomie-
nia instalacji z  pompami ciepła w  budynkach jednorodzinnych 
i  wielorodzinnych” oraz „Systemy hydrauliczne w  instalacjach 
grzewczych, chłodzących budynków. Układy hydrauliczne. Rów-
noważenie hydrauliczne”. Omówiono również polskie i  zagra-
niczne wymagania dotyczące izolacji cieplnej rur do systemów 
grzewczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Seminarium było również okazją do nawiązania kontak-
tów branżowych i  wymiany doświadczeń. Do grona partnerów 
i współorganizatorów wydarzenia należą: Viessmann, Mediagon, 
Energo-Term, Evertec i Instytut Certyfikacji Emisji Budynków.

Anna Kapłańska

relacje

Choć smog kojarzy się głównie z okresem grzewczym, skuteczna walka 
z zanieczyszczeniem powietrza wymaga działań długoterminowych, które 
nie mogą ograniczać się jedynie do kilku miesięcy zimowych. Okazję do tego, 
by zastanowić się nad sposobami rozwiązania problemu smogu, stanowiło 
seminarium, które odbyło się w Krakowie.

J
ednym z  tematów poruszonych w  czasie seminarium była 
antysmogowa certyfikacja urządzeń grzewczych. Adolf Mi-
rowski z  Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków zwrócił 

uwagę na to, że główną przyczyną emisji zanieczyszczeń powie-
trza jest spalanie paliw w  gospodarstwach domowych. Na dru-
gim miejscu są pozostałe procesy spalania poza przemysłem, a na 
trzecim — transport drogowy. Mirowski zauważył, że dużo mówi 
się o zagrożeniach powodowanych przez smog. Zwrócenie uwagi 
na problem złej jakości powietrza stanowi okazję dla inwestorów. 
Jest to szansa na rozwój ciepła systemowego, zwiększenie zasto-
sowania nisko- i bezemisyjnych systemów grzewczych, a także na 
poprawę jakości usług.

Certyfikacja antysmogowa
Aby rozwiązać problem smogu, konieczna jest zmiana nawyków 
dotyczących ogrzewania domów jednorodzinnych. Adolf Mirow-
ski zwrócił jednak uwagę na to, że wiele osób może mieć problem 
z porównaniem różnych technologii grzewczych. Jako rozwiąza-
nie przedstawił system certyfikacji PreQurs. Dzięki niemu moż-
liwe jest nie tylko określenie, w  jakim stopniu dana technologia 
ingeruje w  środowisko naturalne, ale i  porównanie poziomu za-
nieczyszczeń do reprezentatywnych obiektów. W  Polsce są to 
kotłownie węglowe. System umożliwia zobrazowanie poziomu 
redukcji niskiej emisji nie tylko za pomocą wartości procento-
wych, ale i krotności, co ułatwia zrozumienie przekazu. 

Certyfikacja może być sposobem na walkę z  zanieczysz-
czeniem powietrza, ponieważ pozwala na wybór najbardziej 
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Perły z sieci

Muzeum Architektury Toyo Ito 

Muzeum poświęcone twórczości Toyo Ito — znanego architekta 
i laureata nagrody Pritzkera w 2013 r., znajduje się na japońskiej 
wyspie Omishima, będącej częścią miasta Imabari. Kompleks 
składa się z dwóch budynków muzealnych nazwanych Steel 
Hut i Silver Hut. Obiekty zostały zaprojektowane przez Toyo 
Ito i same w sobie stanowią eksponaty. Budynek Steel Hut 
został przeznaczony na muzeum, w którym znajdują się rysunki, 
plany i makiety projektów artysty. Poza wystawą główną, jako 
ekspozycje czasowe można zobaczyć prace innych architektów, 
a także wziąć udział w wykładach, prezentacjach czy 
warsztatach architektonicznych dla dzieci. Budynek muzeum 
to czarna, ekstrawagancka bryła o skomplikowanej geometrii 
złożonej z wielościanów. Konstrukcja ma przypominać kryształ, 
wykonana jest w całości ze stalowej blachy o idealnie gładkiej 
powierzchni. Obok głównego budynku znajduje się Silver 
Hut pełniący funkcję pawilonu biblioteki. Jego konstrukcja 
wyraźnie kontrastuje z bryłą muzeum — jasny, minimalistyczny 
obiekt zbudowano z ażurowych ścian podtrzymywanych przez 
stalowe słupy. 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza 

Budynek Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, który znajduje 
się przy ul. Małopolskiej 48 w Szczecinie, podkreśla nowoczesny 
charakter miasta. Konkurs na projekt architektoniczny obiektu 
wygrała koncepcja autorstwa pracowni Estudio Barozzi Veiga 
z Barcelony. Z zewnątrz bryła budynku składa się z pionowych 
elementów, tworząc monumentalną, strzelistą i zwartą całość, 
a dzięki zastosowaniu błyszczącego szkła na elewacji przypomina 
kryształ. Wewnątrz znajdują się dwie sale koncertowe. Główna 
sala symfoniczna posiada 953 miejsca siedzące i scenę mogącą 
pomieścić 120-osobową orkiestrę. Mniejsza sala powstała 
na potrzeby koncertów kameralnych (miejsca dla 300 osób). 
Nowy budynek składa się z czterech kondygnacji naziemnych 
o powierzchni użytkowej wynoszącej 12 734 mkw. oraz 
2-poziomowego parkingu podziemnego. Otwarcie nowej siedziby 
filharmonii odbyło się 5 września 2014 r. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 100 mln zł, z czego 45 mln stanowił wkład Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Kranhaus 

Kompleks budynków Kranhaus  powstał w Kolonii, w dawnym 
porcie Rheinauhafen znajdującym się nad brzegiem rzeki 
Ren. Konstrukcja obiektów nawiązuje do utopijnej wizji 
radzieckiego budownictwa — koncepcji  „Wygładzaczy Chmur” 
zaproponowanej przez rosyjskiego architekta, El Lissitzky’ego 
w 1924 r. Miały to być pionowe wieżowce wsparte na nogach 
klatek schodowych i szybów windowych. Po 90 latach idea 
ta doczekała się realizacji. Kompleks składa się z trzech wież, 
z których każda liczy 70 m długości, 34 m szerokości i 60 m 
wysokości. Budynki w kształcie odwróconej litery „L” mają 
nawiązywać do dawnych dźwigów portowych. 
Szklane wieże liczą 16 pięter, w tym 2 kondygnacje podziemne. 
Kondygnacje od parteru do 9 piętra stanowią trzon konstrukcji, 
a ostatnie 5 pięter wspiera się na betonowym filarze pełniącym 
funkcję klatki schodowej. Kranhaus został zaprojektowany 
przez architektów Alfonsa Linstera oraz Hadi Teherani 
z pracowni BRT architects.fot. Rolf Heinrich, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Kenta Mabuchi, flickr.com.



Z kraju

Własność zamiast użytkowania wieczystego
Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą własność zastąpi użyt-
kowanie wieczyste gruntów zajmowanych w celach mieszkaniowych. 
Ustawowe, stopniowe przekształcenie użytkowania wieczystego 
we własność będzie korzystne dla mieszkańców budynków wielo-
rodzinnych, którzy starali się o prawo własności, jednak sprzeciwiali 
się temu właściciele innych mieszkań zlokalizowanych w tym samym 
budynku.

Z punktu widzenia właścicieli lokali, jedną z zalet takiego rozwią-
zania jest to, że opłaty przekształceniowe są możliwe do przewidze-
nia, natomiast koszty użytkowania wieczystego zmieniają się w  cza-
sie. Dzięki temu właściciele nieruchomości unikną sytuacji, w których 
konieczne wydatki nagle i znacząco rosną. Poza tym mniej pracy będą 
miały Samorządowe Kolegia Odwoławcze, które aktualnie rozstrzyga-
ją, czy zmiana opłaty rocznej jest słuszna, a jej wysokość odpowiednia.

Jednym z rezultatów ustawy ma być większe poczucie stabilizacji 
wśród właścicieli nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych na 
publicznych gruntach.

Sejm uchwalił tzw. Lex Deweloper 
Wersja specustawy, jaką przyjął Sejm podczas ostatnich obrad, zakłada skrócenie cza-
su potrzebnego na przygotowanie inwestycji z 5 lat do 1 roku. Określone w przepisach 
standardy urbanistyczne będą się różnić w zależności od stopnia zurbanizowania miast 
oraz gmin i lokalne władze będą mogły je modyfikować do 50 proc. względem ustawo-
wych wymogów.

Dokument ma się przyczynić do redukcji chaosu przestrzennego, a także zatrzymać 
proces suburbanizacji. Przyjęte prawo nakłada obowiązek zachowania odpowiednich 
odległości od placówek edukacyjnych, dostępu do komunikacji publicznej i dróg, a także 
niezbędnych sieci. Dodatkowo pod budownictwo mieszkaniowe będą mogły zostać wy-
korzystane nie rozpatrywane pod tym kątem grunty, co pozwoli odrolnić blisko 900 ha 
działek rolnych. 

Jak zaznaczył minister Artur Soboń, jeśli inwestor chce szybko zrealizować inwesty-
cję, musi sprostać wysokim standardom urbanistycznym i działać zawsze za zgodą lokal-
nych władz. W związku z tym, że gmina odpowiada za planowanie przestrzenne oraz za-
gospodarowanie terenu, będzie mogła wyrazić zgodę na inwestycję lub nie. Głos w spra-
wie lokalizacji będą mieli także sami mieszkańcy. Specustawa zabrania lokowania inwe-
stycji na terenach objętych ochroną.

Będą nowe standardy wyceny nieruchomości 
Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości zajmie się opra-
cowaniem nowych zasad wyceny nieruchomości. Wiceminister Artur So-
boń przyznając nominacje podkreślił, że rada musi sprostać dużym wymaga-
niom, bo takie nakłada na nią społeczeństwo. W związku z tym ważne jest, 
by przyjęte rozwiązania były transparentne, zrozumiałe i nie rodziły proble-
mów interpretacyjnych, a przede wszystkim pozytywnie wpływały na rynek.

Nominowani w  ostatnim czasie członkowie organu w  2 zespołach bę-
dą pracować nad standardami. W pierwszym z nich grono specjalistów po-
dejmie się ich przygotowania i właściwej oprawy merytorycznej. Prace ze-
społu będą nadzorowane, by podejmowane kwestie podążały w odpowied-
nim kierunku. Oprócz tego drugiej z komisji powierzone zostanie opiniowa-
nie standardów zawodowych. Następnie rozwiązania ocenią rzeczoznawcy 
majątkowi.

Podstawowym celem opracowania nowych standardów jest ujednolice-
nie zasad kierujących wyceną nieruchomości i  likwidacja rozbieżności, na 
które można obecnie natrafić. Regulacje mają również chronić przed błęda-
mi w określaniu wartości szacowanych obiektów oraz ułatwić pracę rzeczo-
znawcom majątkowym.
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Z Krakowa

Wybrano nowego prezesa spółki Miejska 
Infrastruktura 
Spółka Miejska Infrastruktura, która jest odpowiedzialna m.in. za or-
ganizację strefy płatnego parkowania i  powstawanie nowych par-
kingów typu park&ride w  Krakowie, dokonała zmiany na stanowisku 
prezesa. Od 1 lipca funkcję nowego szefa spółki pełni Andrzej Wał-
kowicz. Zmiana na tym stanowisku odbyła się z powodu zakończenia 
kadencji obecnego zarządu. W związku z tym spółka ogłosiła konkurs 
na stanowisko nowego prezesa i członka zarządu, do którego zgłosiły 
się trzy osoby. Następnie rada nadzorcza ogłosiła dodatkowy nabór, 
w którym na stanowisko prezesa został wybrany w trybie skróconym 
Andrzej Wałkowicz. Dotychczasowy szef jednostki Paweł Skrzypiec 
nie spełnił wymogów formalnych, będzie jednak pełnił funkcję człon-
ka zarządu. Jest to już trzecia zmiana na stanowisku prezesa spółki 
w tym roku. Spółka Miejska Infrastruktura została powołana 1 czerw-
ca 2014 r. i od momentu funkcjonowania zrealizowała budowę dwóch 
parkingów typu park&ride przy pętlach tramwajowych w Kurdwano-
wie i Nowym Bieżanowie.

CBA: łapówki w Urzędzie Miasta Krakowa 
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy 
osoby pracujące w  krakowskim magistracie. Na liście zatrzymanych są: 
dyrektor wydziału zajmującego się zasobem mieszkaniowym miasta, kie-
rownik referatu z Wydziału Skarbu oraz kierownik jednego z referatów 
w Zarządzie Budynków Komunalnych.

Akcja CBA miała miejsce w Wydziale Mieszkalnictwa i Wydziale Skar-
bu Urzędu Miasta Krakowa. Śledztwo dotyczy nielegalnego pośrednic-
twa w transakcjach najmu lub kupna mieszkań komunalnych i lokali użyt-
kowych w centrum miasta, w zamian za korzyści majątkowe. Zatrzymane 
kobiety są podejrzewane o przyjmowanie łapówek w latach 2015–2017. 
Jak poinformowało CBA, urzędniczki pomagały w rozstrzyganiu przetar-
gów dotyczących co najmniej kilkunastu nieruchomości, m.in. przy ulicach 
Szewskiej, Karmelickiej i Mostowej. Zgodnie z ustaleniami śledczych, ła-
pówki (w tym perfumy) wyniosły łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Z  informacji otrzymanych od Biura Prasowego krakowskiego magi-
stratu wynika, że dokumenty są przekazywane organom ścigania, a urząd 
deklaruje ścisłą współpracę z CBA w celu wyjaśnienia sprawy.

