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Drogi Czytelniku

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może dokonać 

wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej, przy 

jednoczesnym demontażu instalacji gazowej, bez 

zgody właścicieli wszystkich lokali mieszkalnych? 

Mogłoby się wydawać, że każdy z właścicieli 

powinien taką zgodę podpisać. Jak się jednak 

okazuje, sądy mają w tej sprawie odrębne zdanie. 

Zapraszam do lektury artykułu radcy prawnego 

Krzysztofa Janowskiego pt. „Spór właścicieli ze 

spółdzielnią — finał w sądzie”.

Pomniki w naszym kraju, jak i w mieście rosną 

niczym grzyby po deszczu, widocznie taki nasz 

narodowy fetysz. Dobrze przy tej okazji zadać 

pytanie, czy zamiast popiersi, rzeźb i obelisków 

nie rozsądniej byłoby w krakowskich parkach 

posadzić kilka dodatkowych drzew? Do wymiany 

poglądów doszło przy okazji rewitalizacji 

Parku Jordana. Argumenty przeciwników 

i zwolenników „pomnikozy” poznasz, czytając 

dział „Komentarz w sprawie”.

W tym numerze mamy dla Ciebie niespodziankę 

— coś dla ciała. Tylna okładka gazety stanowi 

jednocześnie kupon rabatowy o wartości 100 zł, 

z którego możesz skorzystać w zaprzyjaźnionych 

miejscach TAO.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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U
chwała z  9 maja 2018 r. tylko pozornie zakończyła spór, 
który od kilku miesięcy toczył się wokół rewitalizacji Par-
ku im. Henryka Jordana. Rada Miasta odrzuciła wniosek 

radnych dzielnicy Krowodrza i wydała zgodę na wzniesienie ko-
lejnych pomników w  jednym z  najpopularniejszych ogólnodo-
stępnych terenów zielonych. Plan zakłada wykonanie 6 popiersi, 
które dołączą do 54 już istniejących obiektów. 

Od 20 lat tworzę Galerię Wielkich Polaków XX w. w Parku Jorda-
na. Galeria ta ma za zadanie upamiętnienie Wielkich Polaków, którzy 
tworzyli współczesną historię Polski, dając przykład do naśladowa-
nia dla kolejnych pokoleń. Projekt spełnia ważną funkcję edukacyj-
ną w przestrzeni miejskiej i jest to jedyna tak duża galeria pod gołym 

Pomnikoza, 
czyli spieramy się 
o pomniki

niebem w  Polsce. Jako twórca Galerii Wielkich Polaków XX w. za-
planowałem zakończenie budowy tej Galerii poprzez upamiętnienie 
6 postaci Ojców Niepodległości — Romana Dmowskiego, Wincente-
go Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, gen. Józefa 
Hallera i gen. Kazimierza Sosnkowskiego, na stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, i w ten sposób po 20 latach zakończyłem bu-
dowę Galerii Wielkich Polaków XX w. w Parku Jordana — na pytanie 
o cel inwestycji odpowiada Kazimierz Cholewa, Prezes Towarzy-
stwa im. dra Henryka Jordana.

Na tym nie koniec. Do listy należy dopisać znajdujący się 
w parku pomnik Henryka Jordana i kolejną, dobrze znaną krako-
wianom — rzeźbę przedstawiającą niedźwiedzia Wojtka. W do-
stępnej jeszcze w  maju dokumentacji dotyczącej rewitalizacji 
parku uwzględniono dodatkowo wzniesienie pomnika niedź-
wiedzicy Baśki Murmańskiej. Łącznie otrzymujemy 63 pomniki 
na ponad 21-hektarowym obszarze. O  tym, czy to dopuszczal-
na liczba, czy mówiąc wprost — nadmiar i  przesada, mieszkań-
cy mogliby zdecydować podczas konsultacji społecznych. Z taką 
propozycją wystąpiło Stowarzyszenie Funkcja Miasto. Do kon-
sultacji nie doszło, ponieważ pojawiło się ryzyko opóźnienia do-
kończenia rewitalizacji.

W rozmowach o historii, polityce, kulturze czy 
sporcie, Polacy dość często i łatwo przejawiają 
talent do burzenia „żywych pomników”. 
Za to te wykonane z brązu czy marmuru nadal 
mają się dobrze i będzie ich jeszcze więcej. 
Przynajmniej w Krakowie.

komentarz 
w sprawie

pomnik niedźwiedzia Wojtka w Parku Jordana

pomnik Adama Mickiewicza  

w Parku Jordana

pomnik Juliusza Słowackiego  

w Parku Jordana
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Przeciwko krakowskiej pomnikozie
Wkrótce z pomocą miejskich aktywistów hasło „pomnikoza” za-
częto skutecznie łączyć ze sposobem wydatkowania pieniędzy 
z budżetu Krakowa. Stowarzyszenie Funkcja Miasto podało, że 
wykonanie 17 pomników (w różnych lokalizacjach) zaplanowa-
nych na 2018 r. pochłonie 6 mln zł. Tyle wystarczy, by zdener-
wować mieszkańców, którzy słyszą, że brakuje pieniędzy na 
inne inwestycje. Rada Dzielnicy Krowodrza nie tylko przyjęła 
uchwałę, w  której sprzeciwiła się budowie nowych pomników 
w Parku Jordana, ale też zaproponowała własny projekt (odrzu-
cony): „7 drzew zamiast 7 planowanych pomników”. 

Zastąpmy każdy kolejny planowany pomnik w Parku Jordana no-
wym drzewem. Nasz projekt odwołuje się do potrzeb mieszkańców 
i zakłada jedynie nasadzenia drzew oraz innych roślin, by urozmaicić 
obecny stan zieleni parku, zgodnie z planem rewitalizacji parku. Nie 
dopuśćmy do całkowitego zamurowania zielonej przestrzeni prze-
znaczonej na rekreację, zabawę i sport. Zgodnie z wolą założyciela 
parku — czytamy w opisie projektu.

Koszt takiego rozwiązania oszacowano na 70 tys. zł. Byłoby 
ono zgodne z pierwotnym planem rewitalizacji z 2006 r., gdyż 
założono w nim wzniesienie maksymalnie 40 pomników na te-
renie parku. Od projektu budowy nowych obiektów odciął się 
także projektant parku, na co wskazuje notka w  aktualizacji 
dokumentacji.

Argumentem autorów projektu nasadzeń drzew jest także 
sam list prezydenta miasta, który zbierał podpisy w sprawie do-
kończenia rewitalizacji parku. Część osób, które podpisały się 
pod listem, zastrzegła, że trzeba wykluczyć z inwestycji tworze-
nie nowych miejsc pamięci. Zamiast tego proponowano zreali-
zowanie założenia dawnego projektu, czyli wykonanie nasadzeń 
100 tys. roślin.

Znaczenie miejsc pamięci
Pomniki przyrody, nadawanie znaczących nazw parkom i skwe-
rom czy ulicom (choć i to drażliwy temat), to z pewnością mniej 
inwazyjne formy upamiętnienia postaci zasłużonych dla kraju. 
Jak się jednak okazuje, w takich przypadkach siła oddziaływania 
bywa niedostateczna.

Przekaz wizualny jest najważniejszy. W mojej pracy powtarzanie 
dat i  nazwisk nie ma sensu. Turystów trzeba czymś zaintrygować. 
Na przykład niedźwiedź Wojtek przenoszący na swoim grzbiecie 

amunicję pod Monte Cassino. To świetna historia, ale potrzebny jest 
dobry pretekst, żeby ją opowiedzieć. Dlatego, tak jak teraz, dla uroz-
maicenia wycieczki zabieram turystów na spacer Parkiem Jordana 
— mówi Adam, historyk i od 9 lat przewodnik miejski.

Po za tym, oprowadzam też wycieczki szkolne. Nie oszukujmy się, 
młodzież chętnie powtarza patriotyczne hasła, ale wiedza na temat 
naszej historii jest powierzchowna. Jeśli dzięki temu zamieszaniu 
kilku młodych ludzi zechce sprawdzić, kim był Roman Dmowski, to 
może warto — dodaje. 

Co zwolennicy inwestycji zarzucą swoim przeciwnikom? Nie-
dostrzeganie wartości edukacyjnej projektu? Niechęć do trady-
cyjnych postaw patriotycznych? 

Naruszanie symboli zwykle kończy się porażką. Zwłaszcza 
w Polsce, gdzie wypowiedziane przed wieloma laty słowa Tade-
usza Konwickiego, wciąż wydają się aktualne: Nie ma drugiego 
społeczeństwa na świecie, które by tak żyło wśród umarłych. War-
to przypomnieć, że skrajnym przykładem z  ostatnich miesięcy 

były konsekwencje decyzji burmistrza Jersey City o zmianie lo-
kalizacji pomnika Katyń 1940 (znajdującego się nad rzeką Hud-
son). Doszło do spięcia dyplomatycznego. W  obronie dzieła 
Andrzeja Pityńskiego wystąpiło nie tylko środowisko polonij-
ne w  USA, ale też krajowe Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Ostatecznie udało się osiągnąć kompromis. Mierzący 12 m i wa-
żący 126 ton sugestywny monument może się podobać lub nie, 
ale jego znaczenie symboliczne jest wyraźne. Z podobnych poza-
estetycznych względów należałoby zostawić w spokoju wszyst-
kie zabytkowe pomniki wzniesione w Polsce. Refleksji wymagają 
natomiast wszelkie plany budowy nowych obiektów za pieniądze 
z budżetu. Ile pomników potrzeba, aby zauważyć brak rozsądku?

Niezależnie od wartości niematerialnej tego rodzaju przed-
sięwzięć, mimo wszystko częściej usłyszymy narzekania, że 
w Krakowie mamy za mało zieleni, niż za mało pomników.

Joanna Kus
wszystkie zdjęcia na lic. Wikimedia Commons

pomnik Władysława Andersa  

w Parku Jordana

pomnik Zbigniewa Herberta  

w Parku Jordana

pomnik Tadeusza  Reytana  

w Parku Jordana

pomnik Ignacego Paderewskiego  

w Parku Jordana
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rozmowy

Wybieram tę drogę, 
która przynosi 
największy zysk 

płaszczyznach. Pierwsza to nauka liczenia. Musimy dowiedzieć 
się, za ile kupić, żeby móc spać spokojnie i żeby już w dniu zaku-
pu wiedzieć, ile zarobimy na nieruchomościach. Drugi aspekt 
to cechy nieruchomości. Wyróżniam 60 cech, które mogą mieć 
wpływ na wartość nieruchomości — niektóre będą zawyżać 
jej wartość, inne zaniżać, a  jeszcze inne sprawią, że stanie się 
bublem na rynku, i takich cech trzeba unikać. O tych cechach 
można poczytać w  mojej pierwszej książce „Zarabiaj na nie-
ruchomościach”. Wreszcie trzecia płaszczyzna, czyli aspekty 
prawne. Tutaj przechodzimy do analizy prawnej transakcji za-
kupu, ale także związanych z nią umów: z pośrednikiem, przed-
wstępnej, przyrzeczonej, kredytowej. Ważna jest również 
analiza dokumentów związanych z  nieruchomością, w  szcze-
gólności księgi wieczystej.

Następnie przechodzimy w  praktyce do badania rynku, na-
wiązywania relacji ze sprzedającymi i  „dostawcami” takich nie-
ruchomości, oraz do samego zakupu. Przy okazji przydadzą się 
umiejętności handlowe, negocjacji cen, odrzucania obiekcji i fina-
lizacji transakcji. Czyli jak widać po zakresie tematycznym — jest 
się czego uczyć.

Na co zwrócić uwagę, aby wybrać taką formę 
inwestowania, która będzie najlepiej dostosowana do 
naszych potrzeb i możliwości?

Wyróżniam pięć możliwych sposobów inwestowania: obrót 
nieruchomościami, najem długoterminowy, najem krótkoter-
minowy, podnajem, zarabianie na cesjach przy mieszkaniach 
deweloperskich.

Żeby zacząć przygodę z  inwestowaniem w  nieruchomości, 
trzeba mieć kapitał albo kapitał i zdolność kredytową, albo tro-
chę kapitału i  dużą zdolność kredytową. Osobiście polecam na 
sam początek obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, tak 
by powiększyć kapitał do 2 mln, a  następnie za tę kwotę kupić 
nieruchomości (za gotówkę) i  wynajmować je. Zainwestowany 

W związku z niskim oprocentowaniem lokat bankowych 
wiele osób lokuje swoje oszczędności w nieruchomościach. 
Stosunkowo duże bezpieczeństwo i atrakcyjne stopy 
zwrotu takiej inwestycji sprawiają, że decydują się na nią 
także osoby, które nie należą do specjalistów z branży 
nieruchomości. Z jakich źródeł najlepiej czerpać wiedzę na 
temat tej dziedziny?
Mamy obecnie na rynku wiele źródeł wiedzy o  nieruchomo-
ściach: całą masę podręczników do inwestowania w  nierucho-
mości, napisanych przez różnych praktyków, kanały na YouTubie, 
które umożliwiają poszerzanie tej wiedzy, czasopisma, które 
także tę wiedzę uzupełniają, studia wyższe oraz podyplomowe, 
wprowadzające nas w świat nieruchomości, szkolenia oferowane 
przez różne firmy, prowadzone przez praktyków. Można skorzy-
stać ze szkoleń weekendowych, a także z mentoringu rocznego, 
gdzie osoba, która chciałaby inwestować w nieruchomości, jest 
prowadzona przez cały proces inwestycyjny. Dzięki temu uczy 
się krok po kroku, jak inwestować i jakie decyzje najlepiej podej-
mować. Zachęcam również do studiowania stron internetowych, 
na których bezpłatnie szerzę wiedzę dotyczącą inwestowania 
w  nieruchomości: www.najlepszastrategia.pl, www.czasnaatak.
pl, www.oflipach.pl.

Od czego zacząć swoją przygodę z inwestowaniem 
w nieruchomości?

Przede wszystkim od zgłębienia teorii na ten temat. Wyróżniam 
trzy etapy nauki dotyczącej inwestowania w nieruchomości: za-
kup nieruchomości, remont, sprzedaż. Nie ma co myśleć o  re-
moncie, jeśli się nie ma mieszkania. Wiadomości potrzebnych 
do inwestowania w nieruchomości jest tak wiele, że nie sposób 
przyswoić ich w weekend. Człowiek najlepiej uczy się w prakty-
ce, w terenie. Bardzo to polecam.