Pierwsza strefa czystego transportu w Polsce
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i  Transportu przedstawił projekt 
uchwały dotyczącej utworzenia na Kazimierzu tzw. strefy czystego 
transportu. Jest to odpowiedź na decyzję małopolskiego wojewody, 
dotyczącą likwidacji strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu. Woje-
woda tłumaczył swoją decyzję tym, że zarządca drogi nie ma prawa za-
kazywać określonym użytkownikom korzystania z infrastruktury. Stre-
fa ograniczonego ruchu ma zostać zlikwidowana w lipcu, jednak ZIKiT 
planuje w jej miejsce utworzyć strefy czystego transportu. Według pro-
jektu uchwały na teren strefy będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy elek-
tryczne, napędzane gazem ziemnym lub wodorem. Do strefy bez żad-
nych ograniczeń wjadą samochody osób mieszkających i  zameldowa-
nych na terenie Kazimierza, taksówki oraz pojazdy z zaopatrzeniem. 

Możliwość wprowadzenia stref czystego transportu daje krakow-
skim urzędnikom przyjęta na początku roku ustawa o elektromobilno-
ści, zgodnie z którą do centrów miast bez ograniczeń mogą wjeżdżać tyl-
ko samochody o napędzie elektrycznym i wodorowym oraz z silnikami 
spalinowymi zasilanymi gazem ziemnym. 

 n	 21Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 13/2018



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 4,3969

chf 3,8027

pln 3,58%

i kw. 2018 6760 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,9% (czerwiec 2018)

eur 2,0% (czerwiec 2018)

wibor * 1,7000

euribor ** –0,3210

libor chf –0,7312

libor eur *** –0,3650

preferencyjny zus standardowy zus

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

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

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 200,16 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

• składka społeczna 
z dobrowolnym 
chorobowym 846,91 zł

• składka na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 319,94 zł

• Fundusz Pracy 65,31 zł

suma: 520,10 zł suma: 1232,16 zł

wyliczona w nBp cena 1 g złota  
(w próbie 1000)                          152,43

tabela nr 128/A/NBP/2018 z dnia 4.07.2018

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

(dane na dzień 3.07.2018 [Euribor],  
27.06.2018 [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 14.06.2018)

(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

Miejsce do odpoczynku na świeżym 
powietrzu

O
becnie rynek oferuje wiele wzorów mebli ogrodowych 
w różnych kształtach i kolorach. Plastikowe, drewniane, 
wiklinowe, a nawet szklane czy kamienne stoły i krzesła 

przyciągają wzrok dzięki swoim walorom estetycznym, a jedno-
cześnie pełnią praktyczną funkcję. W jaki sposób wybrać odpo-
wiednie meble do ogrodu lub na balkon czy taras?

Praktyczne rozwiązania
Pierwszym krokiem jest odpowiedź na pytanie, do czego potrze-
bujemy mebli ogrodowych. Jeżeli marzymy o organizowaniu gar-
den party albo obiadach na świeżym powietrzu, konieczne będą 
stół i  krzesła, ewentualnie ławy. Miłośnicy błogiego lenistwa 
w zacisznym miejscu wybiorą raczej stolik kawowy i wygodne ka-
napy. Jeżeli chcemy ustawić je w miejscu bez zadaszenia, warto 
dokupić pokrowce chroniące materiał przed deszczem lub wy-
brać modele z  niewielkimi kółkami, które pozwolą w  wygodny 
sposób schować meble podczas brzydkiej pogody. Ciężką kana-
pę można również zamienić na łatwiejsze w transporcie, wiklino-
we fotele albo drewnianą czy metalową ławę, którą wyścielimy 
miękkimi poduszkami lub kocami, wyciąganymi tylko w słonecz-
ne dni. Jeśli przestrzeń ogrodu albo tarasu jest wystarczająco 
duża, można pomyśleć również o hamaku albo huśtawce. Kupu-
jąc meble na mały balkon, warto natomiast postawić na składane 
modele — nieużywane zajmą naprawdę niewiele miejsca.

Jaki materiał wybrać?
Istotny jest również wybór materiału, z  którego meble zostaną 
wykonane. Ze względu na stosunkowo niską cenę i dużą odpor-
ność na różne warunki atmosferyczne, popularnością cieszą się 
meble z  tworzyw sztucznych. Choć wielu osobom kojarzą się 
z kiczem, wśród nowoczesnych wzorów można znaleźć napraw-
dę ładne modele. Ich wadą niekiedy jest jednak niestabilność. So-
lidne i  trwałe, a  przy tym ciepłe wizualnie są meble drewniane, 
które należy jednak odpowiednio zaimpregnować i pielęgnować. 

Wśród naturalnych materiałów popularne są także wiklina i rat-
tan. Ze względu na większą trwałość część użytkowników wybie-
ra technorattan lub jego tańsze imitacje. W ogrodach, gdzie kącik 
do odpoczynku ma swoje stałe miejsce, czasami można spotkać 
się z  ciężkimi meblami wykonanymi z  metalu lub kamienia. Mi-
nusem jest jednak trudność z przestawieniem ich w inne miejsce 
oraz to, że zazwyczaj są one zimne w dotyku. Z pewnością stano-
wią jednak ciekawy element dekoracyjny.

Niestandardowe rozwiązania
W  ostatnim czasie rośnie zainteresowanie ręcznie wykonanymi 
przedmiotami. Do ich walorów należy przede wszystkim niepo-
wtarzalny charakter. Ważna jest również satysfakcja z  własno-
ręcznie wykonanej pracy. Proste meble ogrodowe można zrobić 
samodzielnie, wykorzystując do tego np. palety. Wystarczy do-
bry pomysł i  znajomość podstawowych zasad obróbki drewna. 

Podczas ładnej pogody przyjemnie jest usiąść z ulubioną książką w otoczeniu przyrody albo 
zjeść posiłek z rodziną na świeżym powietrzu. Trudno wyobrazić sobie kącik do odpoczynku 
w ogrodzie, na tarasie lub balkonie bez odpowiednio dobranych mebli.
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W internecie można znaleźć instrukcje, jak krok po kroku wyko-
nać prosty stolik czy ławkę. Takie rozwiązanie nie wymaga rów-
nież dużych kosztów. Inną opcję stanowi zakup gotowych mebli, 
wykonanych na specjalne zamówienie, według wytycznych po-
danych przez klienta. Taką możliwość docenią zwłaszcza właści-
ciele ogrodów o nietypowym kształcie, czy niewielkich balkonów. 
Dzięki odpowiedniemu projektowi i pomysłowym rozwiązaniom, 
mała przestrzeń może pomieścić znacznie więcej niż mogłoby się 
wydawać.

Harmonia kształtów i kolorów
Meble stojące na balkonie czy tarasie powinny komponować się 
z elewacją budynku. Ich kształt i kolorystyka mogą również na-
wiązywać do stylu, w jakim zostało urządzone mieszkanie. Meble 
ogrodowe powinny także stanowić harmonijną całość z otacza-
jącą je roślinnością. Krótko przystrzyżony trawnik, wypielęgno-
wane krzewy i kwiaty w specjalnie wydzielonych gazonach będą 
się dobrze komponowały z  meblami o  prostych, nowoczesnych 
kształtach. W  ogrodzie przywodzącym na myśl sielankowy, 
wiejski krajobraz, dobrze sprawdzą się długie ławy i  stół z  na-
turalnego drewna, najlepiej z  widocznymi słojami. W  otoczeniu 
śródziemnomorskiej roślinności natomiast najlepiej wyglądają 
lekkie krzesła lub fotele wyplatane z wikliny czy rattanu.

Nastrojowe dodatki
Kontakt z  przyrodą podnosi jakość wypoczynku i  pozytywnie 
wpływa na zdrowie. Dlatego nawet na niewielkim balkonie nie 
warto rezygnować z  roślin. Nie każdy ma rękę do kwiatów ani 
wystarczająco dużo czasu, by się nimi opiekować, jednak nie-
które gatunki roślin nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. 
Dobrym pomysłem jest również założenie w donicach malutkie-
go ogródka z ziołami, które będzie można wykorzystać w kuch-
ni. Dzięki temu zyskamy nie tylko ładne otoczenie, ale i  zdrową 
żywność. O przytulny klimat w ogrodzie, na balkonie czy tarasie 

można zadbać, wprowadzając wspomniane już wcześniej miękkie 
poduszki czy koce, które nie tylko wizualnie ocieplą wnętrze, ale 
mogą przydać się w chłodniejsze wieczory. Odpowiedni nastrój 
stworzą także klimatyczne lampiony. Można je kupić lub wyko-
nać samodzielnie, ważne jednak, by zachować podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa.

Relaks w otoczeniu przyrody
Urządzając miejsce do odpoczynku w  ogrodzie, na tarasie czy 
balkonie, warto wybrać odpowiednie meble, które będą trwa-
łe, estetyczne i łatwe do utrzymania w czystości. Najważniejsze 
jednak, by dopasować je do konkretnych potrzeb, wynikających 
z własnego stylu życia. Bez względu na to, czy kącik na świeżym 
powietrzu będzie służył do przyjmowania gości, czy do delekto-
wania się ciszą w  samotności, najważniejsze, by czuć się w  nim 
dobrze. Odpowiednia atmosfera pozwoli na efektywny wypo-
czynek sprzyjający zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Anna Kapłańska
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Jacuzzi, czyli spa w ogrodzie i na tarasie

L
etnia aura sprzyja wszelkim formom wypoczynku poza do-
mem. Ochłody szukamy nad wodą lub w ośrodkach spa. Jed-
nak nie wszyscy mogą pozwolić sobie na dłuższą przerwę 

w pracy i urlop nad morzem czy na Mazurach. Pozostają week-
endy, które można spędzić we własnym, ładnie urządzonym 
ogrodzie, a  nawet na niewielkim tarasie, który wbrew pozorom 
również stanowi odpowiednie miejsce do montażu basenu, wan-
ny ogrodowej czy minibasenu spa. Tego rodzaju urządzenia dają 
nie tylko możliwość relaksu, ale także mają walory prozdrowot-
ne. Wyposażone np. w opcje hydromasażu, regulacji temperatury 
i filtrowania — mogą spełniać swoją funkcję przez cały rok.

Najbardziej optymalna temperatura w  przypadku minibase-
nów spa czy wanien ogrodowych, które mają służyć do domowej 
fizjoterapii, wynosi ok. 37 stopni Celsjusza. Regularne hydroma-
saże poprawiają krążenie, zmniejszają nadciśnienie, regenerują 
mięśnie i uśmierzają ból. Mają też korzystny wpływ na wygląd na-
szej skóry. Co ciekawe, niektóre modele wanien ogrodowych czy 

minibasenów są wyposażone w specjalne dysze, które mają wła-
ściwości odprężające nadgarstki. Dodatkową funkcją w systemie 
sterowania urządzeniem może być też np. możliwość skierowania 
strumienia na wybrane partie mięśni (aby je rozluźnić).

Baseny spa, popularne jacuzzi, wystarczy napełniać wodą raz 
na kilka miesięcy. Wypełniony zbiornik będzie utrzymywał odpo-
wiednią temperaturę przez cały rok, a dzięki filtrowaniu pozosta-
nie czysty.

Warto przypomnieć, że pierwowzorem tego szczególnego ro-
dzaju wanny było przenośne urządzenie zaprojektowane w USA 
w latach 60. przez rodzinę Jacuzzi. Dla wielu osób jacuzzi wciąż 
budzi skojarzenia z luksusem, na który nie każdy może sobie po-
zwolić. Oferty producentów są jednak dostosowane do różnych 
grup klientów. Dla tych najbardziej wymagających, którzy ocze-
kują dodatkowych udogodnień, przewidziano np. możliwość 
wbudowania wodoodpornego sprzętu audio. 

Takie baseny będą idealnym uzupełnieniem ogrodowej strefy 
relaksu, z leżakami, stolikiem i donicami z kwiatami. Dobrze pre-
zentują się zarówno w  centralnej części ogrodu, jak i  na tarasie 
czy przestronnym balkonie. Przed podjęciem decyzji o umiejsco-
wieniu urządzenia warto sprawdzić, jak głośno pracują pompy 
i inne elementy minibasenu. Im ciszej, tym lepiej — dla domowni-
ków i sąsiadów. 

Aranżacja i kwestie techniczne
Niezależnie od modelu, zawsze należy skontrolować, jak dzia-
ła system filtracji basenu. Biorąc pod uwagę wygodę i  bez-
pieczeństwo użytkowania, istotne jest sprawdzenie, gdzie 
znajduje się dozownik środków chemicznych. Najlepiej, jeśli zo-
stał tak zamontowany, żeby wykluczyć ryzyko bezpośredniego 
kontaktu chloru ze skórą. Aby upewnić się, że woda w zbiorniku 

aranżacje wnętrz

Jacuzzi, wanna ogrodowa, minibasen spa — wiele określeń na jedno urządzenie, 
w którym niezależnie od pogody możemy się odprężyć i odpocząć po trudnym 
dniu. Przed zakupem warto nie tylko zwrócić uwagę na zalety hydromasażu, ale 
także sposób działania jacuzzi, dostępne funkcje i koszty eksploatacji. Na komfort 
użytkowania wpłyną również względy estetyczne. Zatem jak z wykorzystaniem 
jacuzzi stworzyć w domu lub ogrodzie atrakcyjną przestrzeń  do relaksu?

fot.: Sundance Spas
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jak najdłużej pozostanie czysta, trzeba przeanalizować cykle fil-
tracji urządzenia.

Współcześnie projektowane modele minibasenów są tak 
różnorodne, że można dopasować je do niemal każdej po-
wierzchni. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest wybór modelu 
w gotowej obudowie. Wolnostojące jacuzzi do działania potrze-
buje tylko dostępu do energii elektrycznej. Jeśli dysponujemy 
mniejszą przestrzenią i  wolimy uniknąć ustawiania dodatko-
wych sprzętów, warto zastanowić się nad wbudowaniem base-
nu w podłoże.

Funkcjonalnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą mon-
tować zadaszenia czy budować altany osłaniającej basen przed 

nadmiernym słońcem, jest zakup modelu z  wbudowanym para-
solem. Czasza takiego parasola w upalny dzień zapewni upragnio-
ny cień.

Jednym z najbardziej odpowiednich miejsc na jacuzzi są wspo-
mniane ogrodowe altany. Jeśli dodatkowo ozdobimy je zielenią 
i  świecami czy lampionami, stworzymy wyjątkowy klimat miej-
sca, w którym można wyciszyć się i odpocząć, zażywając relaksa-
cyjnego masażu wodnego. Walory estetyczne podkreśli również 
nowoczesne oświetlenie (np. w wybranych kolorach), zainstalo-
wane bezpośrednio na obudowie wanny. 

Odkryty basen czy jacuzzi?
Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca w  ogrodzie, pojawia się 
dylemat, czy zdecydować się na odkryty basen, czy wannę ogro-
dową. W obu przypadkach trzeba wyposażyć się w specjalną po-
krywę bądź pokrowiec do zasłaniania zbiornika w  czasie, kiedy 
z niego nie korzystamy. Jest to o tyle istotne, że pokrywa chroni 
nagrzaną wodę przed napływem chłodniejszego powietrza z ze-
wnątrz. W ten sposób dłużej utrzymujemy ciepło w zbiorniku.

O tym, który model będzie lepszy, decydują indywidualne pre-
ferencje nabywców. Odkryty basen wymaga większego nakła-
du pracy związanego z utrzymaniem go w dobrym stanie. Koszty 
utrzymania jacuzzi to przede wszystkim wydatki na energię elek-
tryczną. Parametrem, który ma duże znaczenie w przypadku sza-
cowania kosztów eksploatacji urządzenia, jest izolacyjność. Jeśli 
warstwa izolacji okaże się zbyt cienka, ciepło łatwo „ucieknie” na 
zewnątrz, co przełoży się na wyższe koszty eksploatacji basenu. 
Dlaczego? Z  powodu utraty ciepła przez zbiornik, wydłuża się 
czas pracy grzałki. Pozostałe elementy wyposażenia również zu-
żyją się szybciej.

Karolina Naramekfot.: Sundance Spas
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Kuchnia z pomysłem

P
ierwszą zasadą, którą powinniśmy się kierować podczas 
urządzania kuchni, jest wykorzystanie całej dostępnej prze-
strzeni. Najprostszy sposób to wykonanie mebli na wymiar, 

jednak współcześnie skompletowanie odpowiedniego zestawu 
jest możliwe również z gotowych modeli. Wybierając meble, war-
to postawić na zabudowę do samego sufitu. Dzięki temu w wyż-
szych wnętrzach będziemy mogli pozwolić sobie nawet na dwa 
rzędy szafek. Ponieważ korzystanie z nich może być nieco utrud-
nione, można tam schować sprzęty, których nie używamy na co 

dzień. Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie windy 
szafkowej, która umożliwia spuszczenie na dół zawartości gór-
nych szafek. Warto wykorzystać także przerwy między dolny-
mi szafkami, stosując meble typu cargo. Dzięki nim nawet wąska 
przestrzeń może być funkcjonalnie zagospodarowana. Na spe-
cjalnych, wąskich półkach można umieścić przykładowo butelki 
z oliwą czy sokami albo środki do czyszczenia.

Sprytne rozwiązania
Im głębsza szafka, tym więcej przedmiotów można w niej zmie-
ścić. Z drugiej jednak strony w takiej przestrzeni znalezienie po-
trzebnych rzeczy nie jest łatwe, a ich wyjmowanie również bywa 
utrudnione. Rynek oferuje jednak rozwiązania, które pozwalają 
poradzić sobie z tym problemem. Jednym z nich są wkłady szafko-
we na prowadnicach, które można po prostu wysunąć. Inną opcją 
jest zastąpienie szafek pojemnymi szufladami. W takim przypad-
ku warto zadbać o wyścielenie dna matą antypoślizgową. Dzięki 
niej przedmioty umieszczone w środku nie będą się przesuwać, 
co zapobiegnie stłuczeniu. Eksperci z firmy Häfele przekonują, że 
dobrym sposobem jest również zainwestowanie w pojemne szaf-
ki narożne. Łatwy dostęp do schowanych w nich przedmiotów za-
pewni system obracający zawartość szafki.

Jakość przede wszystkim
Kupując meble do kuchni, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich 
wygląd i pojemność, ale i na jakość wykorzystanych materiałów. 
Jeśli wybrane szafki czy szuflady charakteryzuje niska wytrzy-
małość, nie możemy umieścić w  nich zbyt wielu przedmiotów, 
nawet jeśli wymiary mebli teoretycznie na to pozwalają. Jest to 
szczególnie ważne w  przypadku miejsc, w  których zamierzamy 
przechowywać ciężkie rzeczy, takie jak AGD czy słoiki z  prze-
tworami. Warto również sprawdzić, czy drzwiczki szafek do-
mykają się cicho, a prowadnice działają bez zarzutu. Aby zyskać 
nieco więcej przestrzeni, tradycyjne drzwiczki można zamienić 
na klapę otwieraną do góry dzięki specjalnemu podnośnikowi.

Grunt to porządek
Urządzając kuchnię, zwróćmy uwagę na to, by jak najwięcej 
przedmiotów ukryć w  zamkniętych szafkach czy szufladach. 
Otwarte półki z  mnóstwem drobiazgów nie tylko negatywnie 
wpłyną na ogólny wygląd pomieszczenia, ale i sprawią, że posta-
wione na nich przedmioty będą narażone na kurz. Odpowiednie 
zagospodarowanie przestrzeni w kuchni to nie tylko kwestia wła-
ściwego doboru mebli, ale i  odpowiedniego poukładania w  nich 
poszczególnych przedmiotów. Pomogą w tym różnego typu wie-
szaki czy organizery, dzięki którym każda rzecz znajdzie swoje 
miejsce. Pozwoli to zaoszczędzić wolną przestrzeń i czas poświę-
cony na znalezienie potrzebnej rzeczy, a  jednocześnie umożliwi 
utrzymanie sprzętów w dobrym stanie przez długi czas.

Anna Kapłańska

aranżacje wnętrz

Właściciele niewielkich mieszkań nie mogą sobie pozwolić na wygospodarowanie 
osobnej spiżarni, a i przestrzeń przeznaczona na kuchnię zazwyczaj nie jest zbyt 
duża. Zastosowanie kilku sprawdzonych rozwiązań pozwoli jednak pomieścić 
w kuchni zarówno wszystkie niezbędne sprzęty, jak i zapasy żywności.

fot. Häfele

fot. Häfele
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 36–39

XV 
Mistrzejowice

XVi Bieńczyce

XiV Czyżyny

XViii Nowa Huta

Niepołomice
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XVii Wzgórza Krzesławickie
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Bora-komorowskiego
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al. solidarności
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Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

XV 
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Inwestycje biorące udział w plebiscycie
„Inwestycja Przyjazna Mieszkańcom”

45 48
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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 62

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

76  
55–134

7900–8200,  
6700–9500 Inter-Bud 42

4 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67 f) bud. 4 – zrealizowany 70–93 9500–11 100 Inter-Bud 44

5 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 44

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

7 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 35–52 6420–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 58

8 Apartamenty Waleczna (ul. Waleczna) zrealizowana 71–74 6900 Fronton 60

9 Imperial Stawowa Residence (ul. Stawowa)
etap I – III kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2018,  
etap III – I kw. 2019

36–77 6599–7659 Imperial Capital 64

10 M House (ul. Meiera) zrealizowana 45–57 5900–6500 Inter-Bud 43

11 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Start 63

12 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 od 6700 Tętnowski Development 55

13 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 49

14 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 6307 CP RE 47

15 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 59

16 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 52

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 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) III kw. 2018 27–95 7000–9200 Centrum Nowoczesnych Technologii 50

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 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 46

26 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 43–95 od 6399 Imperial Capital 64

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

28 Oaza Bronowice (os. Stańczyka) Stańczyka 5 – wrzesień 2019 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice 4-5

29 Starowolska Residence (ul. Starowolska) sierpień 2018 178 8427 JARMEX 64

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 5900–6300 Dom-Bud M. Szaflarski 58

18 ul. Dobrego Pasterza 39 II kw. 2021 36–117 6600–8200 HSD II okładka

19 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 7400–8600 HSD Inwestycje II okładka

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

46–76 5700–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 58

21 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 65

22 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 59

23 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 59

24 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2a,2b,5 – zrealizowany, 
bud.6 listopad 2018 50–79 6600–7800 Dom-Bud M. Szaflarski 58

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

bieżanów – prokocim   Średnia cena: 5690 zł/mkw. 

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

31 Mała Góra (ul. Mała Góra) II kw. 2018 42–70 5500–6100 Proins 61

32 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018, etap II – IV kw. 2019 28–74 5800–6500 HSD Arrow 53, II okładka

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

30 Kamienica Retmana (ul. Stachowicza 5) III kw. 2018 32–187 10 900–12 500 SOL&ART Stachowicza 5 I okładka
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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.

43 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 7000 Budopol 48

44 Łagiewnickie Wzgórze (ul. Roi 6/Fredry) lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 60

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.

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

42 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 62

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.

37 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 6600–7200 HSD Arrow II okładka

38 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5500–6950 Start 63

39 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 63

40 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 od 6300 Krakoin 65

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

33 ATAL Kliny Zacisze IV kw. 2019 23–106 od 5500 ATAL 57

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

PM-DEVELOPMENT 54

35 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–5900 Proins 61

36 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud 45
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Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

•	Więckowice	592	•	Wieliczka	20988	•	Zabierzów	ok.	6000	•	Zielonki	4423

Odległość od centrum Krakowa: 
	 •	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2	km	•	Niepołomice	25,9 km  

•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km	•	Zielonki	7,6 km

Linie aglomeracyjne: 
	 •	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  

•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6	•	Zielonki	4

czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

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

45 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–88 od 5900 ATAL 56

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.

48 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2020 24–106 5200–6850 HSD Inwestycje II okładka

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 5826 zł/mkw. 

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

46 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 3 – I/II kw. 2019 30–86 5344–6700 Inter-Bud 41

47 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700–7700 Start 63

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice Krakowa  

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

49 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul. Bogucika – Kraków) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 51
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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 domy

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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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/m2

 3 II 66,33 8600 zł/m2

 5 parter 99,00 7900 zł/m2

 2 IV 42,58 8900 zł/m2

 3 IV 53,31 9000 zł/m2

nazwa inwestycji Głowackiego

adres ul. Bartosza Głowackiego

miasto Kraków

cena za mkw. 7900–9400 zł

termin oddania czerwiec 2018 r.

liczba kondygnacji 6 nadziemnych, 1 podziemna

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2706 zł/m2

komórka lokatorska (cena) 3400 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

R

M. Szaflarski Spółka Jawna
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Prądnik Nowy etap 2

Cpre
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków 
tel. 695 278 518, 695 270 472 | e-mail: biuro@cpre.pl | www.pradniknowy.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I 67 423 893 zł

 4 III 65 433 412 zł

 2 III 48 323 880 zł

 3 V 49 348 143 zł

 3 VII 55 381 455 zł

nazwa inwestycji Prądnik Nowy etap 2

adres ul. Pachońskiego 5d

miasto Kraków

cena za mkw. od 6100 zł 

termin oddania IV kwartał 2018 r.