W  ramach pierwszej części (czyli do momentu zaku-
pu nieruchomości) dobrze jest przyswoić wiedzę w  trzech 

Inwestowanie w nieruchomości może 
przynosić atrakcyjne zyski, jednak aby 
podejmować właściwe decyzje i pomnażać 
kapitał, konieczne są gruntowna wiedza, 
odpowiednie umiejętności i doświadczenie. 
O tym, jak przygotować się do takiego 
przedsięwzięcia, z Wojciechem 
Orzechowskim — praktykiem, który 
prowadzi Warsztaty Inwestowania 
w Nieruchomości (WIWN®), rozmawia 
Anna Kapłańska.
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kapitał 2 mln zł przy 9-proc. stopie zwrotu powinien nam da-
wać 15 tys. zł comiesięcznych zysków, a przy 12-proc. — nawet 
20  tys. zł. Jeżeli natomiast nie posiadamy kapitału lub jest on 
bardzo mały, można spróbować swoich szans w podnajmie. Wte-
dy należy znaleźć nieruchomość, wynająć ją ze zgodą na dalszy 
podnajem i takim najmem zarządzać.

Jak wyglądają stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości 
w zależności od formy inwestowania?

Jeżeli chodzi o  obrót nieruchomościami, to inwestując mini-
malny wkład własny oraz ponosząc koszty zakupu i  kredytu, 
jesteśmy w stanie podwoić nasz kapitał przy pomocy dźwigni fi-
nansowej (np. kredytu bankowego). To sprawia, że w ciągu 6 mie-
sięcy możemy uzyskać nawet 100-procentowe stopy zwrotu, co 
łącznie w roku może dać nam 200-proc. stopę zwrotu. Załóżmy, 
że mamy 40 tys. zł kapitału oraz zdolność kredytową. Inwestuje-
my te 40 tys., a po sprzedaży odzyskujemy je i zazwyczaj zarabia-
my drugie 40 tys. zł. W ten sposób mamy 80 tys. zł. W przypadku 
najmu długoterminowego średnia stopa zwrotu to ok. 8 proc., 
w  przypadku najmu krótkoterminowego dochodzi do 20 proc. 
Jeśli chodzi o podnajem, to wszystko zależy od kapitału, jaki za-
inwestujemy. A na cesjach przy rynku pierwotnym można zara-
biać do 100 proc. rocznie.

Co sądzi Pan o finansowaniu mieszkania pod wynajem za 
pomocą kredytu hipotecznego?

Jak najbardziej powinniśmy korzystać z  nisko 
oprocentowanych kredytów, bo one tworzą dźwi-
gnię finansową, dzięki której nasz kapitał może le-
piej pracować. Jeżeli zainwestujemy 250  tys. zł 
w mieszkanie i zarobimy 50 tys. zł, to stopa zwro-
tu w  rozpatrywanym okresie wyniesie 20  proc. 
Gdyby jednak zaangażować tylko 50 tys. zł, 
a  200  tys.  zł otrzymać jako kredyt z  banku, przy 
zarobku 50 tys. podwoilibyśmy nasz kapitał, czyli 
pracowałby on bardziej efektywnie. Zamiast robić 
jedną inwestycję za gotówkę, w  tym samym cza-
sie moglibyśmy zrobić 3 inwestycje, posiłkując się 
dźwignią finansową i zarabiając o wiele więcej.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy chcemy kupić 
nieruchomość pod najem długoterminowy. Rocz-
na stopa zwrotu wynosi w tym przypadku 8 proc., 
ale ona jest proporcjonalna do włożonego ka-
pitału. Czyli jeżeli kupujemy nieruchomość za 
250  tys.  zł, gdzie wkładamy 50 tys. zł naszej go-
tówki, to ta 8-procentowa stopa zwrotu będzie 
uzyskiwana tylko od włożonego kapitału (czyli od 
50 tys. zł). Pozostały zysk wykorzystamy na po-
krycie raty kredytowej. Przy kupnie tej przykła-
dowej nieruchomości i kredycie 200 tys. zł trzeba pamiętać, że 
zapłacimy ratę ok. 1200 zł. Ponadto należy odłożyć drobną kwo-
tę na przyszły fundusz remontowy, a  gdy uwzględnimy okresy 
przestoju, to koszt wzrośnie do 1500 zł. Jeżeli wynajmiemy taką 
nieruchomość za 1800–2000 zł, to w kieszeni będzie nam zosta-
wać od 300 do 500 zł różnicy (wielkość wprost proporcjonalna 
do włożonego wkładu gotówkowego). Kupowanie nieruchomo-
ści w  ten sposób, z  nadzieją, że za 30 lat będzie nasza, mija się 
z celem. Przynajmniej ja sobie tego nie wyobrażam. Dlatego na-
jem długoterminowy jest korzystny tylko i wyłącznie w przypad-
ku zakupu gotówkowego.

Wygląda na to, że taka inwestycja już dzisiaj nie jest szczególnie 
opłacalna, ale prawdziwy problem może się pojawić, gdy rata 
kredytu będzie wyższa. Czy taka inwestycja jest bezpieczna 
w świetle prognozowanego wzrostu stóp procentowych?

Dzisiaj najem długoterminowy finansowo wychodzi nieźle, po-
nieważ mamy niskie stopy procentowe, dzięki czemu otrzymu-
jemy niskie raty. Natomiast przy wzroście stóp procentowych 
te raty mogą wzrosnąć o 200–400 zł, co będzie równoznaczne 
z brakiem zysku z najmu, a przez to rentowność takich inwestycji 
stanie pod znakiem zapytania. Wtedy pozostanie nam tylko cze-
kać 30 lat, aż nieruchomość będzie nasza. Oczywiście jest to jed-
na z dróg budowania kapitału, ale moim zdaniem zbyt długa.

Która strategia jest lepsza — specjalizacja w jednej formie 
inwestowania na bazie podobnych nieruchomości czy 
dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Polecam dywersyfikację portfela inwestycyjnego i próbę inwesto-
wania różnymi sposobami w różne nieruchomości. Osobiście wy-
bieram zawsze tę drogę, która przynosi największe stopy zwrotu.

Eksperci alarmują, że może dojść do załamania systemu 
emerytalnego. W związku z tym coraz więcej osób 
poszukuje bezpiecznego sposobu ulokowania oszczędności. 
Która forma inwestowania jest najkorzystniejsza dla tych, 
którzy chcą zapewnić sobie bezpieczną przyszłość?

Jeżeli mamy spory kapitał, to proponuję najem długoterminowy. 
Jest najmniej angażujący i przynosi o wiele lepsze stopy zwrotu 
niż inwestycje w  lokaty bankowe czy obligacje, a  przy tym jest 
najbezpieczniejszą formą inwestowania i  pomnażania kapita-
łu. Dlatego kupno kilku nieruchomości pod najem długotermi-
nowy może sprawić, że w przyszłości nie będziemy się martwić 
niskimi emeryturami. Zauważyłem, że Niemcy czy Włosi bardzo 
często w  ten sposób zabezpieczają swoją przyszłość — naby-
wają kilka nieruchomości i  je wynajmują. Polecam więc zabez-
pieczyć swoją przyszłość finansową poprzez zainwestowanie 
w nieruchomości. 
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Spór właścicieli ze spółdzielnią — 
finał w sądzie

D
o Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa, 
w  której stronami sporu były spółdzielnia mieszkaniowa 
oraz kilku jej członków. Chodziło o uzyskane przez nią po-

zwolenie budowlane na przyłączenie budynków do miejskiej in-
stalacji ciepłej wody i  demontaż istniejącej instalacji gazowej. 
Skarżący właściciele lokali nie zgadzali się na zmianę instalacji. 
Sprzeciwiali się działaniom spółdzielni, twierdząc, iż bez ich zgo-
dy przeprowadzenie planowanych prac będzie bezprawne.

już nie części stanowiących wyłączną własność właścicieli lokali. 
Przygotowali więc pismo z zażaleniem do wojewody, który utrzy-
mał w mocy pierwotną decyzję. Wskazał przy tym na prawidło-
we wykonanie przez spółdzielnię obowiązku z art. 199 k.c.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Właściciele złożyli wobec tego skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Ten oddalił wniosek, wyjaśniając, że spół-
dzielnia mieszkaniowa jako zarządca nieruchomości wspólnej po-
siada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością na cele 
budowlane. W  rozumieniu Prawa budowlanego — a  więc w  za-
kresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej. Chodzi 
tu o  wszelkiego rodzaju roboty budowlane, które służą prawi-
dłowej eksploatacji i  utrzymaniu substancji budynkowej. Spół-
dzielnia może zatem nie tylko przeprowadzać remonty, ale też 
przebudowywać części budynków i urządzenia budowlane.

Przebudowa, której dotyczyła sprawa, obejmuje eksploata-
cję budynku, a nowa instalacja ma stanowić część nieruchomości 
wspólnej niezależnie od tytułu własności lokali, w których zosta-
ła umieszczona.

Uzasadnienie orzeczenia
Takiego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Przy-
pomniał, że zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi 
współwłasność spółdzielni i  właścicieli lokali jest wykonywany 
przez spółdzielnię, tak jak zarząd powierzony. Zwrócił też uwa-
gę na to, że możliwość samodzielnego dysponowania nierucho-
mością wspólną przez spółdzielnię w  celach budowlanych jest 
zależna od rodzaju i  charakteru robót budowlanych objętych 
wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że stanowisko Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego, w zakresie uznania tej prze-
budowy za eksploatację budynku, jest prawidłowe. Efektem 
takiej inwestycji ma być bowiem jednolity i  wspólny dla całych 
budynków system dostarczania ciepłej wody użytkowej, bez po-
trzeby stosowania piecyków gazowych. Jednolitość układu obie-
gu czynnika grzewczego przesądza ponadto o tym, że należało go 
potraktować jako część nieruchomości wspólnej. W  tej sytuacji 
spółdzielnia posiada samodzielny tytuł do dysponowania nieru-
chomością na ten cel budowlany i nie istniała potrzeba starania 
się o zgodę wszystkich właścicieli lokali albo zgodę sądu na pod-
stawie art. 199 k.c.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2018 r., 
sygn. akt II OSK 1029/16

Krzysztof Janowski
radca prawny

Polskie prawo reguluje zakres praw i obowiązków spółdzielni mieszkaniowych. Mimo 
to decyzje i działania spółdzielni często są podważane, stanowiąc źródło konfliktów 
między jej członkami. Po czyjej stronie będzie prawo, jeśli sprawa dotyczy montażu 
instalacji ciepłej wody użytkowej bez zgody wszystkich właścicieli mieszkań? Spór 
rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny.

orzecznictwo

Podstawa prawna 

Spółdzielnia mieszkaniowa, zgodnie z  przepisem, w  przypadku 
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, musi uzy-
skać uprzednio zgodę wszystkich współwłaścicieli nierucho-
mości (art. 199 kodeksu cywilnego). W  przypadku braku takiej 
zgody, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej 
połowę nieruchomości, mogą żądać rozstrzygnięcia sprawy 
w  sądzie. Sędzia prowadzący postępowanie powinien mieć na 
względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich 
współwłaścicieli. 

W  analizowanej sprawie spółdzielnia uzyskała sądowe roz-
strzygnięcie przyznające jej prawo do dysponowania obiektem 
na cele budowlane. Postanowienie to było podstawą wydania 
przez starostę pozwolenia na budowę. Skarżący powoływali się 
na nieprawidłową interpretację tego orzeczenia przez organ, 
wskazując, iż dotyczy ono jedynie części wspólnych budynku, ale 
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Jak się wyróżnić, ale nie krzyczeć?

Zdecyduj, co komunikujesz
Przystępując do opracowywania reklamy outdoorowej nierucho-
mości, należy dopasować rodzaj danej inwestycji do konkretnego 
typu przekazu. Inną strategię przyjmiemy dla mieszkań budowa-
nych w segmencie popularnym, a inną dla lokali premium. 

Kolejnym krokiem jest precyzyjne określenie celu reklamy, 
a  więc tego, co chcemy przekazać przysłowiowemu Kowalskie-
mu. Zastanówmy się, czy jest to atrakcyjna cena lokalu, dobrze 
skomunikowana lokalizacja, a może wakacyjna promocja czy też 
uruchomienie przedsprzedaży mieszkań.

W  przypadku luksusowych apartamentów nie epatujemy ceną 
mieszkania. Tutaj liczy się np. położenie w  samym sercu miasta lub 
atrakcyjne udogodnienia czekające na przyszłych mieszkańców — 
twierdzi Anna Gumowska, CEO w  Prime Time PR. Pamiętajmy, 
że cel naszej reklamy powinien być jeden. Jeśli chcemy przekazać 
wszystko, nie przekazujemy niczego — dodaje.

Poznaj swojego odbiorcę
Reklama powinna zostać skierowana do konkretnego użytkowni-
ka, w tym przypadku do osoby zainteresowanej zakupem miesz-
kania. Trzeba rozumieć grupę, do której adresuje się przekaz: co 
jej się podoba, przyciąga uwagę i wywołuje pozytywne emocje. 

Określenie grupy docelowej determinuje sposób prowadzonej ko-
munikacji, język, za pomocą którego zwracamy się do potencjalnego 
klienta. Musimy zastanowić się, czy jest nim osoba młoda czy starsza, 
rodziny z dziećmi czy single, a może osoby aktywnie spędzające czas. 
Im bardziej zawęzimy tę grupę, tym bardziej precyzyjny będzie prze-
kaz — mówi Anna Gumowska. W przypadku osób młodych sprawdzą 
się zabawne, dwuznaczne teksty, wykorzystujące grę słów. Zwróćmy 
uwagę na to, że fakt posiadania rodziny wcale nie oznacza, że osoby te 
zainteresuje zdjęcie dwojga szczęśliwych rodziców z dzieckiem — tego 
typu obrazów jest już wiele. Musimy porzucić utarte schematy i  na 
nowo spojrzeć na naszych potencjalnych klientów, którzy żyją inaczej 
niż ich rodzice — dodaje.

Bądź widoczny
Projektując reklamę outdoorową, należy dokładnie przeanalizo-
wać przestrzeń miejską. Inaczej powinien wyglądać projekt billbo-
ardu na ruchliwym skrzyżowaniu, gdzie na dotarcie do odbiorcy 
mamy zaledwie kilka sekund, inaczej przy ulicy, która często jest 
zakorkowana czy na przystanku MPK, gdzie na kontakt z reklamą 
mamy już więcej czasu. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te miej-
sca musi łączyć jedno — reklama ma się wyróżniać, a przy tym nie 
może razić nadmiarem barw czy przesadną wielkością.

Liczy się dopasowanie przekazu do miejsca. Nowo powstającej na 
Azorach inwestycji, nie warto reklamować np. na Kurdwanowie. Jest 

to kompletnie nietrafione posunięcie, z którym w Krakowie spotyka-
my się niestety bardzo często. Trzeba przemyśleć daną ekspozycję, bo 
przypadkowy zakup mediów może skutkować mniejszą efektywno-
ścią reklamy — komentuje Anna Gumowska. 