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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Budynek Zakopiańska

budopol Spółka z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków 
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

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 m2. Inwesty-
cja jest usytuowana w pobliżu planowanego na 2020 r. przystanku 
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Komunikację ułatwi ponadto 
przebudowa al. 29 listopada i rozbudowa układu drogowego w re-
jonie 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  48,80 302 560 zł

 3 wysoki parter  56,30 337 800 zł

 4 parter  70,10 349 925 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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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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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  68,22 6900 zł/m2

 4 I + II  76,91 6300 zł/m2

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

 5 parter + I  93,55 6100 zł/m2

Osiedle Witkowickie Wzgórze

aWiM
Biuro obsługi klienta: ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków 
tel: 12 417 26 56, tel/fax: 12 412 98 40 | mail: awim@awim.krakow.pl
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Osiedle Wielicka–Rydygiera II etap

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  III  27,85 178 240 zł

 2  III  38,23 231 291 zł

 3  parter  47,66 293 109 zł

 3  I  59,91 317 523 zł

 4  II  74,18 415 408 zł

nazwa inwestycji Wielicka–Rydygiera II etap

adres ul. Rydygiera

miasto Kraków

cena za mkw. 5200–6600 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji Osiedle Wielicka–rydygiera umożliwia ła-
twą komunikację z  innymi dzielnicami oraz ścisłym centrum Kra-
kowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się linie autobusowe, 
tramwajowe oraz węzeł Wielicki obwodnicy Krakowa. Inwestycja 
sąsiaduje bezpośrednio z miejskim parkiem, którego centralną czę-
ścią jest oczko wodne, a  na jego terenie znajdują się alejki space-
rowe oraz plac zabaw, boiska asfaltowe do siatkówki i koszykówki. 
W bliskiej odległości budowany jest Szpital Uniwersytecki UJ, któ-
ry ma być dopełnieniem kampusu medycznego w Prokocimiu, gdzie 
znajdują się akademiki, biblioteka, wydział farmaceutyczny i Szpital 
Dziecięcy. W 5-piętrowym budynku o nowoczesnej architekturze 
dostępne będzie 69 mieszkań 1-,2-,3- i 4-pokojowych o metrażach 
od 20,57  m2 do 74,18 m2. Dla komfortu mieszkańców na klatce 
schodowej zaprojektowano dwie nowoczesne windy, które zapew-
niają komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
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PaWeŁ MleKO PM-DeVelOPMeNT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 61,5 370 000 zł

 4/5 piętro/poddasze 98,59 478 000 zł

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

nazwa inwestycji Dobrowolskiego 24

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego 24

miasto Kraków

cena za mkw. od 5050 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Do każdego mieszkania w  podanej cenie przynależy 1 miejsce 
parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.
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Osiedle Pasteura

TęTNOWSKi DeVelOPMeNT SP. z O.O.
Dział sprzedaży: ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków 
tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 | biuro@tetnowski.pl | www.tetnowski.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  32,93 256 854 zł

 2  II  45,10 324 720 zł

 2  II  38,61 281 853 zł

 3  I  54,97 390 287 zł

 3  II  71,84 474 144 zł

nazwa inwestycji Osiedle Pasteura

adres ul. Pasteura

miasto Kraków

cena za mkw. od 6700 zł

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 30 tys. zł pojedyńcze, 50 tys. zł podwójne

komórka lokatorska od 6000 do 13 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

„Osiedle Pasteura” to wyjątkowe miejsce na mieszkaniowej ma-
pie Krakowa. Wraz z  zespołem architektów stworzyliśmy projekt 
kameralnego i  nowoczesnego osiedla o  rodzinnym charakterze. 
W trzypiętrowych budynkach realizowanych w ramach pierwsze-
go etapu inwestycji znajdować się będzie 88 funkcjonalnych miesz-
kań z  balkonami lub tarasami o  pow. od 32 do 78 m2 z  dostępem 
do wind. Przewidziane są miejsca parkingowe na terenie osiedla jak 
również w  podziemnym garażu. Klasyczna bryła budynków i  ele-
gancka kolorystyka nadają inwestycji miejski styl w zaciszu zieleni. 
Bezpieczne place zabaw, ścieżki spacerowe i specjalne miejsce do 
gry w szachy na wolnym powietrzu zapewnią mieszkańcom relaks 
i wypoczynek. „Osiedle Pasteura” ma dostęp do pełnej infrastruk-
tury miejskiej oraz bardzo dobrą komunikację z centrum Krakowa, 
która w najbliższym czasie zostanie rozszerzona w związku z budo-
wą nowej linii tramwajowej.
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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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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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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 

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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I etap kompleksu biurowego High5ive już otwarty
21 czerwca został oficjalnie otwarty I etap kompleksu High5ive. 
Podczas tego wydarzenia nie zabrakło atrakcji związanych z eko-
logicznym stylem życia i rowerami.

High5ive reklamuje się jako kompleks biurowy przyjazny rowe-
rzystom. Oferuje on nie tylko parking dla 365 rowerów, ale także 
infrastrukturę dla osób korzystających z  tego środka transpor-
tu. Nic więc dziwnego, że atrakcje związane z rowerami pojawiły 
się również podczas oficjalnego otwarcia I etapu High5ive. Można 
było np. wypróbować blender bike i jadąc na rowerze stacjonarnym, 
zrobić sobie pożywny koktajl. W trakcie dnia otwarcia pracownicy 
biurowców mogli skorzystać również z  wielu atrakcji związanych 

z  ekologicznym stylem życia w  formie ekoedukacji. W  lobby obu 
budynków można było m.in. zagrać w ekologiczne koło fortuny czy 
w wielkoformatową zieloną grę planszową oraz stworzyć ekotor-
bę z wybranym wzorem. Goście zaproszeni na uroczyste otwarcie 
biurowca mieli także możliwość obejrzenia biur dwóch najemców 
kompleksu — firm Ocado Technology i Symphony.

Podczas startu inwestycji w  2016 r. mówiliśmy, że High5ive bę-
dzie miejscem przyjaznym i otwartym dla mieszkańców, dziś można 
to zobaczyć — między budynkami aranżujemy przestrzeń wspólną 
ze strefami do wypoczynku wśród zieleni. Chcieliśmy też z tego miej-
sca zrobić ważny punkt na rowerowej mapie Krakowa i to się udało. 
Mamy otwarty dla wszystkich Bike5ive — z parkingiem dla 365 rowe-
rów, z miejscem do ich naprawy i prysznicami dla miłośników dwóch 
kółek. Patrząc na liczbę parkujących rowerów, możemy śmiało powie-
dzieć, że ten wyjątkowy koncept się przyjął — powiedział Arkadiusz 
Rudzki, dyrektor zarządzający spółki biurowej Skanska.

Docelowo High5ive będzie składać się z  pięciu budynków. 
Kompleks łącznie dostarczy ok. 70 tys. mkw. powierzchni biuro-
wej. W ramach I etapu inwestycji powstały dwa budynki oferujące 
23,3 tys. mkw. Korzystają z nich już takie firmy jak: ABB, PwC, Busi-
ness Link, Ocado Technology i Symphony. Pierwszy etap kompleksu 
ubiega się o certyfikat LEED na poziomie co najmniej Gold, a także 
aplikuje o certyfikat „Obiekt bez Barier” (inwestycja będzie dosto-
sowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, 
seniorów oraz osób nieposługujących się językiem polskim).

Niedawno Skanska rozpoczęła budowę czwartego biurow-
ca wchodzącego w  skład kompleksu biurowego High5ive. Bę-
dzie to 6-kondygnacyjny budynek, który najemcom zaoferuje 
ok. 24,5 tys. mkw. przestrzeni biurowej. Oddanie obiektu do użytku 
zaplanowano na I kw. 2020 r. Generalnym wykonawcą budynku jest 
firma Skanska S.A., a autorem projektu architektonicznego — pra-
cownia NS Moon Studio. Budynki 3 i 4 będą ubiegać się o certyfikat 
LEED na poziomie Platinum, a także o certyfikat „Obiekt bez Barier”.

Co ciekawego działo się na krakowskim rynku biurowym w minionym 
miesiącu? Przestawiamy najważniejsze czerwcowe wydarzenia.

Czerwiec na krakowskim rynku biurowym
biurowce
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Arkadiusz Rudzki, Dyrektor Zarządzający Skanska Property Poland,  

fot.: mat. prasowe

W dniu otwarcia pracownicy High5ive mogli skorzystać z wielu atrakcji,  

fot.: mat. prasowe

Bogusław Kośmider (Przewodniczący Rady Miasta Krakowa), Konrad Jarosiński 

(Dyrektor Obszaru Kraków Budownictwo Ogólne Skanska S.A.), Piotr Nawara  

(ns MoonStudio) i Arkadiusz Rudzki, Dyrektor Zarządzający Skanska Property 

Poland, fot.: mat. prasowe
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Pasieki powstające na dachach krakowskich budynków znaj-
dują się pod stałą opieką pszczelarza ze Zrzeszenia Pszczelarzy 
Krakowskich. Każda z  nich jest „małą fabryką miodu”. Miód ze-
brany z pasiek należących do projektu służy promocji miasta, za-
równo wśród jego mieszkańców, jak i poza nim. Część zebranego 
miodu otrzymują również firmy mające siedzibę w  obiekcie, na 
dachu którego znajduje się pasieka.

HedgeServ stawia na Kraków
Firma HedgeServ swoje biuro ulokowała w  kompleksie O3 Bu-
siness Campus w Krakowie. Jest ona globalnym zarządcą fundu-
szy. Biura firmy znajdują się w  Stanach Zjednoczonych, Irlandii, 
Luksemburgu, Polsce, Bułgarii czy Australii. Krakowska siedziba 
HedgeServ zlokalizowana jest w kompleksie O3 Business Cam-
pus. Podczas negocjacji najemcę reprezentowali eksperci z działu 
reprezentacji najemcy firmy Knight Frank.

Dla HedgeServ mocnym atutem wyboru tej lokalizacji była wykwa-
lifikowana kadra i  środowisko zawodowe. Cieszymy się, że jesteśmy 
tutaj. Chcemy osiągnąć znaczącą pozycję w mieście i kraju — twier-
dzi Justin Nadler, prezes HedgeServ.

Wybór lokalizacji przez HedgeServ w Krakowie pokazuje, że miasto 
i Polska nadal przyciągają inwestycje czołowych firm na świecie. Cie-
szymy się, że mogliśmy reprezentować HedgeServ. Jesteśmy przeko-
nani, że działalność w Polsce okaże się sukcesem dla naszego klienta 
— mówi Hamish Potts, associate director w dziale reprezentacji 
najemcy w Knight Frank.

O3 Business Campus to kompleks biurowy zlokalizowany 
w  Krakowie u  zbiegu ulic Opolskiej i  29 Listopada. Składa się on 
z trzech 12-kondygnacyjnych budynków oraz parkingu naziemne-
go i podziemnego. Łączna powierzchnia kompleksu to 57 tys. mkw.

Justyna Gorczyca

Globalworth Poland liderem
Po zakupie krakowskiego kompleksu biurowego Quattro Busi-
ness Park, firma Globalworth Poland stała się właścicielem naj-
większego portfela biurowego w Polsce.

Globalworth Poland kupił kompleks Quattro Business Park 
w Krakowie za 139 mln euro. Jest to rekordowa transakcja w hi-
storii firmy. Wartość całego portfela spółki wynosi już ponad 
900 mln euro i wraz z dalszą ekspansją będzie wzra-
stać. Globalworth Poland jest obecnie największym 
instytucjonalnym inwestorem i  właścicielem na ryn-
ku biur w Polsce. W portfolio firmy znajduje się ponad 
290 tys. mkw. powierzchni biurowej. Przy zakupie 
kompleksu biurowego Quattro Business Park firmie 
Globalworth Poland doradzał dział rynków kapitało-
wych CBRE.

Zakup Quattro Business Park pozwolił nam, zgod-
nie z  zapowiedziami, zająć pozycję lidera sektora nieru-
chomości biurowych w Polsce. Zgodnie z naszą strategią, 
koncentrujemy się na tych aktywach, w których widzimy 
wysoki zwrot dzięki wysokim przychodom i potencjałowi 
do wzrostu wartości. Nasze portfolio to starannie dobra-
ne, różnorodne budynki, które są odpowiedzią na indywi-
dualne potrzeby najemców. Jesteśmy ich właścicielami 
i  zarządcami na długi czas, koncentrując się na budo-
wie długoterminowych relacji z  naszymi partnerami — 
komentuje Małgorzata Turek, prezes Globalworth 
Poland.

W niewiele ponad pół roku staliśmy się liderem najbardziej płyn-
nego i największego rynku w regionie, charakteryzującego się dużym 
zaufaniem ze strony międzynarodowych inwestorów. Transakcje za-
mknięte w  ciągu ostatnich sześciu miesięcy spowodowały ponad 
dwukrotny wzrost portfela Globalworth Poland i osiągnięcie natych-
miastowych korzyści. Nadal dostrzegamy ekscytujące możliwości 
rozwoju w  Polsce, która jest głównym obszarem do realizacji naszej 
strategii biznesowej — twierdzi Dimitris Raptis, zastępca dyrektora 
generalnego i dyrektor ds. inwestycji Globalworth.

Kompleks biurowy Quattro Business Park składa się z pięciu 
budynków. Dostarcza on ok. 60 tys. mkw. powierzchni najmu. Do 
dyspozycji najemców przeznaczony jest także parking oferują-
cy 1,3 tys. miejsc postojowych. Quattro Business Park znajduje 
się w krakowskiej dzielnicy Prądnik Czerwony. Kompleks posiada 
certyfikat BREEAM. Wśród najemców Quattro znajdują się takie 
firmy jak.: Capgemini, Google, Luxoft, Epam, PerkinElmer, Lund-
beck i Medicover.

Pszczoły na dachu biurowca
Bronowice Business Center to pierwszy kompleks biurow-
ców w  Krakowie, który dołączył do projektu „Pasieka Kraków”. 
W  pięciu ulach znajdujących się na dachu obiektu mieszka już 
ok. 225 tys. pszczół.

Celem gminnego projektu „Pasieka Kraków” jest zarówno za-
domowienie pszczół w  mieście, jak i  szerzenie wiedzy na temat 
tych owadów oraz ich znaczenia dla ludzi. Do projektu przystę-
pują różne budynki. Wśród nich jest już pierwszy biurowiec — 
obiekt wchodzący w  skład kompleksu biurowego Bronowice 
Business Center, należący do Mix Group.

Do pasieki pszczoły wprowadziły się już na początku czerwca, 
ale jej oficjalne otwarcie odbyło się 3 lipca. Była to okazja do tego, 
by zobaczyć pasiekę i pracujące w niej pszczoły, a także spotkać 
się z pszczelarzem, który się nimi opiekuje. PRZECZYTAJ NA 

Projekt „Pasieka Kraków” w  przestrzeni miasta działa od 
prawie roku. W tym czasie pojawiały się kolejne pasieki (obec-
nie jest ich 9), przeprowadzono wiele spotkań i szkoleń. Ich ce-
lem było szerzenie idei zapraszania pszczół do miast, a  także 
zachęcenie mieszkańców do sadzenia na działkach, w  przy-
domowych ogródkach oraz na balkonach, roślin przyjaznych 
pszczołom.

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

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

LOKALE USŁUGOWE 

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

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

z możliwością łączenia — 
cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65
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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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EKSPERT RADZI

w  dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności i  spraw 
urzędowych.

Oferty, którymi zajmowała się agencja nieruchomości, były 
pewne i  sprawdzone. Pośrednik weryfikuje tożsamość drugiej 
strony transakcji, a  także stan prawny lokalu. Unikamy więc na 
przykład sytuacji, w której osoba sprzedająca mieszkanie nie ma do 
niego pełnych praw. Każdy sprzedający nieruchomość ma obowią-
zek podać swoje pełne dane, te same procedury dotyczą zresztą 
także potencjalnych nabywców, którzy chcą obejrzeć lokal ofero-
wany na sprzedaż. Mieszkanie kupiłem tydzień po decyzji i podpi-
saniu umowy z biurem. Transakcja została przeprowadzona bardzo 
sprawnie, w miłej atmosferze, ale prowizja trochę bolała.

Kupiłem nowe mieszkanie, więc kolejnym krokiem była prze-
prowadzka i  sprzedaż starego lokalu, w  którym mieszkałem do 
tej pory. Pośrednik zaoferował swoją pomoc w znalezieniu kupca 
i dokonaniu transakcji sprzedaży nieruchomości. Przypomniałem 

sobie ostatnią fakturę za usługę pośrednictwa i stwier-
dziłem: Niech się Pan nie gniewa, wykonał Pan swoją pra-
cę podczas poszukiwania wzorowo, ale chcę sprzedać sam.

Nie zdawałem sobie sprawy, jakie zagrożenia wiążą 
się ze sprzedażą mieszkania na własną rękę, a  przede 
wszystkim z koniecznością jego prezentacji. Po pierw-
sze skorzystałem z portali internetowych i wystawiłem 
mieszkanie na sprzedaż. 10 minut później rozdzwoni-
ły się telefony, byłem podekscytowany, że tak szybko 
uda mi się sprzedać. Niestety przez kilka dni zaintere-
sowanie ofertą zgłaszali niemal wyłącznie pośrednicy. 
Zmodyfikowałem ogłoszenie, dodając informację po-
średnikom dziękujemy. Wówczas liczba telefonów spadła 
niemal do zera. Przez kolejne klika dni nikt nie dzwonił. 
Okazało się, że przyjąłem nieodpowiednią cenę ofer-
tową. Sprawdzałem, jak wystawione są mieszkania 
w mojej okolicy, ale przecież moje mieszkanie było ład-
niejsze, to i cenę musiało mieć wyższą. Stan techniczny 
lokalu oceniłem na idealny, a styl aranżacji wnętrz jako 
bardzo gustowny. 

W  tym okresie koniunktura na rynku była jednak 
przeciętna, inna niż obecnie, kiedy trwa boom miesz-

kaniowy. Brak telefonów ze strony zainteresowanych klientów 
spowodował, że zdałem sobie sprawę z  faktu, iż moje mieszka-
nie odbiega od ceny rynkowej. Zrozumiałem, że gdybym stał po 
drugiej stronie — jako nabywca — chciałbym zapłacić rynkową 
cenę, a  nie dopłacać z  uwagi na gustownie urządzone wnętrze. 
Jak wiemy, o gustach się nie dyskutuje. Obniżyłem cenę raz i ko-
lejny, i kolejny oraz zapłaciłem ponownie za ogłoszenia na porta-
lach. Rozdzwoniły się telefony i zaczęło się prezentacyjne piekło. 
Nadmienię, że mieszkanie sprzedawaliśmy w okresie zimowym.

Z  racji tego, że pracowałem do późna, moją żona otwierała 
drzwi i  prezentowała nieruchomość potencjalnym nabywcom. 

Zagrożenia przy prezentacji nieruchomości
Współpraca z biurami pośrednictwa nieruchomości to dodatkowy 
wydatek dla osób sprzedających mieszkanie. Tańszym rozwiązaniem 
jest samodzielne poszukiwanie nabywców, jednak to może okazać się 
nie tylko trudniejsze, ale też niebezpieczne. Dlaczego?

S
przedaż, kupno, wynajem mieszkania. Kilkanaście albo kil-
kaset tysięcy złotych. Stawka jest wysoka — zakup albo 
sprzedaż nieruchomości to dla większości z nas jedna z naj-

ważniejszych decyzji w życiu. Stres, brak rozeznania w temacie, 
poczucie dokonywania złego wyboru — takie emocje towarzyszą 
osobom, które na własną rękę próbują przeprowadzać transakcje 
na rynku nieruchomości. Ale przy inwestowaniu dziesiątek, a ra-
czej nawet setek tysięcy złotych, czyli najczęściej oszczędności 
życia lub środków pozyskanych dzięki wieloletniemu kredytowi, 
warto skorzystać z profesjonalnej pomocy osoby, która zawodo-
wo zajmuje się rynkiem nieruchomości.

Moja przygoda z tym rynkiem zaczęła się wiele, wiele lat temu 
i  przyznaję, kupując mieszkanie, chciałem zaoszczędzić. Szuka-
łem sam, ponieważ wolałem nie korzystać z  usług biur nieru-
chomości, bo z  tym wiążą się dodatkowe koszty. Interesowały 
mnie oferty w  Krakowie, konkretnie na Azorach. Poświęciłem 

dwa tygodnie na samo wyszukanie, spośród stosów ogłoszeń do-
stępnych na portalach, konkretnych propozycji dotyczących nie-
ruchomości w tej lokalizacji, i to oferowanych w cenie rynkowej. 
Przez dwa tygodnie dzień w dzień sprawdzałem ogłoszenia, uma-
wiałem się na spotkania i z każdym dniem miałem coraz większy 
mętlik w  głowie. Gdy zdecydowałem się ostatecznie na jedno 
z mieszkań i zacząłem zagłębiać się w stan prawny oraz procedu-
ry kredytowe, to w tzw. międzyczasie ktoś „sprzątnął” mi ofertę 
sprzed nosa. Wtedy powiedziałem: dość.

Zdecydowałem się na pracę z  dwoma biurami. Biuro nieru-
chomości nie tylko pomogło mi kupić mieszkanie, ale i  wsparło 
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Grzegorz Pastuch 
Kierownik Oddziału 

Specjalista ds. Nieruchomości

Klienci byli różni, wśród nich często małżeństwa, które zadep-
tywały dywany, chodząc po mieszkaniu w  butach. Takie osoby, 
na pytanie, czy mogłyby złożyć propozycję cenową, zwykle od-
powiadały: to my się jeszcze zastanowimy. I więcej nie zadzwoniły. 
Tak minął pierwszy tydzień prezentacji. Przyszło 14 klientów, ale 
żaden z nich nie złożył propozycji. Piętnasta prezentacja zmieni-
ła wszystko, wtedy zdałem sobie sprawę, na jakie niebezpieczeń-
stwo narażałem moją żonę. 

Przyszło trzech mężczyzn. Jeden był już wcześniej, ale teraz 
miał przyprowadzić fachowców, aby ocenili stan mieszkania. Nie 
wzbudziło to moich podejrzeń, byłem zbyt przejęty tym, że jeśli 
klient ogląda ponownie, tym razem z ekspertami, to pewnie kupi, 
bo nieruchomość jest w idealnym stanie. Nie kupił, a podczas pre-
zentacji sytuacja w mieszkaniu, gdzie była tylko moja żona, zrobi-
ła się nieciekawa. Historia nadająca się na scenariusz filmu. Klient 
otrzymał od mojej żony praktycznie wszystkie informacje, które 
pozwalały mu na to, aby okraść mieszkanie. Na pytanie, jacy są 
sąsiedzi, wszyscy trzej usłyszeli, że mieszkanie obok jest wynaj-
mowane, ale lokatorów ciągle nie ma, sąsiadka z naprzeciwka to 
osoba w  podeszłym wieku (bardzo rzadko ją widywaliśmy, wię-
cej czasu spędzała w szpitalu), a my zawsze pracujemy do późna. 
Tak przekazane informacje pozwalały na to, aby ktoś mógł wejść 
przed południem do mieszkania i wynieść z niego wszystko. Pa-
nowie, jak się okazało, będąc pod wpływem alkoholu, podejmo-
wali temat negocjacji ceny: a może jakiś gratis? Ty jesteś sama, a nas 
trzech i  duża sypialna. Jak sama wspomniałaś, mąż będzie późno, 
a sąsiedzi niczego nie usłyszą.

To realne niebezpieczeństwo przerwał dzwonek do drzwi, 
przyszli kolejni klienci. Nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo po-
mogli mojej żonie. Następnego dnia powierzyłem sprzedaż po-
średnikowi. Samodzielna prezentacja nieruchomości to zbyt duże 
zagrożenie dla sprzedającego. Biuro zawsze weryfikuje swoich 
klientów na podstawie dowodu osobistego, więc nie są oni anoni-
mowi. Zapewnia sprzedającemu bezpieczeństwo, które kosztuje 
kilka procent. 

Po tym zdarzeniu zacząłem przeglądać informacje w interne-
cie, były bardzo smutne: samodzielna sprzedaż i przekazywanie 
informacji osobom podszywającym się pod klienta, doprowadziły 
do kradzieży, gwałtu oraz morderstwa. Gdy patrzę na to oczami 
sprzedającego, ale obecnie głównie pośrednika, nasuwa się pyta-
nie: czy wpuszczając do mieszkania osobę bądź osoby zaintere-
sowane kupnem, każdy sprzedający prosi o  pokazanie dowodu 
osobistego, by potwierdzić tożsamość klientów?
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2 -pokojowe - 71,5 m2 
Kazimierz,  ul. Wrzesińska     
Mieszkanie do remontu w stylowej kamienicy, 
składa się z dwóch dużych pokoi, osobnej 
kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Możliwość 
podziału na dwa niezależne mieszkania. Idealne 
pod inwestycję.

Cena 597.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 35 m2      
Stare Dębniki, ul. Praska 

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 
piwnica. Budynek z cegły. Blisko bulwarów 
wiślanych. Po remoncie.

Cena 299.000 zł
tel. 604 163 263 

1-pokojowe - 39 m2                                          
Łobzów, ul. Kazimierza Wielkiego 
Przedpokój, salon, kuchnia z jadalnią, łazienka, 
taras ok. 20 m2. Miejsce parkingowe w garażu 
podziemnym oraz piwnica w cenie! 
Budynek z 2013 r.

Cena 420.000 zł
tel. 512 110 802 

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

Cena 349.000 zł
tel. 782 941 234

2-pokojowe - 45 m2 
Bronowice, Osiedle Widok,  
ul. Na Błonie
Mieszkanie składające się z przedpokoju, 
2 osobnych pokoi, jasnej kuchni, łazienki z 
WC, balkonu oraz piwnica. Mieszkanie 
w dobrym stanie technicznym. Cicha i 
spokojna okolica. Doskonała lokalizacja pod 
względem komunikacyjnym.

1-pokojowy                     
lokal użytkowy –  24 m2  
Kazimierz, ul. Halicka 
Lokal biurowo-usługowy z toaletą i zapleczem 
kuchennym w nowopowstałym apartamen-
towcu. Ogrzewanie centralne. Możliwość 
dokupienia miejsca parkingowego w garażu 
podziemnym. 
 

Cena 249.000 zł
tel. 512 110 804

Połowa domu – 110 m2  
Ludwinów
Nieruchomość o łącznej powierzchni 
około 110 m2, w skład której wchodzą: miesz-
kanie o powierzchni około 53 m2, złożone 
z przedpokoju, jasnej kuchni, 2 pokoi, łazienki; 
garaż i pomieszczenia piwniczne o łącznej 
powierzchni około 33 m2 oraz, na osobnej 
księdze wieczystej, poddasze o powierzchni 
użytkowej 24,70 m2.                          

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 

3-pokojowe - 70 m2   
Kraków, ul. Kluczborska 
(osiedle „Ukryte Pragnienia”)

Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
trzech oddzielnych pokoi, osobnej, jasnej 
kuchni, łazienki, wc, dwóch balkonów. 
Do mieszkania przynależy naziemne miejsce 
postojowe oraz piwnica. Dodatkowo istnieje 
możliwość dokupienia garażu. Blok z 2008 roku. 
Prestiżowa lokalizacja.  

2-pokojowe - 39 m2           
Dąbie, ul. Zwycięstwa
Przedpokój, dwa oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia, piwnica. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie technicznym; wymaga 
jedynie odświeżenia. Blisko przystanek MPK.

Cena 340.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777 

Cena 599.000 zł                                                 
tel. 793 717 771

Cena 449.000 zł
tel. 513 084 377

Cena 339.000 zł
tel. 12 307 21 24 
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe 19 m2   
Salwator
Pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC, 
okno wychodzi na podwórko kamienicy. 
Do mieszkania przynależy piwnica o po-
wierzchni 10 m2. Mieszkanie na parterze w 
trzypiętrowej kamienicy. Stan mieszkania po re-
moncie. Garsoniera przy błoniach krakowskich.
  