Warto pomyśleć o  lokalizacjach, w  których reklamę ma szan-
sę zobaczyć jak najwięcej osób. Przykładem może być Zabierzów, 
gdzie codziennie do pracy w korporacjach dojeżdżają setki krakowian 
— dodaje.

Billboard jest jednym z najchętniej wykorzystywanych formatów 
reklamowych, po który sięgają przedstawiciele najróżniejszych firm, w tym 
również deweloperzy. W dużych miastach, takich jak Kraków, kolejne 
reklamy nowych inwestycji mieszkaniowych wyrastają jak grzyby po deszczu. 
W jaki sposób wygrać wyścig o uwagę potencjalnych klientów, a przy tym nie 
zmęczyć odbiorców irytującym przekazem?

Warto Wiedzieć

Zrób to prosto, ale ciekawie
Reklama musi być atrakcyjna zarówno pod względem wizualnym, 
jak i  merytorycznym. Czy w  przypadku nieruchomości zawsze 
oznacza to umieszczenie na billboardzie wizualizacji inwestycji? 
Niekoniecznie. Kluczem do sukcesu może być inny dominujący 
obraz, zwłaszcza jeśli projekt nie jest atrakcyjny wizualnie.

Ta sama zasada dotyczy treści reklamowych, które powinny być 
zwięzłe i niezbyt długie. Tak naprawdę czasami wystarczy tylko jed-
no, ale trafne zdanie, aby reklama zapadła w pamięć na długi czas — 
mówi Dominika Józefczyk, graphic designer z Prime Time PR. Im 
bardziej przejrzysty będzie projekt billboardu, tym większa szansa, 
że zatrzyma się na nim wzrok potencjalnego klienta, który zdecydu-
je się odszukać daną inwestycję i skontaktować z działem sprzedaży 
— podsumowuje.

Warto pamiętać, że bardzo często mniej znaczy więcej. Rolą 
reklamy outdoorowej powinien być prosty i  czytelny przekaz, 
który przykuje uwagę odbiorców, a  przede wszystkim wywoła 
pożądane przez nas emocje, bo to właśnie one odgrywają naj-
większą rolę w procesie odbioru reklamy.

Aleksandra Maśnica
PRIME TIME PR
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rozmowy

Rynek nie potrzebuje 
takiej zmiany

Analizy eksperckie pokazują, że takie rozwiązanie nie tylko nie 
jest potrzebne, ale będzie szkodliwe dla sytuacji mieszkaniowej 
Polaków. Dzisiaj w oparciu o rachunki otwarte funkcjonuje oko-
ło 90 proc. rynku i to właśnie również dzięki temu instrumentowi 
mogliśmy osiągać notowane w  ostatnich latach skale produkcji. 
Praktyka udowadnia, że od 2012 r., kiedy rachunki powiernicze 
zaczęły obowiązywać, nie ma ani jednego przykładu na to, aby 
ten rodzaj ochrony zawiódł kupujących. 

Jeśli zdaniem UOKiK otwarte rachunki powiernicze 
bez zabezpieczenia w niewystarczający sposób chronią 
konsumentów przed utratą wpłaconych pieniędzy, 
gdzie Polski Związek Firm Deweloperskich dostrzega 
kompromisowe rozwiązanie tego problemu? Jaka propozycja 
mogłaby pogodzić interesy wszystkich zainteresowanych?

Branża deweloperska deklaruje stałą gotowość do rozmów, po-
nieważ widzimy miejsca, w  których doprecyzowanie zapisów 
ustawy deweloperskiej miałoby realne pozytywne korzyści, nie 
powodując dramatycznych skutków dla produkcji mieszkań. Pró-
ba wyeliminowania otwartych rachunków powierniczych jest 
jednak w  naszej ocenie niedopuszczalna, nie tylko ze względu 
na wykazane w przygotowanych przez UOKiK analizach ryzyko 
spadku produkcji mieszkań i wzrostu cen, ale przede wszystkim 
na fakt, że nie ma w praktyce potwierdzenia tezy, jakoby otwarty 
rachunek nie chronił wystarczająco interesów klienta. 

Analitycy rynku przewidują, że likwidacja otwartych 
rachunków powierniczych bez zabezpieczenia wykluczy 
z rynku mniejszych deweloperów. Co ewentualne 
upadłości małych i średnich firm oznaczają dla 
konsumentów?

Na czym polega różnica między działaniem otwartych 
i zamkniętych rachunków powierniczych: z perspektywy 
nabywcy i dewelopera?

Rachunek powierniczy to specjalny rodzaj rachunku bankowe-
go, który obowiązuje deweloperów od 2012 r. Od tego czasu 
wszystkie nowo powstające inwestycje muszą być objęte takim 
rachunkiem. Różnica pomiędzy rachunkiem otwartym i zamknię-
tym sprowadza się do momentu przekazania środków zgroma-
dzonych na rachunku deweloperowi. W  przypadku rachunku 
otwartego wraz z zakończeniem kolejnych etapów projektu okre-
ślonych w  umowie, Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawdza 
na miejscu budowy, czy określone w umowie prace zostały wy-
konane, i decyduje o wypłacie środków. 

Można więc powiedzieć, że projekt jest podzielony na kil-
ka etapów, a po prawidłowym ukończeniu każdego z nich firma 
otrzymuje kolejne wypłaty. W  przypadku rachunku zamknięte-
go bank wypłaca deweloperowi środki dopiero po zakończeniu 
całej inwestycji i  po przeniesieniu własności nieruchomości na 
nabywców. Rachunek zamknięty jest droższy, dlatego że dewelo-
per musi zaciągnąć kredyt na całą inwestycję i nie może pobierać 
z rachunku środków w trakcie realizacji projektu. Z perspektywy 
klienta różnica jest niewielka, ponieważ to zawsze bank kontro-
luje postęp prac i decyduje, czy środki mogą być deweloperowi 
wypłacone, a sam moment przekazania środków jest dla klienta 
niezauważalny. 

Likwidacja otwartych rachunków powierniczych 
bez zabezpieczenia ma wzmocnić ochronę interesów 
nabywców mieszkań. Jak deweloperzy oceniają aktualną 
sytuację na rynku nieruchomości? Czy takie rozwiązanie 
jest potrzebne?

Likwidacja otwartych rachunków powierniczych bez 
zabezpieczenia to na razie propozycja w projekcie 
nowelizacji ustawy deweloperskiej, ale już wywołała 
burzę na rynku. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów argumentuje swój pomysł troską 
o interesy nabywców mieszkań. Deweloperzy widzą 
to inaczej. W oficjalnym liście Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich do UOKiK ocena jest jednoznaczna: 
Przy proponowanych rozwiązaniach kolejne koszty oraz 
ciężar ich stosowania będą znów przerzucane na branżę 
deweloperską (a faktycznie odbiorców mieszkań), która 
generuje ogromne przychody do budżetu państwa  
O tym, jak rachunki powiernicze determinują 
rynek, z Dyrektorem Generalnym PZFD Konradem 
Płochockim, rozmawia Joanna Kus.
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jak propozycja likwidacji otwartego rachunku, której skutki od-
czują obie strony transakcji — kupujący i deweloper. 

Czy wszystkie zapisy nowelizacji ocenia Pan negatywnie, 
czy można wskazać plusy tego projektu?

Zawsze staramy się wskazać pozytywne propozycje opiniowa-
nych aktów prawnych. Także w projekcie nowelizacji ustawy de-
weloperskiej znalazło się kilka takich rozwiązań. Pozytywnie 
oceniamy obowiązek posiadania zgody wierzyciela hipoteczne-
go na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu po wpłacie peł-
nej ceny na wskazane konto. W  połączeniu z  przepisami prawa 
upadłościowego jest to rozwiązanie zapewniające niezwykle 
wysoki, prawie 100 proc. poziom pewności samodzielnych miesz-
kaniowych rachunków powierniczych. Pozytywna zmiana to tak-
że uregulowanie źródeł, z których ma skorzystać deweloper przy 
sporządzaniu informacji o inwestycjach planowanych w promie-
niu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego.

14 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja 
„Mieszkanie Minus” — z podtytułem „Jak zaprzepaścić cele 
Narodowego Programu Mieszkaniowego przez likwidację 
otwartych rachunków powierniczych”. Jaki jest związek 
między ewentualnym sukcesem rządowego programu 
a regulacjami dotyczącymi rachunków powierniczych? 
Jakie wnioski płyną z konferencji?

Tytuł konferencji miał na celu pokazać sprzeczność działania lub 
dążeń różnych organów państwowych w  jednej sprawie. Z  jed-
nej strony od początku kadencji obecnie rządzących słyszymy 
o  budownictwie mieszkaniowym jako priorytecie, z  drugiej zaś 
strony procesy inwestycyjne są rozwlekane w czasie przez nie za-
wsze racjonalne przepisy. Do tego wszystkiego pojawia się pro-
jekt nowelizacji ustawy deweloperskiej, który zakłada likwidację 
instrumentu, w  oparciu o  który buduje dzisiaj 90 proc. branży 
deweloperskiej, będącej głównym dostarczycielem mieszkań 
w Polsce.

Rzeczywiście likwidacja otwartych rachunków odbije się głów-
nie na małych i średnich polskich przedsiębiorstwach. Duże firmy 
deweloperskie mające dostęp do zagranicznego kapitału spółek-
-matek poradzą sobie. Pomimo pozornej korzyści, jaką w wyniku 
tej zmiany odniosą deweloperskie korporacje, skutki dla rynku 
jako całości będą negatywne, ponieważ firmy te nie udźwigną cię-
żaru popytu. Sytuacja ta będzie szczególnie widoczna w  mniej-
szych miejscowościach, gdzie wielkie firmy nie inwestują. Ogólny 
efekt, który odczują konsumenci, to po prostu mniejsza dostęp-
ność i wzrost cen mieszkań. 

Uzyskanie brakującego finansowania bankowego na 
inwestycje deweloperskie jest realne? Co obecnie stanowi 
barierę dla tego rodzaju transakcji?

Z  analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą REAS wynika, 
że zaangażowanie sektora bankowego w finansowanie projektów 
deweloperskich, przy założeniu 20 proc. wkładu własnego dewe-
lopera, gdyby wszystkie inwestycje zostały objęte rachunkami za-
mkniętymi, musiałoby wzrosnąć o  co najmniej 50 mld zł. Dzisiaj 
zaangażowanie systemu bankowego w  finansowanie przedsię-
wzięć deweloperskich wynosi 6,2 mld zł, a tym samym likwidacja 
samodzielnych otwartych rachunków mieszkaniowych spowodo-
wałaby wzrost tego zapotrzebowania prawie dziesięciokrotnie, co 
według reprezentantów środowiska bankowego jest w  zasadzie 
nierealne. Banki po prostu nie dysponują taką ilością środków, któ-
rą mogą przeznaczyć na finansowanie projektów deweloperskich. 

Które inne zapisy projektu nowelizacji ustawy 
deweloperskiej bezpośrednio wpłyną na proces 
inwestycyjny i kondycję firm deweloperskich? Jaki będzie 
ich skutek?

W projekcie widzimy kilkanaście negatywnych propozycji, jednak 
dotyczą one kwestii organizacyjno-proceduralnych, związanych 
m.in. z prowadzeniem rachunków, zawieraniem umów czy upraw-
nieniami kontrolnymi banków. Nie są one jednak tak negatywne 
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rozmowy

Kredyt hipoteczny – 
jak przygotować się do 
spotkania z ekspertem

klient potrzebuje. W  przypadku mieszkań, należy wnioskować 
o kredyt mieszkaniowy, a w przypadku lokalu usługowego — kre-
dyt inwestycyjny. 

Kluczową kwestią będzie również forma prawna nierucho-
mości. W zależności od tego, czy lokal pochodzi z rynku pierwot-
nego, czy wtórnego, zostanie opracowany dokładny kosztorys 
przedsięwzięcia. Informacja ta jest niezbędna, ponieważ umożli-
wia oszacowanie dodatkowych kosztów. Należy również pamię-
tać o wszelkiej dokumentacji związanej z nieruchomością, którą 
chcemy kupić. Jeśli mowa o rynku pierwotnym, wystarczy podpi-
sana umowa rezerwacyjna wraz z załącznikami (draftem umowy 
deweloperskiej, prospektem informacyjnym, harmonogramem 
spłat, pozwoleniem na budowę, wypisem i  wyrysem z  rejestru 
gruntów oraz dokumentami rejestrowymi dewelopera) lub pod-
pisana umowa deweloperska nabywanej nieruchomości. W przy-
padku rynku wtórnego potrzebne będą: podpisana umowa 
rezerwacyjna lub przedwstępna, podstawa nabycia nieruchomo-
ści przez zbywcę oraz informacje z  księgi wieczystej dotyczące 
stanu prawnego nieruchomości. 

Załóżmy, że kryterium wyboru nieruchomości będzie 
zdolność kredytowa. 

Wspólnie ze specjalistą trzeba określić swoją maksymalną zdol-
ność kredytową, a  co za tym idzie, zakres cen i  maksymalny 
pułap, po którym można się poruszać, poszukując swojej wyma-
rzonej nieruchomości. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy 
budowy domu, kupna kawalerki czy sporego mieszkania.

W jaki sposób banki wyliczają zdolność kredytową? Biorą pod 
uwagę np. ilu jest kredytobiorców i jakie są relacje między nimi?

W  zależności od liczby kredytobiorców zwiększa się zdolność 
kredytowa, jeżeli wysokość dochodów każdego z nich przewyż-
sza sumę ich zobowiązań i kosztów utrzymania. Bank na pewno 
patrzy przychylniejszym okiem na pary będące małżeństwem, 
w porównaniu do singli. Wynika to z faktu, iż przy dwóch i więk-
szej liczbie kredytobiorców znacząco spada ryzyko banku, a więc 
ocena scoringowa transakcji rośnie. Tym samym rosną szanse po-
zytywnego rozpatrzenia wniosku. Po ustaleniu stanu cywilnego, 
kredytobiorca musi odpowiedzieć na pytanie: czy jesteś rodzicem?. 
Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat, oznacza to, że rodzic ponosi od-
powiedzialność za jego utrzymanie — zatem zdolność kredytowa 

Czy naprawdę potrzebuję eksperta, a jeśli tak, to kogo wybrać?