  Cena 185.000 zł 
tel. 12 307 24 31                                    

3-pokojowe - 78 m2 
Bronowice, ul. Władysława 
Podkowińskiego                                                                        
Przestronne, dwupoziomowe mieszkanie. Duży salon 
z kominkiem połączony z jasną kuchnią, łazienka 
oraz sypialnia. Wysoki standard wykończenia. 
Możliwość powrotu do pierwotnego układu. 
Możliwość dokupienia garażu i komórki lokatorskiej. 
Taras o pow.15 m2.

Cena 445.000 zł 
tel. 730 029 199

4-pokojowe - 98,33 m2  
Wola Duchacka Wschód
Salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie, 
łazienka z osobnym WC, spiżarnia, przedpo-
kój, dwa balkony oraz loggia. Nieruchomość 
wykończona w wysokim standardzie. Budynku 
z 2015 r. W cenie garaż z dwoma miejscami 
postojowymi.  

 

Cena 784.000 zł                                                         
tel. 537 696 677

2-pokojowe – 37 m2          
os. Jagiellońskie

Dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienka. 
Mieszkanie do odświeżenia w niskim 
wyremontowanym bloku. Idealne pod 
wynajem. Bardzo dobra komunikacja.

Cena 193.000 zł
tel. 792 707 776

3-pokojowe - 61,46 m2 
Bieżanów, ul. Heleny  
Przedpokój, osobna jasna kuchnia, 
3 niezależne pokoje, łazienka, WC, logia, 
piwnica. Stan bardzo dobry. Okna nowe PCV. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej.

 
 

Cena 319.000 zł 
tel. 537 680 002 

2-pokojowe - 46 m2        
Nowa Huta, os. Centrum C
Otwarta kuchnia z salonem, sypialnia, łazienka. 
W bloku jest winda. Mieszkanie z możliwością 
przerobienia układu. Widok na Aleję Róż i Plac 
Centralny.

Cena 284.000 zł
tel. 609 076 090

2-pokojowe - 49 m2 
Czyżyny, ul. Orlińskiego 
Przedpokój, salon połączony z jadalnią i anek-
sem kuchennym, sypialnia łazienka z toaletą, 
loggia. Mieszkanie jasne i widokowe, w stanie 
idealnym. Ze względu na bogatą infrastrukturę, 
idealne dla rodziny lub pod inwestycje.

Cena 408.000 zł
tel. 535 221 232 

4-pokojowe - 112,12 m2 
Granica miasta Kraków/Wieliczka

2 przedpokoje, salon z aneksem kuchennym, 
3 niezależne pokoje, 2 łazienki, balkon. 
Mieszkanie dwupoziomowe w nowym bloku 
z 2017 roku. Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym.                                          

3-pokojowe - 68 m2    
Ruczaj, ul. Chmieleniec

Salon z otwartą kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
garderoba, balkon. Idealne dla rodziny bądź 
pod inwestycję. Kilka minut do przystanku 
tramwajowego. Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym.

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 265.000 zł
tel. 692 505 666

Cena 447.000 zł
tel. 600 176 207
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe - 40 m2      
Nowa Huta, os. Szkolne 
Przedpokój, dwa pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, łazienka z WC. Do mieszkania 
przynależy piwnica i dwa balkony. Stan dobry, 
duzo zieleni wokół budynku. Idealne dla pary 
lub na wynajem. 

2-pokojowe - 29,2 m2                                
Prądnik Biały, ul. Narutowicza 

Przedpokój, salon połączony z jadalnią i 
aneksem kuchennym, sypialnia łazienka 
z toaletą, loggia. Mieszkanie jasne i 
widokowe, w stanie idealnym. Ze względu na 
bogatą infrastrukturę, idealne dla rodziny lub 
pod inwestycje.

Cena 225.000 zł
tel. 535 221 232

2-pokojowe - 40,45 m2 
Płaszów - ul. Wincentego Turka
Przedpokój, jasna kuchnia, 2 osobne pokoje, 
łazienka z WC, komórka lokatorska. Mieszkanie 
na trzecim piętrze. Bardzo dobra lokalizacja. 
Blok położony w cichej i kameralnej okolicy, a 
jednocześnie w niedalekiej odległości 
od komunikacji.

Cena 275.000 zł  
tel. 570 578 980

3-pokojowe - 52,5m2 

Prądnik Biały, ul. Pigonia
Przedpokój, oddzielna jasna kuchnia, 3 
niezależne pokoje, łazienka, osobne WC, 
balkon, piwnica. Słoneczne mieszkanie 
o bardzo dobrym układzie. Zadbany blok. 
Okolica z dużą ilości zieleni, blisko komunikacji.

Cena 299.000 zł                       
tel. 537 978 098

Cena 335.000 zł
tel. 513 084 377

Cena 280.000 zł
tel. 696 496 500

2-pokojowe – 45,5 m2   
Stare Podgórze 

Mieszkanie położone na drugim piętrze w 
kamienicy. W skład nieruchomości wchodzą 
2 pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka z 
WC oraz przedpokój. Nieruchomość w stanie 
do remontu. Możliwa zmiana układu na salon 
z kuchnią i dwie sypialnie.

3-pokojowe - 59 m2                
Olsza 

Przedpokój, trzy niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, toaleta, duża loggia, piw-
nica. Mieszkanie w stanie do odświeżenia. 
Funkcjonalny rozkład pomieszczeń, możliwość 
wydzielenia dodatkowych pokoi. Parking 
przed blokiem. Ogrzewanie z MPECu.                                             

22 pokoje – 700 m2  Kazimierz

Wolnostojący, trzykondygnacyjny budynek w pobliżu Bulwarów Wiślanych. 
Pokoje z własnymi łazienkami. Możliwość nadbudowy o kolejne trzy kondygnacje. 
Nieruchomość przystosowana pod działalność hotelową.

Cena  5.000.000 zł
tel. 512 110 804

Dom - 250 m2   
Przegogrzały 

Nowoczesny dom wybudowany w systemie 
SMART DOM. Salon z kuchnią, 5 pokoi,          
2 łazienki, wc, 2 garderoby, duży taras,           
3 balkony. Klimatyzacja, monitoring, alarm, 
rolety. Działka o powierzchni ok. 6 Arów.
administracyjny.

Cena: Informacja w biurze
tel. 510 184 022

Dom – 220 m2                               

Wola Justowska

Nowoczesny dom wybudowany w systemie
SMART DOM. Salon z kuchnią, 5 pokoi, 2 
łazienki, duży taras ok 70 m2. Monitoring, 
alarm, rolety. Działka o powierzchni ok. 8 arów. 
Stan deweloperski.

Cena: Informacja w biurze
tel. 510 184 022

Cena 370.000 zł
tel. 12 412 00 72
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Witaj 
w domu



84 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 13/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

KROWODRZA,
UL.KRÓLEWSKA
3-pokojowe mieszkanie urządzone 
w wysokim standardzie, 90 m2

Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

GRZEGÓRZKI,
UL.KOŁŁĄTAJA
Gustowny 3-pokojowy apartament, 
82 m2, I p., balkon o pow. 12 m2

Cena: 770.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

OSIEDLE PODWAWELSKIE,
UL. ROZDROŻE
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie 
z dwoma balkonami
Cena: 358.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 60 m2, 
komfortowe
Cena: 589.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Nowoczesny 2-pokojowy 
apartament, 59 m2, 2003 r.
Cena: 579.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

BRACIA-SADURSCY.PL

BIEŻANÓW,
OS. ZŁOCIEŃ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 36-60 m2

Ceny: od 187.408 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

GDÓW
Domy wolnostojące, p.u. 153 m2, 
działki 800 m2

Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133

GM. WIELKA WIEŚ
Domy wolnostojące, pow. 132 m2, 
stan surowy zamknięty
Cena:  410.000 zł

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

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

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

KONTAKT:  Sabina Pająk 
 514-738-628

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

KROWODRZA,
UL. SZYMANOWSKIEGO
Unikalny apartament 4-pokojowy, 
90 m2

Cena: 1.090.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

MISTRZEJOWICE,
UL. OŚWIECENIA
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
zadbane
Cena: 350.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

GM. SŁOMNIKI,
NIEDŹWIEDŹ
Dom, 315 m2, z piękną działką
Cena: 850.000 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

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

Ceny: od 575.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek
  688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Cena: 2.680.000 zł

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

KLINY,
UL. BARTLA
Mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2, 
wysoki standard
Cena: 326.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

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

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209
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GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
RZESZOTARY
Dom o pow. 259 m2, 
wysoki standard
Cena: 849.000 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

CZYŻYNY,
UL. ORLIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
zadbane
Cena: 408.0000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer     
                   518-706-583

KROWODRZA,
UL. FRIEDLEINA
Mieszkanie 1-pokojowe, 70 m2, 
wysoki  standard, I p.
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

GRZEGÓRZKI,
UL. BAJECZNA
Mieszkanie 1-pokojowe, 33,16 m2,
wysoki standard, balkon 6 m2

Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom, 600 m2, do zamieszkania
Cena: 1.900.000 zł 

KONTAKT:  Sebastian Steranka    
                    501-227-010

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 158 m2, działki 259-510 m2

Ceny: od 699.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

WOLA JUSTOWSKA
Domy w zab. bliźniaczej, 
p.u. 162 m2, wysoki standard
Cena: 1.600.000 zł
 

PŁASZÓW,
UL. TURKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 71 m2, 
nowoczesne
Cena: 457.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

BOREK FAŁĘCKI,
UL. SZYLLINGA
Dom o pow. 385 m2, duży ogród
Cena: 2.745.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

GM. WIELICZKA,
ŚLEDZIEJOWICE
Dom, 176 m2, elegancki
Cena: 840.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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RUCZAJ,
UL. PYCHOWICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
76,87 m2, taras, 2008 r.
Cena: 545.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Mieszkanie 3-pokojowe, 92 m2, 
balkon, 2003 r.
Cena: 679.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PYCHOWICE,
UL. TYNIECKA
Dom wolnostojący o pow. 280 m2, 
działka 7 ar, 2010 r.
Cena: 1.690.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

KURDWANÓW,
UL. DAUNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 51 m2, 
balkon, 2015 r.
Cena: 395.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

RUCZAJ,
UL. KOBIERZYŃSKA
Dom w zab. bliźniaczej, 240 m2, 
dz. 5 ar, wykończony
Cena: 999.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

PŁASZÓW,
UL. SZKLARSKA
Dom wolnostojący z warsztatem 
i sklepem na parterze, pow. 317 m2

Cena: 1.200.000 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
SKOTNIKI 
Mieszkania jedno- i dwupoziomowe, 
pow. 61-98 m2

Ceny: od 370.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                               
 688-880-133

 
 

WIELICZKA,
UL. ZBOŻOWA
Dom w zab. szeregowej, 120 m2, 
wykończony, 2016 r.
Cena: 685.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek        
                    505-110-150

BOREK FAŁĘCKI,
UL. BENEDYKTA
Mieszkanie 2-pokojowe, 
55,56 m2, ogród 100 m2, 2006 r.
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

BIEŻANÓW-PROKOCIM,
UL. KS. KUSIA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
73,78 m2, wys. standard, taras
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                        
 518-706-518
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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



90 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 13/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert



91Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 13/2018

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



3-pokojowe mieszkanie (oddzielna kuchnia oraz wykończona 
łazienka) z pięknym widokiem na 12 piętrze apartamentowca.  
| Quattro Business Park, Capgemini 

W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: hol, garderoba, gustowna 
łazienka, przestronny salon z jadalnią i otwarta, duża kuchnia 
wyposażona w wysokiej jakości sprzęt, gabinet, sypialnia, 
kolejna garderoba, duża łazienka oraz pokój dla dziecka. Atutem 
mieszkania jest duży balkon narożny oraz osobny balkon sypialni.

Rok budowy 2015, duża 11a działka, zielona okolica. Z okien 
przy dobrej pogodzie widać Tatry. Dom nowoczesny, w pełni 
wyposażony, posiada bardzo ciekawie zaaranżowane, funkcjonalne, 
przestronne i atrakcyjne wnętrze. Jest przykryty dachem 
płaskim, co pozwala w pełni wykorzystać kondygnację I piętra.

Mieszkanie usytuowane jest w nowoczesnej inwestycji z 
2016 roku. Wysoki standard wykończenia części wspólnych. 
Materiały wysokiej jakości oraz nowoczesny design idealnie 
charakteryzują inwestycję. W najbliższym sąsiedztwie 
znajdziemy wiele punktów obsługowo-handlowych, kawiarni, 
restauracji. Mieszkanie stanowi idealny potencjał inwestycyjny.

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie: Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Adrian Sowa
+48 570 347 116

a.sowa@nowodworskiestates.pl

Maciej Staniszewski
+48 575 950 123

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Jakub Sabat
+48 575 469 123

j.sabat@nowodworskiestates.pl

Cena: 2850 PLN

Cena: 387 000 PLN

Cena: 850 000 PLN Cena: 849 000 PLN

Cena: 530 000 PLN

Pow. 59 m2

Powierzchnia: 46 m2

Powierzchnia: 100 m2 Powierzchnia: 136 m2

Powierzchnia: 65 m2

ul. Orlińskiego

ul. Orlińskiego

ul. Reduta ul. Rzepakowa

ul. Radzikowskiego

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż Sprzedaż

Sprzedaż

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Dzielnica: Kraków-Nowa Huta, Czyżyny

Dzielnica: Kraków-Nowa Huta, Czyżyny

Kraków-Śródmieście, Prądnik Czerwony Kraków-Nowa Huta, Przylasek Rusiecki

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Bronowice

Mieszkanie znajduje się na nowym osiedlu Avia, które dysponuje 
rekreacyjno-sportowymi terenami. Do dyspozycji mieszkańców 
m.in. tematyczne place zabaw dla dzieci, boisko sportowe, aleja 
spacerowa, miejsca do joggingu i jazdy na rolkach. Na osiedlu 
całodobowa ochrona, domofony i ogrodzone bloki.