Warto udać się do niezależnego eksperta, który zadba o interesy 
kredytobiorcy i bezpieczeństwo transakcji. Naszą rolą jest prze-
prowadzenie klienta przez cały proces kredytowania, od pierw-
szego spotkania, przez ułożenie indywidualnie dobranej koncepcji 
finansowania, wyjaśnienie pojęć, pomoc w skompletowaniu nie-
zbędnych dokumentów, aż do podpisania umowy kredytowej na 
najlepszych dla niego warunkach. Pomagamy przebrnąć przez 
wszystkie formalności, wspierając szeroką wiedzą z  zakresu fi-
nansów, prawa oraz bankowości. Bazujemy na relacjach i dbamy 
o dobro klienta — wiemy, że podejmuje życiowe decyzje, a wie-
le kwestii może być dla niego niejasnych. Jako niezależni eksper-
ci nie naciskamy na wybór konkretnego banku, koncentrujemy 
się na wyszukaniu najkorzystniejszej oferty, ale ponad wszyst-
ko przedkładamy edukację klienta, aby w  oparciu o  przekazaną 
przez nas wiedzę był w  stanie samodzielnie podjąć racjonalną 
i świadomą decyzję.

Jaki jest koszt takiej usługi? 

Usługa zawsze będzie bezpłatna — ekspert nie pobiera prowizji 
niezależnie od ilości poświęconego czasu oraz wybranego ban-
ku czy wariantu oferty. Nasze honorarium pokrywa bank, który 
ostatecznie wybiera klient. Należy tu zaznaczyć, iż oferta będzie 
identyczna niezależnie od tego, czy kredytobiorca złoży wniosek 
samodzielnie, czy przez pośrednika. W  wielu przypadkach eks-
pert, reprezentując interesy klientów, sygnalizuje, w których ban-
kach można negocjować wyjściowe warunki. Dzięki rozległym 
kontaktom i doświadczeniu będzie w stanie zaproponować jesz-
cze korzystniejsze warunki, niż gdy klient działa „na własną rękę”. 

Decyzja podjęta, potrzebuję eksperta. Co teraz? 

Zanim udasz się do eksperta z  dziedziny finansowania, warto 
przeanalizować kwestie, o które zapyta i przygotować się do spo-
tkania. Ważne, aby poświęcić czas na analizę własnych potrzeb 
kredytowych, ponieważ będą one stanowiły podstawę do ułoże-
nia stosownej koncepcji finansowania i dobrania najbardziej traf-
nego wariantu kredytowania.

Jakich pytań mogę spodziewać się podczas spotkania?

Zazwyczaj zaczynamy od określenia potrzeb, tzn. jaki rodzaj nieru-
chomości cię interesuje? Pytanie to pozwoli ustalić, jakiego kredytu 

Wieloletnie zobowiązanie finansowe jest 
jedną z ważniejszych życiowych decyzji. 
Na wszystkie pytania związane z zawiłościami 
procesu kredytowania, w rozmowie z Roksaną 
Radecką, odpowiada Dyrektor ds. Finansowania 
w Nowodworski Estates, Jakub Pająk.
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znacząco maleje. Dziecko, które ukończyło 18 rok życia, z praw-
nego punktu widzenia nie zalicza się do osób będących na utrzy-
maniu — wtedy fakt posiadania dzieci nie wpływa na zdolność 
kredytową. Na tym etapie pojawi się również pytanie: Czy wszy-
scy kredytobiorcy posiadają obywatelstwo polskie?

Czy brak obywatelstwa polskiego uniemożliwi mnie i moim 
współkredytobiorcom zaciągnięcie kredytu albo pogorszy 
jego warunki? 

Jeśli jeden z  kredytobiorców posiada wyłącznie obywatelstwo 
np. francuskie, padną pytania o  nadany numer PESEL, zareje-
strowanie na pobyt stały obywatela Unii Europejskiej (obywatele 
pochodzący spoza UE muszą przedstawić Kartę Pobytu na czas 
nieokreślony). W kilku bankach istnieje wyjątek od tego wymogu 
— aby ubiegać się w nich o kredyt, minimalny okres ważności do-
kumentu to 12, a w drugim banku 18 miesięcy w przód.

Jeżeli chodzi o  warunki kredytu, obcokrajowiec jest trakto-
wany identycznie jak Polak, o  ile spełnia wszystkie wymogi for-
malne. Ze względu na zwiększone ryzyko transakcji (np. krótki 
okres uzyskiwania dochodu w Polsce, bycie singlem) bank może 
wymagać wniesienia większego wkładu własnego niż minimalny. 
W Nowodworski Estates aż 20 proc. klientów proszących o po-
moc w zakresie finansowania pochodzi z zagranicy. Coraz więcej 
osób inwestuje w Polsce, dlatego jesteśmy w pełni gotowi na pro-
fesjonalną obsługę klientów i inwestorów z zagranicy.

Co jeszcze ma znaczenie przy określaniu zdolności kredytowej?

Wiek najstarszego z kredytobiorców (osób uzyskujących dochód 
brany do analizy) jest jedną z podstawowych kwestii związanych 
z  określeniem zdolności kredytowej. Zależność jest prosta. Im 
młodsi kredytobiorcy, tym dłuższy potencjalny możliwy okres 
kredytowania, a co za tym idzie niższe miesięczne zobowiązanie, 
co znowu przekłada się na wyższą zdolność kredytową. Wskaza-
ne jest, aby wiek ten nie przekraczał 40 roku życia. Ogólnie uj-
mując, najkorzystniejsze banki zakładają spłatę kredytów do 70 
roku życia, choć ze względu na obniżenie wieku emerytalnego, 
w niektórych z nich pojawiają się tendencje redukowania nawet 
do 60 roku życia. Bank sprawdzi, który z kredytobiorców osiąga 
dochód na poziomie co najmniej 51 proc. sumy dochodów przed-
stawionych do analizy. Jeśli jest to kobieta, maksymalny okres 
kredytowania nie będzie mógł przekroczyć jej 60 roku życia, je-
żeli mężczyzna: 65 roku życia. Najmniej korzystne banki oferują 
kredyty nadal nawet do 80 roku życia.

U nas najczęściej zaciągany kredyt obejmuje okres 20 lat, z ra-
cji optymalnego wyważenia nadal niskiej raty do znacznie mniej-
szej ilości odsetek całkowitych do spłaty. 

To znaczy, że mogę wziąć kredyt, mając 56 lat?

Tak, wciąż możesz myśleć o  inwestycji, jednak czas spłaty kre-
dytu odpowiednio zmaleje, w  tym przypadku w  najkorzystniej-
szych bankach do 14 lat, w najmniej korzystnych do 24. A co za 
tym idzie, choć suma odsetek ulegnie znacznemu pomniejszeniu, 
miesięczna rata kredytu zwiększy się. Wówczas należy przeanali-
zować, czy mimo skrócenia okresu spłaty długu, wciąż posiadasz 
zdolność kredytową. 

Jak bank patrzy na moje źródło dochodu?

Decydujące jest, czy źródło dochodu, jego waluta, okres uzy-
skiwania oraz aktualna forma znajdują się na liście akceptowa-
nych przez bank. Najlepiej oceniane jest zatrudnienie na umowę 

o pracę. Jedyny problem, który mógłby się pojawić na naszej dro-
dze, to czas rozpoczęcia pracy — jeśli staż klienta nie przekroczył 
3, a w niektórych przypadkach 6 miesięcy, bank może nie zaak-
ceptować tego źródła dochodu.

Co, jeśli od 11 miesięcy prowadzę swoją działalność? Okres 
6 miesięcy został przekroczony, a mój dochód przekracza 
8 tys. zł netto miesięcznie. Czy mam szansę na kredyt?

Generalnie nie. Przy 11 miesiącach działalności gospodarczej ża-
den z banków nie udzieli nam kredytu, ponieważ według regula-
cji minimalny okres dla tego źródła dochodu wynosi 12 miesięcy. 
W niektórych bankach istnieją odstępstwa od tej reguły (np. na 
zasadzie kontynuacji zatrudnienia przy przejściu na B2B), ale 
wszystkie tego typu kwestie należy analizować indywidualnie. 

Co będzie miało wpływ na wybór konkretnej oferty oraz 
banku? 

Istnieją trzy kluczowe kwestie determinujące wybór konkret-
nych ofert/banków i ułożenie koncepcji finansowania: chęć nad-
płacania kredytu przed czasem, wysokość wkładu własnego oraz 
potrzeba zawarcia ubezpieczenia na życie dla zabezpieczenia 
swoich bliskich lub ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. 

Nadpłacanie lub całkowita spłata kredytu przed czasem 
(w  tym również refinans) jest bardzo opłacalne, ponieważ re-
dukuje sumę całkowitych odsetek do spłaty. Ponadto według 
ustawy o  kredycie hipotecznym z  lipca 2017 r., banki nie mogą 
pobierać prowizji za nadpłatę i  wcześniejszą spłatę powyżej 
pierwszych 3 lat, choć aktualnie wiele banków posiada już w swo-
jej ofercie wariant 0 proc. prowizji za uruchomienie i  0 proc. za 
nadpłatę i wcześniejszą spłatę.

Wkład własny jest krytyczny przy filtrowaniu dostępności 
ofert danych banków, ponieważ niektóre banki wymagają obli-
gatoryjnie wkładu własnego w wysokości minimum 20 proc. (li-
czone od docelowej wartości nieruchomości, więc w przypadku 
rynku pierwotnego również od wartości wykończenia). W wielu 
korzystnych bankach obligatoryjne jest również ubezpieczenie 
na życie dla zabezpieczenia swoich bliskich, ponieważ znacząco 
zmniejsza to ryzyko ewentualnego braku spłaty kapitału na rzecz 
banku. 

Czy wychodząc od eksperta, klient będzie w pełni 
przygotowany do świadomego zaciągnięcia kredytu? 

Tak, analiza oczekiwań, priorytetów oraz istotnych dodatkowych 
informacji doprowadzi do ułożenia koncepcji finansowania. Po-
znamy ostateczną ocenę całego przedsięwzięcia — jego real-
ność i szansę na uzyskanie finansowania. Zazwyczaj układane są 
dwa scenariusze, dotyczące dwóch różnych banków procesowa-
nych równolegle (dla bezpieczeństwa), w szczególnych przypad-
kach nawet wniosków złożonych na różne kwoty, zadeklarowane 
różne wysokości wkładu własnego i różne okresy kredytowania 
— dopasowując je do najbardziej optymalnych dla klienta warian-
tów w  poszczególnych bankach. Pod koniec spotkania kredyto-
biorca otrzyma szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentów 
potrzebnych na spotkaniu w banku. Ekspert będzie monitorował 
przebieg procesu rozpatrywania wniosku w  bankach i  w  razie 
konieczności od razu interweniował, służąc pomocą i  doświad-
czeniem w  przypadku problemów. Na koniec, gdy otrzymamy 
z banku akceptację wniosku i umowę kredytową gotową do pod-
pisu, zweryfikuje wspólnie z klientem, czy na pewno jest dla niego 
korzystna i nie zawiera ukrytych „kruczków”.
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Polski projekt wyróżniony 
w międzynarodowym konkursie

Przygotowując koncepcję osiedla, Joanna Wnuczek starała się 
spełnić wymagania standardu MULTICOMFORT Saint-Gobain, 
a jednocześnie nawiązać do kultury osób, które miałyby zamiesz-
kać w projektowanych mieszkaniach. W moim projekcie skupiłam się 
na rozwiązaniach, które sprzyjają rozwojowi żywej, wibrującej społecz-
ności W koncepcji urbanistycznej przykładem są wysoko zamontowane 
osłony ulic. Panele mają falujący kształt niczym pustynne wydmy. Z ko-
lei ażurowa powierzchnia paneli to nawiązanie do tradycyjnych, drew-
nianych maszrabij, czyli okiennych żaluzji, które już wieki temu chroniły 
przed słońcem, jednocześnie przepuszczając świeże powietrze. Dzięki 
osłonom ulice Dubaju ożyją — chronione przed żarem, hałasem i pyłem 
ponownie staną się miejscem spotkań — mówi Joanna Wnuczek.

Projekt przygotowany przez polską studentkę pod okiem dr 
hab. inż. arch. Anny Bać z Politechniki Wrccławskiej dobrze wpi-
sał się również w krajobraz Dubaju i okolic, a także stanowił od-
powiedź na konkretne problemy mieszkańców tego miasta. 
W tym celu Joanna Wnuczek sięgnęła po elementy architektury 
Wschodu, projektując np. tarasy. Wiele z tradycyjnych rozwiązań 

architektura

Polska studentka, która zaprojektowała zrównoważone osiedle w Dubaju, została 
wyróżniona w konkursie  MULTICOMFORT House Student Contest.

P
raca Joanny Wnuczek — studentki Politechniki Wrocław-
skiej — została uznana za najlepszą podczas krajowych 
eliminacji konkursu MULTICOMFORT House Student Con-

test, dzięki czemu znalazła się w grupie 50 projektów, które prze-
szły do finału. Wzięły w  nim udział zespoły z  28 krajów. Polska 
studentka otrzymała wyróżnienie.

Gala finałowa konkursu została zorganizowana w  Dubaju. 
Miejsce to ściśle wiązało się z  tematyką konkurencji. Zadanie, 
jakie postawiono przed uczestnikami konkursu, polegało na za-
projektowaniu zrównoważonego osiedla, które miałoby zostać 
zlokalizowane na wybrzeżu zatoki Al Jaddaf w  Dubaju. Głów-
na trudność wynikała z  wielkości miasta i  gęstości zaludnienia, 
a także prędkości, z jaką Dubaj wciąż rośnie. Jak informują orga-
nizatorzy konkursu, 70 lat wystarczyło, by liczba mieszkańców 
zwiększyła się 100 razy, a jego powierzchnia — 400 razy. Młodzi 
architekci musieli uwzględnić również uwarunkowania naturalne, 
takie jak wysoka temperatura i wilgotność, a także ryzyko wystę-
powania burz piaskowych.

Projekty konkursowe musiały spełniać wymagania standardu 
MULTICOMFORT Saint-Gobain, a więc zapewnić mieszkańcom 
odpowiednie warunki, przy jak najmniejszej ingerencji w  środo-
wisko naturalne. Obiekty, które powstają zgodnie z wytycznymi 
mają być atrakcyjne wizualnie, a  także zapewniać komfort ter-
miczny i akustyczny oraz czyste powietrze. Jednocześnie muszą 
być energooszczędne, nie mogą emitować dużych ilości dwutlen-
ku węgla, a do ich budowy należy wykorzystywać materiały przy-
jazne środowisku.

ma praktyczne zastosowanie, dlatego warto wykorzystać je w no-
woczesnych projektach. Elementem wspomagającym wentylację są 
tradycyjne bliskowschodnie wieże wiatrowe, zwane w  języku arab-
skim łapaczami wiatru. Wymuszają one przepływ świeżego powietrza 
do wnętrza — wyjaśnia autorka koncepcji. Ze względu na wyso-
kie temperatury w  Dubaju, projektując fasady, polska student-
ka zaproponowała wykorzystanie niskoemisyjnego szkła, które 
z  jednej strony zapewnia odpowiednie naświetlenie, ale się nie 
przegrzewa.

W tym roku konkurs MULTICOMFORT House Student Con-
test został zorganizowany po raz 14. Jego celem niezmiennie 
jest propagowanie świadomego projektowania budynków wśród 
młodych architektów. Doświadczenia wyniesione z  tworzenia 
prac konkursowych będą mogli wykorzystać w późniejszej pracy. 
Konkurs stanowi jednocześnie płaszczyznę wymiany doświad-
czeń między młodymi architektami z całego świata. Zwycięzcami 
w tej edycji zostali studenci z Południowej Afryki. Drugie miejsce 
na podium zajęli studenci z Białorusi, a trzecie — z Niemiec.

Anna Kapłańska

wiz. materiały prasowe

wiz. materiały prasowe

wiz. materiały prasowe



 n	 17Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 14/2018

Perły z sieci

Oasia Hotel Downtown 

Wieżowiec Oasia Hotel Downtown powstał w 2016 r. 
w Singapurze i z miejsca został okrzyknięty najpiękniejszym 
wieżowcem na świecie. Budynek zaprojektowany przez 
pracownię WOHA ma stanowić alternatywę dla parków 
i terenów zielonych, na które w gęsto zabudowanym 
mieście nie ma miejsca. Wieżowiec ma 190 m wysokości, 
co przekłada się na 27 pięter, które mieszczą 314 pokoi 
hotelowych. Na jego terenie znajdują się także: odkryty 
basen, restauracja, bar oraz ogólnodostępne tarasy. Budynek 
nazywany „tropikalną wieżą” wyróżnia fasada, której 
elewacje zostały obłożone siatką wykonaną z czerwonej 
aluminiowej blachy. Jej kolor nawiązuje do historycznej 
zabudowy w tej okolicy. Najważniejszy element stanowi 
zieleń – po siatkach elewacji pną się 54 gatunki tropikalnych 
roślin. Oasia Hotel Downtown został ogłoszony najlepszym 
wieżowcem na świecie w rankingu Best Tall Building 
Worldwide 2018. Zdobył także główną nagrodę w konkursie 
organizowanym przez The Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat. 

Oval Offices w Kolonii 

Znajdujący się w Kolonii kompleks biurowców Oval Offices 
składa się z dwóch bliźniaczych budynków zlokalizowanych 
na dawnych terenach zalewowych rzeki Ren. Budynki 
zaprojektowali berlińscy architekci: Louisa Huston i Matthias 
Sauerbruch, których znakiem firmowym są ekologiczne 
rozwiązania. Biurowce zaprojektowane na nieregularnym 
planie o powierzchni 427 tys. mkw. wyróżniają się pofalowaną 
konstrukcją pozbawioną kątów prostych. Ściany budynków 
zostały przeszklone, a na ich powierzchni znajduje się 5 tys. 
pionowych okiennic wykonanych z perforowanej stali 
pomalowanej na różne odcienie zieleni, czerwieni i fioletu. 
Okiennice otwierają się lub zamykają w zależności od kąta 
padania światła, co pozwala zapewnić odpowiedni poziom 
zacienienia wnętrz, a także ożywia bryły budynków i zmienia ich 
wygląd. Na dachach zainstalowano system rur do pompowania 
wody z przepływającej obok rzeki Ren, która w lecie jest używana 
do chłodzenia budynku, a w zimie do jego ogrzewania.

Dom Wschodzącego Słońca 

Heliodome, nazywany także Domem Wschodzącego Słońca, 
znajduje się w Cosswiller we Francji. Nietypowa konstrukcja 
ma przypominać trójwymiarowy zegar słoneczny. Jego twórca, 
Eric Wasser poświęcił blisko 10 lat na badania oddziaływania 
Słońca, a następnie na ich podstawie opracował projekt 
obiektu. Konstrukcja została wykonana ze szkła, drewna 
i betonu. Bryła budynku ustawiona jest pod kątem, którego 
pozycja i nachylenie zostały dostosowane do trajektorii Słońca 
w cyklu rocznym i dziennym. Fasada budynku została zwrócona 
w kierunku południowym. Dzięki takiemu ułożeniu wiosną, 
jesienią i zimą wnętrza ogrzewane są promieniami wchodzącymi 
przez okna, a latem wewnątrz panuje przyjemny chłód. Obiekt 
jest ekonomiczny — na całej powierzchni skośnego dachu 
zamontowano panele solarne. Według twórcy, architektura 
solarna pozwoli uzyskać oszczędność energii od 80 do 90 proc. 
w porównaniu z konwencjonalnym budynkiem. Znajdujący się 
w Francji pasywny obiekt pełni funkcję pokazową.

fot. CEphoto, Uwe Aranas, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. City-Reader, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Silvio Tanner, fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Już wiadomo — raty pozostaną bez zmian
To kolejna dobra wiadomość dla osób spłacających swoje miesz-
kania lub planujących zakup nieruchomości. Rada Polityki Pie-
niężnej uznała, że sytuacja makroekonomiczna kraju pozwala na 
utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie. Po obser-
wacji aktualnych danych z rynku i opracowanych na ich podsta-
wie prognoz można wnioskować, że wartości stóp służą utrzy-
maniu równowagi ekonomicznej. Dodatkowo zapewni to Polsce 
zrównoważony rozwój gospodarczy. Jak spodziewają się eksper-
ci, w najbliższym czasie może dojść do obniżenia dynamiki PKB, 
jednak nawet w tym przypadku perspektywy wzrostu wydają się 
korzystne.

Dobra sytuacja panuje również w światowej gospodarce, choć 
np. w strefie euro tempo wzrostu gospodarki jest nieco niższe niż 
w ubiegłym roku. Europejski Bank Centralny nadal pozostał przy 
bliskich zera stopach procentowych. Zmiana nastąpiła jednak 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie w czerwcu podwyższono stopy 
procentowe i jednocześnie obniżana jest suma bilansowa.

Międzynarodowa współpraca ma poprawić jakość życia 
w miastach 
World Cities Summit 2018, czyli Światowy Szczyt Miast w  tym roku odbył się 
w Singapurze. Wśród obradujących był również minister inwestycji i rozwoju Je-
rzy Kwieciński. Głównym tematem odbywających się dyskusji była kwestia po-
prawy jakości życia w miastach. Miałoby to nastąpić poprzez zwiększenie efek-
tywności zarządzania w  połączeniu z  wdrażaniem nowoczesnych technologii. 
Istotnym aspektem w tym zakresie jest również wykorzystywanie innowacji spo-
łecznych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy miastami poparta współpracą.

Obecny na wydarzeniu minister Kwieciński poruszył zagadnienia dotyczą-
ce finansowania podejmowanych działań w zakresie przyszłości miast. Minister 
zwrócił uwagę na znajdujący się w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju program dla średnich miast, w których funkcje społeczno-gospodarcze ośrod-
ków zmniejszyły swoją wartość. Jakość życia społeczności zamieszkującej tego 
typu miasta mogłaby się polepszyć dzięki pomocy udzielanej samorządom, by 
mogły realizować nowe inwestycje. Konieczne są też zachęty dla prywatnych 
inwestorów. Część panelu poświęcono kwestiom planowania przestrzennego 
i mieszkalnictwu.

O hipotekę wnioskuje coraz więcej Polaków 
Kolejne podsumowania pokazują, że Polacy wciąż kupują mieszkania z pomocą 
banków. Ich liczba rośnie z każdym rokiem. Jak wynika z badań BIK „Indeks – Po-
pytu na Kredyty Mieszkaniowe”, wnioskujących o przydzielenie kredytu hipo-
tecznego w czerwcu br. było ponad 35 tys., czyli o 8,2 proc. więcej niż rok temu, 
gdy było ich blisko 33 tys. Dane przekładają się na wartość, o jaką ubiegały się 
osoby zainteresowane hipoteką. W stosunku do czerwca 2017 r. kwota wzrosła 
o 17,2 proc. Średnia suma wynikająca ze złożonych wniosków ukształtowała się 
w granicy 251,86 tys. zł, podczas gdy rok temu była ona niższa o 8,3 proc. Ze-
stawienia rok do roku mówią, że liczba osób wnioskujących o pomoc banku przy 
zakupie mieszkania zwiększyła się o 1,4 proc.  Patrząc jednak na statystki za maj 
i czerwiec 2018 r., widać, że na przestrzeni 2 ostatnich miesięcy indeks popytu 
na kredyty mieszkaniowe spadł o 8,3 p.p. Główny analityk Biura Informacji Kre-
dytowej Waldemar Rogowski prognozuje, że w najbliższym czasie suma wyni-
kająca z zapytań o kredyt będzie wzrastać. W największych miastach zauważo-
no zmniejszenie się podaży nowych inwestycji, co jest spowodowane zatrzyma-
niem procesów inwestycyjno-budowlanych. Tym samym, jeżeli popyt utrzyma 
się na obecnym poziomie, prawdopodobnie wartość rynkowa nieruchomości 
pójdzie w górę, a wraz z nią sumy zaciąganych kredytów.
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Z Krakowa

Mieszkańcy wybrali projekty Budżetu Obywatelskiego 
10 lipca odbyła się konferencja prasowa, podczas której podsumowano wyniki głoso-
wania mieszkańców na realizację projektów 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Kra-
kowa 2018. Ogłoszono także listy rankingowe projektów ogólnomiejskich i dzielni-
cowych wraz z liczbą punktów, które otrzymały w głosowaniu. Łącznie krakowianie 
oddali 34 641 głosów, decydując o losie 430 projektów (123 ogólnomiejskich i 307 
dzielnicowych). Ostatecznie zrealizowanych zostanie 8 projektów ogólnomiejskich 
oraz 100 dzielnicowych. W tej edycji mieszkańcy postawili na zieleń, ekologię oraz 
rekreację. Spośród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów otrzymał „Zielony 
pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy!” (14 142 głosów). Drugie miejsce zdobył pro-
jekt „Tężnia solankowa” (8153 głosów), a na trzecim miejscu znalazł się projekt „Czyż-
by zapomniano o Zalewie Nowohuckim… i Nowej Hucie?” (6068 głosów).  Następne 
na liście realizacji z wynikiem ponad 5 tys. głosów są projekty „Bezpieczny ratownik 
– Bezpieczny Krakowianin” oraz „Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi – plaża i toalety”. 
Do realizacji dołączyły także projekty „Łączymy Parki Krakowa”, „Ekologicznie prze-
ciw komarom!” oraz „Biblioteka Gier Planszowych”. Ostateczna lista zadań do realiza-
cji ma zostać ogłoszona najpóźniej do 31 lipca po podpisaniu zarządzenia przez prezy-
denta Krakowa oraz po podjęciu uchwał przez wszystkie rady dzielnic.

Ogłoszono remont ul. Królewskiej 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i  Transportu rozstrzygnął przetarg na 
przebudowę ciągu ulic: Królewskiej, Podchorążych i  Bronowickiej. Wyko-
nawcą została firma ZUE S.A., która w marcu tego roku zaproponowała reali-
zację zadania w ciągu 12 miesięcy, za kwotę 76,9 mln zł z gwarancją na okres 
72 miesięcy. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu ulic wraz z to-
rowiskiem tramwajowym, siecią trakcyjną i infrastrukturą techniczną. Prace 
obejmą odcinek od skrzyżowania alei Mickiewicza i Słowackiego, ulic Karme-
lickiej i Królewskiej do skrzyżowania z ul. Rydla oraz pętlą tramwajową Bro-
nowice. W  ramach przebudowy wymienione zostaną m.in. układ drogowy 
i  torowy, sieci trakcyjne, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa i  kanaliza-
cyjna, sieci elektroenergetyczne i  telekomunikacyjne, sygnalizacja świetlna, 
tablice informacyjne dla pasażerów, zieleń i mała architektura. Prace remon-
towe mają rozpocząć się pod koniec wakacji. Zadanie realizowane jest w ra-
mach projektu „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania  Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Rząd planuje zmianę zasad parkowania w dużych 
miastach
Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju przygotowało nowy projekt przepi-
sów dotyczących zasad parkowania w  największych miastach w  Polsce, 
które ma wprowadzić znowelizowana przez Sejm ustawa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Jej głównym założeniem jest możliwość tworze-
nia i regulacji śródmiejskich stref płatnego parkowania w miejscach, które 
są intensywnie zabudowane oraz w ścisłym centrum miasta lub dzielnicy. 
Na ich terenie będą obowiązywać wyższe opłaty niż w  strefach płatne-
go parkowania wyznaczanych przez władze miasta. Nowe przepisy ma-
ją w jak największym stopniu ograniczyć wjazd samochodów do centrów 
miast oraz przekonać kierowców, aby korzystali z komunikacji miejskiej. 
Według nowej ustawy, opłata za pierwszą godzinę parkowania nie może 
być wyższa niż 0,45 proc. płacy minimalnej. Wzrosną również kary za brak 
biletu parkingowego. Możliwość wyznaczania nowych stref parkowania 
zostanie wprowadzona tylko do miast, których populacja wynosi ponad 
100 tys. mieszkańców. Aby dokument wszedł w życie, musi zostać prze-
głosowany przez Senat, a następnie podpisany przez prezydenta.
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niezbędnik

 n

147,00

 Średnie kursy walut

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych

 Średnia cena mkw. na rynku  
 pierwotnym w krakowie

 wybrane stawki podatku  
 od nieruchomoŚci

 mieszkania oddane 
 do użytkowania w polsce

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych (3 mies.)

 wysokoŚć stawki zus  
 dla prowadzących działalnoŚć  
 gospodarczą cena złota

 odsetki (w skali roku)

 inflacja miesięczna

eur 4,3036

chf 3,6941

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 –0,7246

libor eur *** –0,35640

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)                          145,79

tabela nr 138/A/NBP/2018 z dnia 18.07.2018

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

(dane na dzień 17.07.2018 [Euribor],  
11.07.2018 [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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Funkcjonalna kawalerka dla trzech osób i psa

O
kreślenie „kawalerka” niejednokrotnie kojarzy się nie tyle 
z  małym, ile wręcz klaustrofobicznym i  nieatrakcyjnym 
wnętrzem. Niestandardowa wysokość mieszkania znaj-

dującego się w starej kamienicy oraz zamiłowanie właścicieli do 
niebanalnego designu pozwoliła na stworzenie wygodnego i przy-
tulnego wnętrza. 