Mieszkanie składa się m.in. z dużej kuchni, dwóch osobnych 
łazienek (jedna z prysznicem, druga z wanną). W ciągu 
komunikacyjnym duża zabudowana szafa. Trzy osobne pokoje, 
jeden pełniący aktualnie funkcję salonu, dwa osobne mogą 
posłużyć jako sypialnie. Z salonu wyjście na balkon.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 1700 PLN Powierzchnia: 47 m2

ul. Orlińskiego Wynajem

Dzielnica: Kraków-Nowa Huta, Czyżyny

Maciej Staniszewski
+48 575 950 123

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl
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tel.  883 910 095
www.myplace-home.pl

Krowodrza, Kazimierza wielKiego 
Na sprzedaż lokal usługowy o powierzchni 
218 m2, położony na parterze. Wejście 
bezpośrednio z ulicy. Idealnie nadaje 
się na kancelarię adwokacką, notari-
alną, gabinet stomatologiczny, studio 
urody itp. Reprezentatywny budynek 
delikatnie na uboczu, w niewielkiej 
odległości od ulicy Królewskiej. Istnieje 
możliwość zaparkowania samochodu 
na ulicy przed budynkiem.

CENA 1.350.000 zł

Jan Rympel  tel.  883 910 075 biuro@myplace-home.pl

Krowodrza, gabrieli zapolsKiej 
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 
58 m2, położone w samym sercu Bronow-
ic, jednej z popularniejszych dzielnic 
Krakowa. W pobliżu znajdują się przystanki 
autobusowe i tramwajowe umożliwiające 
komfortowy dojazd do każdej części 
Krakowa.  Dodatkowo do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska (5 000 zł) 
oraz zamykany  garaż (40 000 zł).

CENA 415.000 zł

Jan Rympel  tel.  883 910 075 biuro@myplace-home.pl

Na sprzedaż lokal usługowy o pow. 
88,25 m2 położony w centrum miasta. 
Lokal znajduje się w pobliżu Alei 
Trzech Wieszczów, 1 km od Rynku 
Głównego. W pobliżu pełna infrastruk-
tura. W promieniu 200 m przystanki 
głównych linii MPK.

CENA 700.000 zł

Julia Maciejowska tel. 883 910 095  maciejowska.myplace@gmail.com

bronowice, balicKa
Do sprzedaży bardzo atrakcyjny dom 
w zabudowie bliźniaczej, w wysokim 
standardzie. Łatwy dojazd do wszyst-
kich części Krakowa. Dom posiada 
alarm oraz rolety antywłamaniowe. 
Wybudowany z najwyższej jakości 
materiałów. Działka 2,5 a. 
Oferta dla wymagających klientów.

CENA 839.000 zł

Julia Maciejowska tel. 883 910 095  maciejowska.myplace@gmail.com

stare miasto
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mieszkania – sprzedaŻ

kraków, ul. barska
25 m2, przytulne mieszkanie na drugim piętrze 
w kamienicy w dzielnicy stare dębniki. Świetna 
lokalizacja pod kątem inwestycyjnym. forma 
własności: mieszkanie spółdzielcze własnościo-
we (staromiejska spółdzielnia mieszkaniowa). 
jednopokojowe, okna wychodzące na wschód; 
widok na inne budynki (m.in. wawel). do lokalu 
przynależy: piwnica.

cena 295.000 zł
tel. 508 002 984

kraków, ul. bobrzyńskiego
32 m2, mieszkanie jednopokojowe typu studio, 
usytuowane na trzecim piętrze w niskim iii pię-
trowym bloku w bliskim sąsiedztwie kampusu uj. 
studio składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 
łazienki z wc oraz dużego, zadaszonego balkonu 
w kształcie litery l. studio jest pięknie doświetlo-
ne za sprawą ekspozycji na dwie strony świata. 
Blok zadbany, teren ogrodzony, monitorowany 
wejście z  podwójnym domofonem. przy bloku 
dostępne są miejsca parkingowe dla lokatorów 
i  gości. istnieje możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w  garażu podziemnym w  cenie 
19.000 zł.

cena 249.000 zł
tel. 601 412 433

kraków, ul. bulwarowa
41 m2, własnościowe 2–pokojowe na planie kwa-
dratu. pokoje: salon 23,5, sypialnia 10,5, łazienka 
4 m2, przedpokój 3 m2. Ściany pomalowane, na 
podłogach panele. okna wychodzą na spokojny 
dziedziniec. mieszkanie z  oddzielną własnością 
i  gruntem. Budynek ogrodzony, z  zadbanym 
terenem zielonym i  placem zabaw dla dzieci. 
Bardzo zielona okolica, zalew nowohucki a z dru-
giej strony świetna komunikacja tramwajowa 
i autobusowa z centrum.

cena 275.000 zł
tel. 691 259 099

kraków, ul. chopina
53 m2, parter, do remontu, spokojny zakątek 
w centrum miasta. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
wc. okna na dwie strony. jasne i przestronne. 
nowe kaloryfery, nowa instalacja co, ogrze-
wanie miejskie mpec, gaz, prąd, kanalizacja, 
internet. nowe okna pcV od strony podwórka. 
od strony ulicy stare drewniane. mieszkanie 
z  możliwością podziału na dwa mniejsze 
lokale. 

cena 466.000 zł
tel. 534 712 664

kraków, ul. mała Góra
35 m2, jednopokojowe mieszkanie z  jasną 
kuchnią położone na trzecim piętrze w 10–pię-
trowym bloku. dodatkowo do mieszkania należy 
balkon i  piwnica. Blisko wjazdu na autostradę 
a4 i  na ulicę wielicką. w  pobliżu znajduje się 
collegium medicum uj w prokocimiu. w okolicy 
dużo sklepów. 

cena 280.000 zł
tel. 503 376 443

kraków, ul. meissnera
60 m2, dwustronne, z bardzo wygodnym i funk-
cjonalnym rozkładem pomieszczeń. składa się 
z  dużego przedpokoju, trzech niezależnych 
pokoi: 10 m2, 11 m2 oraz 21 m2 z  bardzo dużą 
loggią (szerokość pokoju), jasnej kuchni, łazienki 
i  oddzielnego wc. ponadto do mieszkania 
przynależy piwnica o  powierzchni ok. 2 m2. 
ekspozycja: północny zachód, południowy 
wschód. standard: bardzo dobry. mieszkanie 
jest wyposażone w nowe sprzęty agd (lodówka, 
pralka i zmywarka). w pokojach na podłogach 
panele lub parkiet, w pozostałych pomieszcze-
niach płytki. przedpokój wyłożony ozdobnym 
kamieniem, wyposażony w szafę wnękową. 

cena 455.900 zł
tel. 722 288 889

kraków, ul. rakowicka
96 m2, wyjątkowy, nowy apartament zlokali-
zowany w  centrum miasta, w  nowej inwestycji 
apartamenty noVum. znajduje się na parterze 
nowoczesnego budynku. składa się z przestron-
nego salonu oraz otwartej na salon kuchni, 
dwóch sypialni, gabinetu, 2 łazienek (prysznic 
i  wanna) i  balkonu. mieszkanie jest urządzone 
w klasycznym stylu, jasne i przestronne, w pełni 
umeblowane. istnieje możliwość zakupu miejsca 
postojowego w  garażu podziemnym i  komórki 
lokatorskiej.

cena 1.198.000 zł
tel. 516 028 307

kraków, salwator
53 m2, pięknie położone mieszkanie, w cichej, nie 
ruchliwej ulicy. Budynek wybudowany w  2002 
roku. mieszkanie składa się z  salonu, sypialni, 
gabinetu, oddzielnej, jasnej kuchni, przedpokoju 
i  łazienki. drzwi wewnętrzne i okna drewniane, 
podłogi drewniane, drzwi wejściowe antywła-
maniowe, indywidualne opomiarowanie mediów, 
instalacja alarmowa, dwa balkony, komórka 
lokatorska, ogród. mieszkanie umeblowane. 
w  pobliżu przystanek mpk, tereny rekreacyjne, 
do rynku głównego 10 minut.

cena 640.000 zł
tel. 604 394 706

kraków, stare miasto
58 m2, strych do adaptacji w  kamienicy. strych 
położony jest w  znakomitej lokalizacji w  dziel-
nicy stare miasto, kazimierz. na strychu można 
zaaranżować 3 pokoje, kuchnię w  aneksie, ła-
zienkę, korytarz. możliwość podniesienia ściany 
kolankowej do pełnej wysokości (zapis w planie 
zagospodarowania). w  planach mpec, złożony 
wniosek o  warunki przyłączeniowe i  likwidacja 
gazu. hall i klatka schodowa utrzymana w histo-
rycznym stylu z  oryginalną stolarką drzwiową 
i okienną oraz balustradami. przynależna piwnica 
o powierzchni ok. 2 m2. mieszkanie sprzedawane 
bez udziału w poddaszu. udział w gruncie.

cena 269.000 zł
tel. 601 492 181

kraków, ul. wincentego pola
24 m2, kawalerka w centrum krakowa. mieszkanie 
znajduje się na 1 piętrze, kameralnej kamienicy 
wybudowanej w  2016. jest jasne, ciche i  do-
datkowo wyposażone w  duży zadaszony taras. 
mieszkanie składa się z  w  pełni wyposażonej 
kuchni ikea (płyta indukcyjna z  okapem, pie-
karnik, lodówka z  zamrażarką, pralka), łazienki 
z prysznicem wyposażonej w baterie łazienkowe 
firmy grohe, pokój z szafą paX i sofą friheten. 
5 minut do przystanków tramwajowych przy hali 
targowej i rondzie grzegórzeckim. ogrzewanie 
oraz ciepła woda, własne, gazowe – piec dwu 
funkcyjny. idealne na najem krótkoterminowy.

cena 415.000 zł
tel. 667 072 203

domy – sprzedaŻ

fałkowice
200 m2, dom z 1998 r. położony na 19-arowej dział-
ce o powierzchni 200 m2, w okolicy gdowa (Beskid 
wyspowy). dojazd do krakowa ok. 25–30 minut 
bez korków. dom 3–poziomowy, podpiwniczony, 
garaż na 2 samochody, dwupoziomowy strych, na 
wyższym poziome doświetlony trzema oknami. 
dach domu i garażu świeżo malowany, ocieplony. 
w 2015 roku remont domu, nowa elewacja z ocie-
pleniem, położenie kostki brukowej, malowanie 
wszystkich pomieszczeń. i poziom: kuchnia (nowe 
wyposażenie w  meble 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 balkony. 
piwnice: kotłownia z piecem gazowym     energo-
oszczędnym, dwufunkcyjnym, kondensacyjnym, 
pomieszczenie gospodarcze, salka gimnastyczna 
ze sprzętem sportowym i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

OgłOszEnia drObnE
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kraków, mydlniki
151 m2, dom w  stanie deweloperskim. parter: 
łazienki (do wykończenia), salon (do wykończenia 
– możliwość zamontowania w salonie kominka 
z  płaszczem wodnym (tradycyjny spalinowy), 
kuchnia połączona z salonem jako aneks kuchen-
ny (do wykończenia), pokój gościnny lub biuro. 
schody w  salonie do pomieszczeń na i piętro, 
schody do garażu w korytarzu prowadzącego do 
salonu. i piętro (poddasze): 3 pokoje połączone z 2 
balkonami, łazienka z ogrzewaniem podłogowym, 
strych/pom. techniczne. na dachu istnieje także 
możliwość zamontowania paneli i  ogrzewania 
solarnego oraz fotowoltaicznego systemu.

cena 509 300 zł netto
tel. 531 000 833

kraków, soboniowice
240 m2, wybudowany w 2003 roku, 5 pokoi, w tym 
salon połączony z kuchnią, 2 łazienki, garderoba, 
duże pomieszczenie użytkowane obecnie jako 
pralnia (może być wykorzystane jako kolejny 
pokój lub kuchnia). 4 pokoje mają własne bal-
kony. dwie sypialnie na piętrze wyposażone są 
w klimatyzację. w części podpiwniczonej znajdują 
się 2 obszerne pomieszczenia, w tym jedno ogrze-
wane, gdzie mieści się kotłownia. dwa niezależne, 
wysokie pomieszczenia strychowe są wykorzy-
stywane jako pomieszczenia gospodarcze. dom 
posiada 2 pomieszczenia garażowe, jedno na 
samochód osobowy i drugie na przechowywanie 
narzędzi ogrodniczych łącznie z małym traktor-
kiem ogrodowym. rozległa działka pozwala ew. 
na dogodną budowę dodatkowego garażu. 