Cel
Celem projektu było zaprojektowanie komfortowego mieszka-
nia dla młodego małżeństwa z 8-letnią córką Tolą oraz dorosłe-
go psa rasy chow-chow. Niespełna 40-metrowa kawalerka miała 
pomieścić łazienkę, część dzienną z aneksem kuchennym oraz sa-
lonem, jak również wygodne części sypialne dla dorosłych i dziec-
ka. Mimo iż mieszkanie jest niewielkie, jedną z wytycznych było, 
aby Bruno również otrzymał własne miejsce do spania. Dla dba-
jących o estetykę i czystość właścicieli niedopuszczalnym okaza-
ło się ulokowanie posłania psa w widocznym miejscu. 

Abstrahując od powyższych założeń, równie ważne dla zlece-
niodawców były: oryginalny design, funkcjonalność i ergonomia.

Stan istniejący
Pierwotnie mieszkanie posiadało wydzieloną kuchnię. W  celu 
otworzenia przestrzeni wyburzono ścianę tworzącą pokój. Znaj-
dująca się nad kuchnią drewniana antresola również została 
rozebrana. Bez zmian pozostała jedynie lokalizacja łazienki re-
montowanej przez właścicieli. Niewielki metraż narzucił sposób 
adaptacji — należało wykorzystać potencjał tkwiący w wysoko-
ści (4 m) przedwojennego mieszkania. 

Projektowany układ oraz zastosowane materiały
Zaprojektowano podział mieszkania w pionie. Ze względu na wy-
sokość sufitu uniemożliwiającą stworzenie dwóch równych po-
ziomów, wydzielono dwie antresole mieszczące miejsca sypialne. 
Właściciele zgodzili się na miejscowe obniżenia sufitu i lokalizację 
antresoli na wysokości 2,2 m. 

Wyodrębnione przestrzenie nie tworzą pełnowymiarowych 
pomieszczeń, pozwalają jednak mieszkańcom na zachowanie po-
czucia prywatności i  indywidualności. Królestwo Toli, od części 
otwartej oddziela szklana przegroda, dzięki czemu do minimali-

stycznej sypialenki wpada dużo światła. Na an-
tresoli znajdującej się bezpośrednio nad drzwiami 
wejściowymi znalazło się również miejsce pełnią-
ce funkcję magazynową. 

Nad łazienką zlokalizowano łóżko rodziców. 
Pionowe grafitowe żaluzje wydzielają część sy-
pialną. Analogiczne wykończenie ścian łazienki 
identycznymi żaluzjami oraz ukryte drzwi tworzą 
kubiczną, jednolitą formę. Bryła utworzona z pio-
nowych lameli mieszcząca łazienkę wraz z antre-
solą stanowi dominantę wnętrza. Umowny poziom 
„0” mieści kuchnię z dużym, jadalnianym 6-osobo-
wym stołem oraz narożną sofą. 

Zabudowa kuchni jest minimalistyczna. Miesz-
kańcy prowadzą aktywny styl życia, w  związ-
ku z  czym kuchnia została wyposażona jedynie 
w płytę grzewczą z okapem w zabudowie oraz lo-
dówkę. Białe, lakierowane na wysoki połysk fron-
ty kontrastują ze ścianą w kolorze ciemnoszarym. 
Otwarcie kuchni na pokój pozwoliło na uzyskanie 

aranżacje Wnętrz

Aranżacja kawalerki stanowi spore wyzwanie. Niewielką przestrzeń należy 
urządzić tak, by wygospodarować miejsce do pracy, spania i wypoczynku. 
Sytuacja znacznie się komplikuje, jeśli na niepozornej przestrzeni 35 mkw. 
musimy wygospodarować miejsce dla trzyosobowej rodziny oraz wyjątkowo 
kudłatego czworonożnego przyjaciela Bruna.

projekt Pracownia b.

projekt Pracownia b.
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przestronnego wnętrza. Bezpośrednio przy wejściu zlokalizo-
wano pojemne szafy, które dzięki podwieszeniu 40 cm nad po-
ziomem posadzki utworzyły bezinwazyjne miejsce na posłanie 
Bruna. Naprzeciwko drzwi wejściowych zaprojektowano lustro 
wysokie na całą wysokość kondygnacji. Lokalizacja oraz wykoń-
czenie łazienki pozostały bez zmian. Obecność w  mieszkaniu 
psa zdeterminowała wybór posadzek, zaprojektowano łatwe 
w utrzymaniu podłogi winylowe. Odpowiednia klasa ścieralności 
zabezpiecza jasną podłogę przed uszkodzeniami.

Styl i detal
W  projektowaniu małych wnętrz niezwykle ważny jest aspekt 
kolorystyczny. Funkcjonalny podział mieszkania podkreślają 

zastosowane kolory i  materiały wykończeniowe. Wpisująca się 
w nurt minimalizmu stylistyka wnętrza, mimo surowego wyglądu 
sprawia wrażenie lekkości i świeżości. Stonowana paleta kolory-
styczna nie przytłacza, ale optycznie powiększa mieszkanie. Ja-
sne barwy ścian utworzyły bazę pozwalającą na wprowadzenie 
fioletowego akcentu z detalami w kolorze grafitowym.

Odpowiednie oświetlenie jest szczególnie ważne w  niewiel-
kim mieszkaniu. W zależności od poziomów sufitu zaprojektowa-
no punktowe halogeny. Wprowadzono dekoracyjne oświetlenie 
LED oraz główne oświetlenie nad stołem. Dominująca lampa 
stylistycznie pasuje do całości wnętrza. W  strefach sypialnych 
zaprojektowano kinkiety, uwzględniając niewielką przestrzeń 
i możliwość nadmiernego nagrzewania. 

Zaprezentowany projekt pokazuje, że małe mieszkania rów-
nież mogą być funkcjonalne i  stylowe, a  pozorne ograniczenia 
sprzyjają tworzeniu niebanalnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę 
złożoność oczekiwań przyszłych mieszkańców, projekt stanowił 
wyzwanie. Ścisła współpraca architekta z inwestorem pozwoliła 
na stworzenie wygodnej przestrzeni do życia.

Prezentowany projekt dowodzi, że niezależnie od metra-
żu mieszkanie może zostać urządzone zgodnie z oczekiwaniami 
wszystkich mieszkańców.

Barbara Iwasieczko
PRACOWNIA b.

projekt Pracownia b.

projekt Pracownia b.
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aranżacje Wnętrz

Mieszkanie w stylu angielskim

S
tyl angielski kojarzy się przede wszystkim z  przytulnym 
klimatem, rodzinną atmosferą i komfortem domowników. 
W salonie urządzonym zgodnie z jego zasadami z pewno-

ścią znajdziemy wygodną kanapę. Popularny jest zwłaszcza mo-
del nazywamy chesterfield, z  charakterystycznym, pikowanym 
obiciem. Dopełnienie stanowią fotele, np. uszaki, w  których 
można wygodnie usiąść i  poczytać książkę lub wypić popołu-
dniową herbatę. We wnętrzach w  stylu angielskim przydadzą 
się także wygodne krzesła, taborety, pufy i  podnóżki, często 
obite miękkim materiałem. Przytulny klimat wprowadza też 
ozdobny kominek. Dobrym, a  przy tym ekologicznym rozwią-
zaniem jest również zastosowanie biokominka opalanego pali-
wem na bazie alkoholu etylowego. Sprawdzi się on szczególnie 
w mieszkaniach w bloku, w których zamontowanie tradycyjne-
go kominka byłoby niemożliwe.

Ponadczasowa estetyka
Drewniane meble wprowadzają do wnętrz przytulny, domo-
wy klimat, a  jednocześnie są solidne i  mogą służyć przez lata. 
Upływający czas nie niszczy ich zbyt szybko, przeciwnie — do-
daje im uroku. Osoby urządzające mieszkanie w stylu angielskim 
mogą znaleźć prawdziwe skarby na targach staroci. Odnawiając 
je w umiejętny sposób, zyskają niepowtarzalny efekt. Popular-
ne są także nowe meble, za to postarzane, np. dzięki przetar-
ciom. Jeśli mieszkańcy wolą kupować przedmioty bez śladów 
użytkowania, znajdą coś dla siebie w sklepach meblarskich albo 
pracowniach, w  których powstają meble z  drewna. Jedno jest 
pewne — styl angielski zachwyca od lat i wciąż nie traci na po-
pularności. Jego ponadczasowość wynika z połączenia prostoty 
i niewymuszonej elegancji, przy zachowaniu walorów praktycz-
nych. Urządzając wnętrze zgodnie z tym stylem, warto postawić 
na materiały wysokiej jakości. Drewniana podłoga w  salonie, 

kuchni czy sypialni nie tylko dobrze skomponuje się z meblami, 
ale będzie trwała, co pozwoli na długoletnie użytkowanie. W ła-
zience natomiast często stosuje się płytki ułożone w różne wzo-
ry. Jeden z najbardziej popularnych stanowi szachownica.

Wrażenie lekkości
Meble w  stylu angielskim, choć mogą być bardzo pojemne, 
najczęściej są lekkie optycznie. Taki efekt wywołują płyciny, 
żłobienia i delikatne ozdoby, a także przyciągające uwagę deko-
racyjne uchwyty. Wśród mebli, zwłaszcza kuchennych, dobrze 

Prostota i elegancja, funkcjonalność i przytulny klimat — połączenie wszystkich 
tych cech zyskamy, urządzając mieszkanie w stylu angielskim. Co decyduje 
o niezwykłym charakterze takich aranżacji?

Projekt i wykonanie: firma PPUH AKAN, www.akan.com.pl

Projekt i wykonanie: firma PPUH AKAN, www.akan.com.plProjekt i wykonanie: firma PPUH AKAN, www.akan.com.pl
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prezentują się gabloty. Szyby w drzwiczkach również sprawiają, 
że całość zyskuje na lekkości. W  łazience podobny efekt osią-
gniemy dzięki umywalce umieszczonej na smukłym postumen-
cie albo wolnostojącej wannie. Może ona mieć ozdobne nóżki 
lub kształtem przypominać tradycyjną balię.

Znaczenie detali
Ponieważ mieszkanie w  stylu angielskim ma być funkcjonal-
ne, nie może zabraknąć w  nim pomysłowych rozwiązań. Przy-
kład stanowi szafka na wino umieszczona pod wyspą kuchenną. 
Warto wykorzystać również potencjał przedmiotów codzien-
nego użytku, które mogą jednocześnie stanowić dekorację. 
Szykowne, porcelanowe filiżanki w  kuchni czy rattanowy kosz 
na pranie w łazience z pewnością wywołają interesujący efekt. 
Wybierając baterię umywalkową, warto postawić na oryginal-
ny, elegancki kształt. Ciekawym dodatkiem będzie także lustro 
z ozdobną ramą albo gustowna lampa.

Niezwykła moc tkanin
Przytulny klimat nadają wnętrzom głównie tkaniny. W pomiesz-
czeniach urządzonych w  stylu angielskim nie może zabraknąć 
grubych zasłon we wzory, takie jak kwiaty czy charakterystycz-
ne pasy. Na ścianach często stosuje się tapety, których struktu-
ra doskonale imituje materiał. Mile widziane są również obrusy, 
bieżniki, miękkie dywany i poduszki, w łazience delikatne ręcz-
niki, a w sypialni lub salonie narzuty na łóżko czy kanapę. Warte 
uwagi są zwłaszcza te wykonane techniką patchworkową. Me-
toda łączenia wielu różnych materiałów kiedyś była odpowie-
dzią na trudną sytuację materialną osób, które wykorzystywały 

strzępy starych tkanin, bo nie mogły sobie pozwolić na zakup 
nowej. Dzisiaj patchworkowe kołdry czy narzuty są doceniane 
ze względu na czas, jaki trzeba poświęcić, by je wykonać, a tak-
że na walory estetyczne — przy odrobinie wyobraźni niewielkie 
fragmenty materiału można łączyć w niepowtarzalne, fantazyj-
ne wzory. Do mebli w stylu angielskim pasują również inne for-
my rękodzieła, np. różnego typu koronki czy haft.

Kolory z klasą
Styl angielski zazwyczaj kojarzy się z delikatnymi barwami. Bia-
łe meble doskonale komponują się z  pastelowymi dodatkami. 
Popularnością cieszą się zwłaszcza różne odcienie szarości, de-
likatny róż oraz błękit. Możliwe są również aranżacje w cieplej-
szych tonacjach — beże i brązy, a także jasne odcienie żółci czy 
kolor łososiowy. Również meblom można nadać inną barwę niż 
biel. W  przypadku nieco masywniejszych modeli sprawdzi się 
zwłaszcza ciemny brąz, który nadaje wnętrzom charaktery-
styczny, elegancki wyraz.

Jeden styl, różne interpretacje
Miłośnicy stylu angielskiego różnią się między sobą. Znajdzie-
my wśród nich osoby zafascynowane kunsztownymi ozdobami 
nawiązującymi do epoki wiktoriańskiej, ale i  takie, dla których 
liczą się proste kształty, przypominające współczesne aranża-
cje. Styl angielski można również łączyć z elementami zaczerp-
niętymi ze stylów skandynawskiego, klasycznego, kolonialnego, 
a  nawet nowoczesnego czy industrialnego. Jeżeli zrobimy to 
umiejętnie, zyskamy niepowtarzalny efekt.

Anna Kapłańska

Projekt i wykonanie: firma PPUH AKAN, www.akan.com.pl
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Inteligentne mieszkanie

Oszczędność czasu
Aktualnie instalacja platformy do zarządzania budynkiem, w za-
leżności od ofert, może być stosunkowo niedrogim rozwiąza-
niem. Warto przeanalizować opłacalność takiej inwestycji, biorąc 
pod uwagę korzyści, jakie przynosi automatyzacja, zestawiając je 
z naszymi faktycznymi potrzebami.

Producenci podkreślają, że instalacje smart home pozwalają 
zaoszczędzić cenny czas. Trudno nie zgodzić się z tym, że zdalne 
kontrolowanie domowych urządzeń — za pomocą np. smartfo-
na — jest wygodniejsze dla użytkowników, zwłaszcza, jeśli często 
przebywają poza domem czy wyjeżdżają na dłużej za granicę. 

W powszechnym rozumieniu smart home umożliwia jednoczesne 
kontrolowanie takich urządzeń, jak lodówka, pralka czy telewizor. 

Korzystając z  sieci bezprzewodowej, można 
bez problemu zaprogramować wymienione wy-
żej sprzęty RTV i  AGD, np. poprzez określenie 
czasu ich działania, funkcji oszczędzania energii 
itp. Nikogo nie dziwią już np. dostępne na ryn-
ku lodówki, które informują o  terminach przy-
datności do spożycia przechowywanych w nich 
produktów. Co ciekawe, automatyka pozwala 
też chociażby na upewnienie się na odległość, 
czy drzwi do mieszkania zostały zamknięte na 
klucz. 