cena 1.200.000 zł
tel. 694 601 354

kraków, ul. stadionowa
101 m2, stan deweloperski, w pełni wykończony 
z  kompletnym zagospodarowaniem terenu 
w  tym ogrodzeniem działki, bramą wjazdową, 
wybrukowaną drogą oraz podjazdem wraz 
z dojściem do budynku i przestronnym tarasem. 
do domu przynależy działka o powierzchni ok. 3 
ary. wewnątrz budynku, na parterze znajduje 
się obszerny hol z  klatką schodową, z  którego 
wchodzi się bezpośrednio do kuchni z  jadalnią 

oraz salonu (łącznie 27,5 m2) z wyjściem na taras 
o powierzchni 10,4 m2. dodatkowo na tej kondy-
gnacji usytuowany został pokój 9,6 m2 lub gabi-
net, łazienka 4,9 m2 oraz schowek/pomieszczenie 
techniczne pod schodami. na piętrze budynku 
zaprojektowana została sypialnia 15 m2, dwa 
dodatkowe pokoje o pow. 9,7 m2 oraz 11,7 m2, 
a także łazienka 5,8 m2. 

cena 574.000 zł
tel. 510 702 705

kraków, ul. zbydniowicka
bezpośrednio od właściciela wolnostojący dom 
z garażem i wiatą garażową na 15 arowej działce 
budowlanej w podgórzu. dom ma trzy poziomy, 
na każdej kondygnacji jest niezależne mieszkanie 
z kuchnią, łazienką i osobnym wejściem. pierwsza 
kondygnacja z drewnianym gankiem – 65,20 m2, 
druga kondygnacja z tarasem i kominkiem z roz-
prowadzeniem ciepłego powietrza – 85,50 m2, 
trzecia kondygnacja z zabudowanym balkonem 
– 93,30 m2. powierzchnia użytkowa domu 244 m2 
(7 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki). nieruchomość 
usytuowana jest na terenach zielonych krakowa. 
w całości ogrodzona. 

cena 690.000 zł
tel. 501 856 818

działki – sprzedaŻ

bodzanów
25 a, pusta, w  całości budowlana, wymiary 
ok.100  ×  25 m. dłuższym bokiem przylega 
do drogi gminnej asfaltowej prowadzącej do 
słomigrodu. aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego. możliwość podziału na dwie 
odrębne działki, obie z bezpośrednim dostępem 
do drogi asfaltowej. atrakcyjna lokalizacja, cicha 
spokojna okolica zaledwie 3 km do wieliczki. 
dogodny dojazd do krakowa, 1,5 km od drogi 
krajowej 94 kraków–tarnów. działka otoczona 
zielenią, przyjemny widok na okolice. w pobliżu 
zabudowa nowych domków jednorodzinnych. 
działka o lekkim nachyleniu w kierunku południo-
wym. wodociąg i prąd na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501 320 350

frywałd
do sprzedania teren inwestycyjny o powierzchni 
6 ha z  gotową koncepcją zagospodarowania 
pod stadninę koni „hills of horses”. położony 
w malowniczej kotlinie u zbiegu dwóch potoków 
źródłowych rzeki sanki będącej południową 
granicą jury krakowsko-częstochowskiej. to 
znakomite miejsce na stadninę ale sprawdzą 
się też inne projekty, np.: dom seniora, ośrodek 
konferencyjno–szkoleniowy lub wypoczynkowy. 
dojazd nie stanowi problemu – to tylko 20 km od 
centrum krakowa i 12 km od zjazdu z autostrady 
a4 i lotniska Balice. działki objęte są miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
z  przeznaczeniem na: budownictwo jednoro-
dzinne, tereny rekreacji i  sportu z  możliwością 
zabudowy kubaturowej, tereny rekreacji i sportu 
bez możliwości zabudowy kubaturowej. teren 
przy wjeździe jest płaski, słabo zadrzewiony, na-
stępnie ok. 100 m dalej przecina go ciek wodny po 
którym brzozowymi zagajnikami lekko podnosi 
się w kierunku wschodnim. 

cena 900.000 zł
tel. 516 045 765

kleszczów
21 a, w całości budowlana, położona w malowni-
czej, spokojnej okolicy, wśród lasów i pól. wokół 
niska zabudowa jednorodzinna. w pobliżu przy-
stanek autobusowy, sklep, boisko, plac zabaw. do-
jazd drogą asfaltową– gminną. wymiary działki: 
około 39 m szerokości x 57 m długości. działka 
w pełni uzbrojona: gaz, prąd, woda i kanalizacja.

cena 335.000 zł
tel. 534 712 664

kraków, ul. pękowicka
budowlana, 39,99 a, przylega do ul. pękowickiej. 
działka położona jest w północnej części krakowa 
tylko 6 km od rynku głównego (15 min. drogi 
samochodem do starego miasta). dobry dojazd 
do ulicy opolskiej umożliwia szybką komuni-
kację zarówno z centrum miasta jak i z  trasami 
wylotowymi. w  pobliżu placówki handlowe, 
żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimna-
zja, szkoły średnie, banki, apteki, niedaleko linia 
tramwajowa. cicha i  spokojna okolica. widok 

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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– pusta, niezabudowana. złożone dokumenty 
wz. możliwość wybudowania zespołu budynków 
wielorodzinnych z garażem podziemnym, cztery 
kondygnacje, wysokość przy dachu płaskim 15 m. 

cena 3.000.000 zł
tel. 12 413 52 02

e–mail: dzialki@marengo.pl

kraków, ul. siewna
7,6 a, działka z  aktualnymi wzzt na 4 kondy-
gnacyjny budynek wielorodzinny o powierzchni 
pum około 615 m2 na ul. krętej (przecznica 
ul. siewnej). wszystkie media znajdują się obok 
działki. wyśmienita lokalizacja z  bardzo dobrą 
komunikacją miejską, w planach szybki tramwaj, 
100 m obok supermarket lidl. działkę sprzedaje 
spółka, podana cena jest netto należy doliczyć Vat. 

cena 830.000 zł
tel. 604 119 475

kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego lub 
małego dewelopera. działka płaska, prostokątna, 
21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. dosko-
nała lokalizacja w starej części woli justowskiej. 
media – prąd, woda, gaz, kanalizacja w drodze. 
w otoczeniu zadbana zabudowa jednorodzinna. 
Bardzo dobra komunikacja. dwie aktualne i pra-
womocne wz :1. budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem, 2. budowa dwóch 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w za-
budowie bliźniaczej (po 2 samodzielne lokale 
w każdym) z garażem. w ramach wz na bliźniak 
opracowana została przez Biuro architektoniczne 
Bazukastudio koncepcja zabudowy umożliwia-
jąca wybudowanie 4 niezależnych mieszkań 
o łącznej powierzchni ok. 650 m2. 

cena 1.100.000 zł
tel. 601 954 849

kraków, ul. szastera
13,6 a, płaska, wymiary ok. 40×50 m. wz na 
domek jednorodzinny. pozwolenie na budowę 
na domek jednorodzinny – dwulokalowy „dom 
w  cyklamenach 3 (r2)” – na końcowym etapie. 

prąd, kanalizacja i  woda obok w  działce. gaz 
niedaleko w trakcie realizacji. obok działka zabu-
dowana – domek jednorodzinny w końcowej fazie 
realizacji. dojazd asfaltowy. możliwość zamiany za 
mieszkanie w krakowie. działka posiada bezpo-
średni dostęp do drogi gminnej. 

cena 300.000 zł
tel. 507 306 009

krasieniec zakupny
56 a, działka pod krakowem w  miejscowości 
krasieniec stary (gmina iwanowice). całkowita 
powierzchnia to 56 arów, z  tego 18 arów to 
działka budowlana. wymiary: około 19 × 300 m. 
dojazd do działki drogą asfaltową. woda i prąd 
przy działce. w razie dodatkowych pytań proszę 
o kontakt telefoniczny. 

cena 190.000 zł
tel. 793 238 815

przestańsko
atrakcyjne działki budowlane o  łącznej po-
wierzchni 32,5 ar. pierwsza 15 ar, druga 17,5 ar 
w  miejscowości przestańsko, kierunek micha-
łowice – poskwitów, gmina iwanowice. działki 
prostokątne 30x50 m, 35x50 m sąsiadujące ze 
sobą, ogrodzone i  zagospodarowane krzewami 
i żywopłotem długości 70 m. w pełni uzbrojone, 
możliwość wybudowania kilku domów. dojazd 
drogą asfaltową (brama wjazdowa). zabudowa 
jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa.

cena 175.000 zł/ 15 a
cena 150.000 zł/ 17,5 a

tel. 509 829 812

mieszkania – wynajem

kraków, al. daszyńskiego
25 m2, ii p./ iii p., luksusowo wyposażona kawa-
lerka. meble w  aneksie kuchennym z  lodówką, 
zmywarką i pralką, łazienka z prysznicem, ogrze-
wanie miejskie. mieszkanie ciepłe i słoneczne. do 
mieszkania przynależy piwnica. 

cena 1500 zł + opłaty
tel. 506 103 066

kraków, ul. friedleina
32 m2, 2-pokojowe, budynek z roku 2015 z windą, 
chroniony całą dobę, monitoring wewnątrz i na 
zewnątrz. lokal składa się pokoju z  aneksem 
kuchennym, sypialni, łazienki wraz z wc, dużego 
balkonu oraz piwnicy. możliwość wynajmu gara-
żu. mieszkanie jest jasne, ciche i komfortowe. wy-
soki standard wykończenia. w pełni umeblowane 
i wyposażone. drzwi antywłamaniowe, możliwość 
montażu alarmu.

cena 2100 zł
tel. 607 864 646

kraków, ul. Garbarska
32 m2, 1-pokojowe mieszkanie w  oficynie 
z  aneksem kuchennym. w  pełni wyposażone. 
kuchnia zabudowana, płyta kuchenna elektrycz-
na, piekarnik.  pralka, klimatyzacja, odkurzacz. 
umeblowanie: narożnik rozkładany (bardzo 
komfortowy), dodatkowa sofa, szafy, komoda, 
mniejsze szafki. opłaty administracyjne: 138 zł + 
woda (licznik) + prąd (licznik). 

cena 1500 zł
tel. 730 945 250

kraków, ul. św. jacka
52 m2, 2-pokojowe, i  p./ ii p., wysoki standard. 
salon wyposażony w rozkładaną wersalkę, oraz 
pełne umeblowanie. sypialnia do własnej aranża-
cji ( meble do uzgodnienia). kuchnia w zabudowie 
wraz z obszerną lodówką, zmywarka, piekarnik, 
płyta ceramiczna, mikrofala, pralka. łazienka 
wyposażona w wannę, kabinę prysznicową, toa-
letę i niezbędne meble. przedpokój wyposażony 
w 2 obszerne szafy wnękowe. 2 balkony.

cena 2000 zł + opłaty
tel. 501 702 649

kraków, ul. lilli wenedy
51 m2, pokój dzienny z  aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, przedpokój, łazienka. do mieszkania 
przynależy loggia. mieszkanie po remoncie kilka 
lat temu. okna pcV. ogrzewanie miejskie.

cena 1500 zł + opłaty
tel. 513 077 471

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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kraków, ul. piltza
12 m2, pokój w  mieszkaniu, umeblowany 
w  wysokim standardzie. mieszkanie aktualnie 
zamieszkałe przez studenta, studentkę i absol-
wenta agh. wspólna kuchnia (lodówka, płyta 
indukcyjna, piekarnik, zmywarka do naczyń), 
łazienka (z  pralką automatyczną)i  przedpokój 
z wbudowaną szafą

cena 600 zł + opłaty ok. 160 zł 
tel. 607 048 409

kraków, ul. prądnicka
49 m2, iii p./ X p., trzy pokoje, kuchnia, łazienka 
oraz balkon. pokoje są umeblowane a  podłogi 
wyłożone panelami oraz płytkami. na wyposa-
żeniu umeblowanej kuchni znajduje się kuchenka 
gazowa z piekarnikiem, lodówka, mikrofalówka 
oraz pralka. łazienka wyposażona jest w wannę 

z prysznicem. lokalizacja jest doskonale skomu-
nikowana z centrum miasta. w okolicy znajduje 
się wiele sklepów i punktów usługowych.

cena 1550 zł + opłaty
tel. 786 206 744

kraków, ul. raciborska
47 m2, 2 pokoje z aneksem kuchennym, dużym 
balkonem i przylegającą do mieszkania komórką 
lokatorską. wynajmie właściciel.

cena 1500 zł
tel. 605 732 725

kraków, ul. ułanów
54 m2, i p. z windą, mieszkanie dla 2–4 osób. rejon 
ul. wieczystej, os. ugorek, awf–u i politechniki. 
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka i wc. umeblo-
wane, lodówka, pralka, wyposażona łazienka, 

kuchnia. parkiety. tani internet (sieć osiedlowa). 
mieszkanie znajduje się w cichej okolicy – nie sły-
chać przejeżdżających pojazdów, a jednocześnie 
np. przystanek autobusowy jest bardzo blisko.

cena 1400 zł + czynsz 270 zł
tel. 781–980–910

kraków, ul. żytnia
23 m2, parter, na przeciwko uniwersytetu rolni-
czego, niedaleko politechniki krakowskiej. pokój: 
wersalka, fotel rozkładany, szafa, stół, krzesła, co, 
telewizja kablowa, okna plastikowe. kuchnia: ku-
chenka 2–palnikowa elektryczna, zlewozmywak, 
szafki, lodówka, kuchenka mikrofalowa, terakota. 
łazienka: wc, pralka, kabina prysznicowa, umy-
walka, flizy, terakota. 

cena 900 zł + czynsz 240 zł + prąd
tel. 660 512 694

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
27 lipca 2018 roku

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

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

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

13–26.07.2018 nr 13/2018

kupOn  
OfErTa1

TEl. E-mail*:    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ostatnie       mieszkania
dostępne

w  sprzedaży

4

www.augustianska.pl

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