Zdalne sterowanie budynkiem
Funkcje w  zakresie systemów inteligentnych są coraz bardziej 
zaawansowane. Automatyzacja może obejmować cały budynek. 
Począwszy od automatycznej bramy wejściowej, kamer bezpie-
czeństwa, przez automatycznie sterowane okna, czujniki wilgoci 
i temperatury, po tzw. inteligentne liczniki energii. 

Popularnym rozwiązaniem w ramach smart home jest klimaty-
zacja, która po odpowiedniej instalacji uruchamia się sama w za-
leżności od temperatury w  pomieszczeniu. Ciekawy pomysł na 
zwiększenie komfortu użytkowania mieszkania lub domu stano-
wi zdalnie sterowane oświetlenie. Światło może zapalać się auto-
matycznie po wejściu do pomieszczenia, czyli reagować na ruch 
człowieka. Warto zwrócić uwagę na praktyczną stronę tego udo-
godnienia. Oświetlenie z czujnikami ruchu sprawdzi się we wnę-

trzach zamieszkiwanych przez osoby starsze, 
o  ograniczonej sprawności, czy małe dzieci, 
które często budzą się w nocy — w ten sposób 
zwiększymy ich bezpieczeństwo. 

Przydatną funkcją jest również możliwość 
zmiany natężenia światła w zależności od po-
trzeb (np. podczas pracy przy biurku) i nastro-
ju domowników. 

Funkcjonalność i rozrywka
Relaksująco zadziała na mieszkańców także 
zdalnie sterowany sprzęt audio. Przed powro-
tem do mieszkania można zaprogramować 
odtwarzacz tak, żeby domowników przywita-
ła ulubiona muzyka czy specjalnie dobrana do 
okazji piosenka (np. urodzinowa). 

Systemy inteligentne to nie tylko funkcjo-
nalność, ale także rozrywka, którą docenią 
miłośnicy wszelkiego rodzaju gadżetów i  no-
winek technologicznych. 

Karolina Naramek

aranżacje Wnętrz

Żyjemy w czasach postępującej automatyzacji, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. 
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, systemy inteligentnego budownictwa powoli stają 
się standardem w projektach deweloperskich, przede wszystkim w segmencie droższych 
inwestycji. Systemy smart home, w pierwszej kolejności kojarzone z domami, obecnie 
równie często wykorzystywane są w apartamentach, a nawet w starszych mieszkaniach 
w blokach, gdzie trudniej wprowadza się zmiany technologiczne.

FIBARO Intercom oraz The Button, fot. Fibaro

FIBARO Temperature Sensor, fot. Fibaro
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34–37
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) I etap – IV kw. 2018, 
II, III, IV etap – IV kw. 2019 27–59 od 5800 Activ Investment 57

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

76,  
55–134

7900–8200, 
6700–9500 Inter-Bud 40

3 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67f) bud. 4 – zrealizowany 70–93 9500–11 100 Inter-Bud 42

4 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–200 7700–15 000 Inter-Bud 42

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 54

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

36–77 6599–7659 Imperial Capital 59

9 M House (ul. Meiera) zrealizowana 45–57 5900–6500 Inter-Bud 41

10 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Start 58

11 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 46

12 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 6307 CP RE 44

13 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 56

Krowodrza   Średnia cena: 7886 zł/mkw. 

Grzegórzki  Średnia cena: 7520 zł/mkw. 

prądnik biały  Średnia cena: 6435 zł/mkw. 

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

5 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 52–94 b.d. Tętnowski Development 51

6 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) III kw. 2018 27–95 7000–9200 Centrum Nowoczesnych Technologii 47

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

22 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 53–54

23 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 43–95 od 6399 Imperial Capital 59

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.

14 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 69–97 5900–6300 Dom-Bud M. Szaflarski 54

15 ul. Dobrego Pasterza 39 II kw. 2021 36–117 6600–8200 HSD 3

16 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 7400–8600 HSD Inwestycje 3

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

46–72 6200–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 54

18 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 59

19 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 56

20 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 56

21 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2a,2b,5 – zrealizowany, 
bud.6 listopad 2018 50–79 6600–7800 Dom-Bud M. Szaflarski 54

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.

24 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 49 –70 5500–6100 Proins 55

25 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 5800–6500 HSD Arrow 3

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13
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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.

38 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 7000 Budopol 45

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.

35 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje 50

36 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 6400 Activ Investement 57

37 Inwestycja Wodna (ul. Wodna) IV kw. 2020 31–73 b.d. Activ Investement 57

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.

31 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 6600–7200 HSD Arrow 3

32 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5500–6950 Start 58

33 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Start 58

34 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 od 6300 Krakoin 59

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

26 Kobierzyńska 59 IV kw. 2019 26–77 6950–7650 MWM Development 52

27 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–5900 Proins 55

28 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud 43

29 Osiedle Europejskie,  
ul.Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A zrealizowana 41–81 b.d. Novo Maar 60

30 Riva Verona (ul. Madalińskiego 11a) III kw. 2019 46–93 10 000–15 000 Riva Verona I okładka
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swoszowice   Średnia cena: 5302 zł/mkw. 

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

39 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) I kw. 2018 94 od 5800 AWIM 49

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2 Linie autobusowe: 19

Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

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

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

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

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

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

bieńczyce   Średnia cena: 5557 zł/mkw. 

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

42 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2020 24–106 5200–6850 HSD Inwestycje 3

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 5826 zł/mkw. 

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

40 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 3 – I/II kw. 2019 30–86 5344–6700 Inter-Bud 39

41 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700 –7700 Start 58

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.

43 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 48
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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 pobliżu 
pętli tramwajowej w Mistrzejowicach przy ul. Piasta Kołodzieja. Sta-
nowi przykład nowoczesnej architektury, kompleksowo zagospoda-
rowanego 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.

39Krakowski Rynek NieruchomościnNr 14/2018
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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 zaaranżowaną 
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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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 6307  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 r., a termin 
oddania na lipiec/sierpień 2019 r.  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, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

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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Osiedle Kwitnących Wiśni

aWIM
Biuro obsługi klienta: ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków
tel: 12 417 26 56 | tel/fax: 12 412 98 40 | e-mail: awim@awim.krakow.pl | www.awim.krakow.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 I i II 97,43 5600 zł/m2

nazwa inwestycji Osiedle Kwitnących Wiśni

adres ul. Adama Ciołkosza i Wiktora Zina

miasto Kraków

cena za mkw. od 5600 zł 

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek nie

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

komórka lokatorska 5500 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Kwitnących Wiśni zlokalizowane jest w południowym 
Krakowie. Składa się z ośmiu budynków mieszczących w  sobie 
łącznie 32 mieszkania. Komfortowe lokale mają dostęp do tara-
sów lub ogródków. Dzięki swojej niskiej zabudowie, ogrodzeniu 
i zagospodarowaniu przestrzeni wspólnej zielenią Osiedle Kwit-
nących Wiśni to doskonałe miejsce dla osób, szukających cichej 
enklawy, która nie traci jednak żadnych zalet wynikających z miej-
skiej lokalizacji.
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Osiedle Apartamenty przy Wiśle

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  1  32,61 293 490 zł

 2  1  35,41 322 231 zł

 2  1  41,00 373 100 zł

 3  1  54,74 476 238 zł

 4  1  79,10 577 430 zł

nazwa inwestycji Apartamenty przy Wiśle

adres ul. Kącik

miasto Kraków

cena za mkw. 7300–9500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle apartamenty przy Wiśle swoją architekturą świetnie wpi-
suje się w  dzielnice Stare Podgórze. Mieszkania sąsiadują z  liczny-
mi obiektami historycznymi takim jak: Plac Bohaterów Getta (90 m), 
Muzeum „Apteka pod Orłem” (150 m), Ośrodek dokumentacji Sztu-
ki Tadeusza Kantora Cicoteka (500 m) oraz Fabryka Oskara Schin-
dlera (600  m). Idealnym miejscem do rekreacji są zlokalizowane 
w pobliżu bulwary wiślane, które zapewniają ponadto połączeni ez 
dzielnicą Kazimierz — Bulwar Podolski (500 m). Bogata infrastruk-
tura otaczająca inwestycję przy ulicy Kącik 10, to liczne sklepy, re-
stauracje oraz nowoczesne biurowce.

Dla podniesienia komfortu mieszkańców w  apartamentow-
cu znajdzie się patio, recepcja oraz dwie nowoczesne, przestron-
ne windy. Poza miejscami postojowymi w podziemiach urządzone 
zostaną komórki lokatorskie. Teren wokół budynku zostanie ogro-
dzony i  zagospodarowany oraz zostanie przygotowana instalacja 
pod monitoring.
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Chopina 9

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

 2  I  52,01 551 306 zł

 2  II  65,42 778 498 zł

 3  II  91,16 1 084 804 zł

 3  I  93,97 1 052 464 zł

 4  parter  90,52 986 668 zł

nazwa inwestycji Chopina 9

adres ul. Chopina 9

miasto Kraków

cena za mkw. od 9900 zł

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe od 50 000 zł

komórka lokatorska 15 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

W  Krakowie przy ulicy Fryderyka Chopina w  zaciszu Parku Kra-
kowskiego powstał ekskluzywny apartamentowiec pod nazwą 
CHOPINa 9. Ta prestiżowa inwestycja pod wyjątkowym adresem 
dedykowana jest Klientom ceniącym ciszę, luksus i elegancję. Nie-
powtarzalna lokalizacja, interesująca forma budynku i wysoki stan-
dard wykończenia świadczą o  atrakcyjności inwestycji, w  której 
zaprojektowano 50 apartamentów, 2 lokale usługowe i  podziem-
ny garaż wielostanowiskowy z miejscami postojowymi i komórka-
mi lokatorskimi.
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Kobierzyńska 59

MWM developMent
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Opatkowicka 1, 30-499 Kraków
tel. 516 531 718 | e-mail: biuro@kobierzynska59.pl | www.kobierzynska59.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  34,91 256 854 zł

 2  I  37,96 322 660 zł

 2  I  44,91 386 226 zł

 4  I  76,66 647 777 zł

 3  I  57,02 481 819 zł

nazwa inwestycji Kobierzyńska 59

adres ul. Kobierzyńska 59

miasto Kraków

cena za mkw. od 8450 do 8700 zł

termin oddania koniec 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras dla wszystkich mieszkańców ok. 100 m2

ogródek nie

miejsce parkingowe 32 000 zł

komórka lokatorska 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Kobierzyńska 59 to nowa kameralna inwestycja w dzielnicy Dęb-
niki w  Krakowie, położona zaledwie 170 m od zbiegu ulic Kobie-
rzyńskiej i  Grota Roweckiego. Budynek wybudowany zostanie 
z wysokiej klasy materiałów z dbałością o najmniejsze detale. Pro-
ponujemy Państwu łącznie 34 lokale 1, 2, 3 oraz 4-pokojowe o me-
trażach od 26 do 76 m2. Każde mieszkanie posiadało będzie balkon, 
loggię lub taras.

Funkcjonalne i przemyślane układy mieszkań z doskonałym roz-
planowaniem przestrzeni dają możliwość komfortowego i  prak-
tycznego urządzenia wnętrz. Dbając o Państwa wygodę budynek 
wyposażony zostanie w  nowoczesną cichobieżną windę, dodat-
kowo zaprojektowaliśmy komórki lokatorskie, wózkownię, miej-
sca postojowe dla rowerów oraz 50 miejsc postojowych w garażu 
podziemnym.
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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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®

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 49 m2 do 70 m2

l dostępny lokal użytkowy:
   68 m2

l podziemne miejsca garażowe

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 33 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

Mieszkania

Mieszkania, lokal użytkowy

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

NAJNOWSZA INWESTYCJA

MIESZKANIA
GOTOWE

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

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

mieszkania o pow. 32-83 m2

ceny od 6300 zł/m2 

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Reduta

PODGÓRZE DUCHACKIE
ul. Turniejowa

www.krakoin.com.pl

mieszkania o pow. 32-50 m2

ceny od 6300 zł/m2 

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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Hałas dokucza pracownikom biur
We współczesnych biurach głównym problemem jest hałas. 
W  badaniu „Zdrowe zielone biura” przeprowadzonym przez 
PLGBC 1/3 ankietowanych wskazała, że w miejscu pracy prze-
szkadza im hałas. Jest on elementem rozpraszającym, niezależ-
nie od tego, czy pochodzi z wnętrza budynku, czy z zewnątrz. To, 
jak bardzo hałas dekoncentruje pracowników, zależy od wyko-
nywanego przez nich zadania, cech konkretnej osoby i akustyki 
przestrzeni. Niemniej jest on traktowany jako czynnik fizyczny, 
który mocno obniża efektywność pracowników, utrudnia ko-
munikację i koncentrację uwagi. 

Hałas oprócz negatywnego wpływu na wykonywane zada-
nia, oddziałuje także na zdrowie pracowników. Powoduje roz-
drażnienie i  stres, które z  kolei mogą prowadzić do różnych 
problemów zdrowotnych. Często też hałas wpływa na proble-
my ze snem, a brak odpowiedniego wypoczynku przekłada się 
na spadek koncentracji. W  raporcie PLGBC „Zdrowe zielone 
biura” czytamy, że według WHO z  zanieczyszczenia hałasem 
wynikają takie zaburzenia zdrowotne, jak np. chroniczne zmę-
czenie, arytmia, bóle głowy czy nerwice. Odpowiedzią na ha-
łas są też reakcje fizjologiczne, takie jak choćby wzrost ciśnienia 
krwi i i zmiana rytmu serca.

Akustyka w normach
Ze względu na negatywny wpływ hałasu na zdrowie i  samo-
poczucie człowieka powinno się dążyć do ograniczenia nie-
pożądanych dźwięków w  biurach. W  miejscu pracy człowiek 

spędza bowiem wiele godzin każdego dnia. Jakość środowiska 
akustycznego regulowana jest poprzez różne normy. Jedną 
z nich jest PN-N-01307: 1994 „Dopuszczalne wartości pozio-
mu dźwięku na stanowisku pracy”, która określa maksymalne 
poziomy hałasu na stanowisku pracy. W  pomieszczeniach ad-
ministracyjnych, biurowych, do prac teoretycznych, opraco-
wywania danych i  innych o  podobnym przeznaczeniu wynosi 
on 55 dBA. Pakiet norm PN-B-02151 określa izolacyjność aku-
styczną budynku. Powinien on być odizolowany od niepożąda-
nych dźwięków płynących z zewnątrz, ale także zabezpieczony 
przed hałasem pogłosowym. Przy projektowaniu, budowie czy 
modernizacji budynków mają zastosowanie także inne przepisy 
i normy dotyczące ochrony przed hałasem. Jeśli obiekt dodat-
kowo stara się o certyfikat ekologiczny, również musi sprostać 
wymaganiom akustycznym i  na dodatek niejednokrotnie stan-
dardowe izolacje mogą być wówczas niewystarczające.

Źródła hałasu
Jaki rodzaj hałasu przeszkadza pracownikom? Narzekają oni 
przede wszystkim na rozmowy telefoniczne współpracow-
ników. Skarży się na nie 55 proc. osób ankietowanych w  ra-
porcie „Zdrowe zielone biura” opracowanym przez PLGBC. 
Respondentom przeszkadzają również rozmowy współpracow-
ników (49 proc.), a także to, że ktoś może słyszeć ich rozmowę 
(48 proc.). Mniej osób skarży się na hałas zewnętrzny (19 proc.) 
i mechaniczny, czyli np. dźwięki z instalacji, wentylacji (13 proc.) 
czy z urządzeń biurowych (12 proc.). 

Najtrudniej o  dobrą akustykę 
w  biurach typu open space, pozba-
wionych przegród. Z  raportu „Zdro-
we zielone biura” wynika, że w  takiej 
przestrzeni hałas jest uciążliwy dla 
44 proc. badanych. Lepiej jest już 
w przestrzeni   z przegrodami i w po-
kojach współdzielonych. Najmniej ha-
łas przeszkadza osobom pracującym 
w pokojach prywatnych.

Dobra akustyka 
Ważnym elementem biura jest dobra 
akustyka, w  tym np. odpowiedni po-
ziom „hałasu w  tle”. Nie może on być 
za wysoki, lecz powinien redukować 
niechciane dźwięki. Hałas musi być 
stłumiony, ale biuro nie może być zbyt 
mocno wygłuszone, ponieważ wów-
czas również będzie to męczące dla 
użytkowników. Jeśli w  pomieszcze-
niu zostaną zastosowane zbyt silnie 
pochłaniające dźwięk materiały, to 

Współczesne biura często zachwycają swoim wyglądem. Jednak by były 
one komfortowym miejscem pracy, trzeba zadbać także o odpowiednią 
akustykę pomieszczeń. Tymczasem wciąż wielu pracowników skarży się 
na hałas w biurze.

Biuro miłe dla ucha
biurowce
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osoby w  nim przebywające będą odczuwać dyskomfort (tzw. 
efekt spadającego długopisu — ze względu na brak tła akustycz-
nego nawet huk upadającego na podłogę długopisu jest słysza-
ny ze zdwojoną mocą).

Z  nieodpowiednią akustyką architektoniczną związane są 
takie problemy, jak hałas i  zła zrozumiałość mowy. To właśnie 
od niej zależy, co będzie słyszane w  danym wnętrzu. W  prze-
strzeni biurowej ważnym wyzwaniem jest zachowanie równo-
wagi pomiędzy potrzebą koncentracji a  potrzebą komunikacji. 
W osiągnięciu takiego balansu pomaga chociażby powierzchnia 
podzielona na przestrzenie pracy. Wówczas pracownik wybie-
ra miejsce najwygodniejsze do zrealizowania danego zadania. 
Odpowiednia akustyka biura sprawia, że pracownikowi nie do-
kucza zbyt duży hałas, a pomieszczenie zapewnia koncentrację 
oraz poufność rozmów. 

Pokonać nadmierny hałas
Wytyczne akustyczne określane są dla pomieszczeń biurowych 
w zależności od ich funkcji. W odizolowaniu biura od przenika-
jących z zewnątrz dźwięków, jak i w niwelowaniu hałasu w po-
mieszczeniu ważną rolę odgrywa izolacyjność akustyczna 
przegród budowlanych, ścian, stropów, sufitów podwieszanych, 
a  także instalacji. Rolę izolacji akustycznej pełni izolacja ciepl-
na, w  którą wyposażone są rurociągi centralnego ogrzewania, 
dystrybucji wody oraz kanały wentylacyjne. Z  raportu „Zdro-
we zielone biura” opracowanego przez PLGBC wynika, że ina-
czej wygląda sytuacja z rurami kanalizacji bytowej i deszczowej, 
o które trzeba zadbać na etapie projektowym, wybierając odpo-
wiednią izolację akustyczną. Unikając hałasu, warto też zadbać 
o poprawny projekt i montaż wentylacji. PRZECZYTAJ NA 

Projektując pomieszczenie do pracy wymagającej dużego 
skupienia, należy ograniczyć przenikanie dźwięków z sąsiednich 
pomieszczeń czy urządzeń. Pomaga w tym stosowanie przeba-
danych układów warstw ścian wydzielających pomieszczenia, 
a także układów: strop — pustka powietrzna — izolacyjny sufit 
podwieszany. W biurach ważne jest też zadbanie o izolacyjność 
akustyczną w  doborze przegród. Rozwiązanie takie, jak aku-
styczne sufity pochłaniające i izolujące dźwięki są jednocześnie 
elementem designu biura, ze względu na wybór form, kolorów 
i faktur. 

Poza izolacją od dźwięków zewnętrznych, ważna jest rów-
nież dbałość o  poziom hałasu w  samym pomieszczeniu. Jak 
czytamy w raporcie „Zdrowe zielone biura”, pogłos to natural-
ne zjawisko. Ponieważ brak odbić powoduje wrażenie zbyt ci-
chego, „głuchego” wnętrza, w dużych biurach stosuje się nawet 
kontrolowany szum w  tle. Ważny jest dobór materiałów po-
chłaniających i  odbijających dźwięk, które pomogą w  uzyska-
niu odpowiedniego środowiska akustycznego. Hałas w  biurze 
generują także urządzenia. W  przestrzeniach biurowych war-
to więc montować jak najcichsze sprzęty (drukarki, niszczarki, 
itp.). Dobrze jest również umieścić tego typu urządzenia w od-
dzielnym pomieszczeniu. Na przyjazną akustykę wpływają 
także tekstylia zastosowane w biurze, m.in. wykładzina, tapice-
rowane przegrody czy miękkie obicia krzeseł biurowych. Cie-
kawym rozwiązaniem jest również utworzenie w  biurze stref 
ciszy, przeznaczonych do pracy czy na spotkania wymagające 
skupienia.

Justyna Gorczyca
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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 200 m2 do 240 m2 

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

z możliwością połączenia 
— 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

9) w  województwie podkarpackim — Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim — Naczelnik Pierwszego Urzę-
du Skarbowego w Białymstoku;

11) w województwie pomorskim — Naczelnik Pierwszego Urzę-
du Skarbowego w Gdańsku;

12) w  województwie śląskim — Naczelnik Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach;

13) w  województwie świętokrzyskim — Naczelnik Drugiego 
Urzędu Skarbowego w Kielcach;

14) w województwie warmińsko-mazurskim — Naczelnik Urzę-
du Skarbowego w Olsztynie;

15) w  województwie wielkopolskim — Naczelnik Urzędu Skar-
bowego Poznań-Nowe Miasto;

16) w  województwie zachodniopomorskim — Naczelnik Trze-
ciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Na stronach internetowych poszczególnych urzędów można 
znaleźć numery kont bankowych i dane kontaktowe.

Gdy mówimy o najmie prywatnym, bierzemy pod uwagę dwie 
formy rozliczania podatku:
• ryczałt ewidencjonowany (podatek od przychodu);
• zasady ogólne (podatek od dochodu, obliczany według pro-

gresywnej skali podatkowej).

Ryczałt ewidencjonowany
Jest to najpopularniejsza forma rozliczania podatku od najmu. Co 
go cechuje?
• Płacimy 8,5 proc. od przychodu do 100 tys. zł i 12,5 proc. 

od nadwyżki ponad 100 tys. zł.
• Nie sumuje się z innymi dochodami, czyli nie wpływa na staw-

kę podatku przy zeznaniu rocznym (PIT-36).
• Wybór tej formy musimy zgłosić w  Urzędzie Skarbowym do 

20 dnia miesiąca, po miesiącu, w  którym był pierwszy przy-
chód bądź do 20 stycznia każdego roku.
Przykładowo, roczny przychód z  najmu wynosi 115 tys. zł. 

Z tej kwoty 100 tys. zł będzie opodatkowane stawką 8,5 proc., 
a pozostałe 15 tys. — stawką 12,5 proc.

Istotnym jest fakt, że wskazany wyżej limit kwoty przychodów, 
umożliwiający skorzystanie z  niższej stawki ryczałtu, dotyczy 
łącznie obojga małżonków (jeśli istnieje między nimi wspólność 
majątkowa).  

Zasady ogólne
Drugą formą rozliczania podatku są zasady ogólne, czyli podatek 
dochodowy uzależniony od rocznego dochodu (dochód to przy-
chód minus koszty). Rozliczanie według skali podatkowej, w prze-
ciwieństwie do ryczałtu, obejmuje całość dochodów podatnika. 

Procedura zgłaszania umów najmu do 
Urzędu Skarbowego
Okres wakacji i wrzesień to szczyt sezonu wynajmowania mieszkań 
i pokoi. Coraz więcej osób postanawia rozliczać się z wynajmu, a ci spośród 
właścicieli, którzy korzystają z najmu okazjonalnego, muszą zgłosić każdą 
umowę najmu w swoim Urzędzie Skarbowym. 

Z
głoszenie umowy w urzędzie jest łatwe i składa się z kilku 
elementów.
Jeżeli forma rozliczenia została wybrana np. przed rokiem, 

to nie ma potrzeby ponownego jej określania. W takim przypad-
ku wystarczy wybrać się z umową najmu (najlepiej przygotować 
również kopię) i  złożyć ją na dzienniku podawczym w  odpo-
wiednim urzędzie skarbowym. Oryginał z prezentatą (pieczątką 
z datą złożenia) zabieramy, a w urzędzie zostaje kopia. Dokumen-
ty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, ale jeżeli robi-
my to przy pomocy innej osoby, to nie potrzebuje ona specjalnego 
pełnomocnictwa.

Jeżeli pierwszy raz wynajmujemy mieszkanie, to musimy się 
skupić na innych kwestiach, a samo złożenie jest tylko ostatnim 
etapem zgłoszenia umowy najmu.
Cała procedura składa się z trzech etapów:
1. Wybór formy opodatkowania
2. Wypełnienie niezbędnych dokumentów
3. Wykonanie przelewu podatku do Urzędu Skarbowego

Wybór formy opodatkowania
Pierwsza kwestia to rozliczenie podatków za przychód/dochód 
z najmu. Wybór formy opodatkowania najmu zgłaszamy w Urzę-
dzie Skarbowym właściwym dla siebie ze względu na miejsce za-
mieszkania (jeżeli podatnik mieszka i ma rezydencję podatkową 
w Polsce). Jeżeli rezydencja podatkowa jest poza granicami Pol-
ski, to podatek od najmu mieszkania należy rozliczyć w  specjal-
nym urzędzie, przypisanym do rozliczania podatku dla całego 
województwa.

Dla Krakowa i  województwa małopolskiego jest to Urząd 
Skarbowy Kraków — Śródmieście.

Dla pozostałych województw są:
1) w województwie dolnośląskim — Naczelnik Urzędu Skarbo-

wego Wrocław-Psie Pole;
2) w województwie kujawsko-pomorskim — Naczelnik Drugie-

go Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;
3) w województwie lubelskim — Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Lublinie;
4) w województwie lubuskim — Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Zielonej Górze;
5) w województwie łódzkim — Naczelnik Urzędu Skarbowego 

Łódź-Śródmieście;
6) w województwie małopolskim — Naczelnik Urzędu Skarbo-

wego Kraków-Śródmieście;
7) w województwie mazowieckim — Naczelnik Trzeciego Urzę-

du Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
8)  w województwie opolskim — Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu;
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Wynika z tego, że za dochód uznaje się nie tylko zyski z najmu, ale 
też zyski np. z pracy na etacie. 

Pierwszy próg podatkowy w  2018 r. wynosi tyle samo co 
w poprzednim roku, czyli 85 528 zł.
• Pierwszy próg podatkowy: 18 proc. od dochodu podatnika, do 

kwoty 85 528 zł
• Drugi próg podatkowy: 32 proc. kwoty powyżej dochodu 

85 528 zł.
Jaka forma opodatkowania jest najlepsza? To bardzo ogólne 

pytanie i  nie można na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Jeże-
li podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, może rozli-
czać podatek tylko na zasadach ogólnych. Jeżeli taką działalność 
posiada — powinien się zastanowić, z jakimi kosz-
tami wiąże się wynajem i które z nich można od-
liczyć (koszty malowania mieszkania czy napraw). 
W  przypadku niewielkich kosztów, prawdopo-
dobnie lepszym wyborem będzie rozliczenie 
ryczałtowe.

Wybór należy dopasować 
indywidualnie do sytuacji 
wynajmującego.
Izba Skarbowa w  Krakowie wydała publikację 
o  wyborze formy opodatkowania, gdzie zostały 
wytłumaczone wszelkie zawiłości tego, co i w jaki 
sposób rozliczać.

Podsumowując, aby sprawnie zgłosić rozlicze-
nie podatku, należy:
• wybrać formę rozliczenia (ryczałt lub zasady 

ogólne);
• wybrać, czy całość przychodu/dochodu rozli-

cza jeden z małżonków (wspólnota majątkowa);
• udać się do Urzędu Skarbowego i wypełnić od-

powiednie druki.
Brak zgłoszenia spowoduje, że najem będzie rozliczany na za-

sadach ogólnych, a przy wspólnocie majątkowej i wynajmie współ-
własności małżeńskiej — każdy małżonek rozliczy swoją część.

Wypełnienie dokumentów dla pełnomocnika
Najważniejszym dokumentem, dzięki któremu można ustano-
wić swojego pełnomocnika, jest druk pełnomocnictwa PPS1. 
Jego wzór można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów.

PPS 1 — Pełnomocnictwo podatkowe szczególne

W części „B” wpisujemy dane osoby, która udziela pełnomocnic-
twa, a  w  części „D” — dane pełnomocnika, który będzie repre-
zentował podatnika w Urzędzie Skarbowym. W takim przypadku 
potrzebny jest m.in. numer identyfikacyjny osoby (np. numer 
i  seria dowodu osobistego, PESEL), którą chcemy ustanowić 
pełnomocnikiem.

Jeżeli pełnomocnik nie jest spokrewniony z wynajmującym, to 
opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Kwotę należy wpłacić 
na konto Urzędu Miasta, w którym znajduje się Urząd Skarbowy.

Opłaty można też dokonać w  placówce bankowej lub kasie 
urzędu. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić aktual-
ność danych adresowych urzędu.

Szczególnie ważną częścią jest „E”, czyli „Zakres pełnomocnic-
twa”, gdzie należy wpisać wszystkie czynności, w których chcemy 
być reprezentowani.

Wybór formy rozliczenia
Wyboru formy rozliczenia dokonujemy poprzez wypełnienie for-
mularza: „Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania 
zaliczek na podatek dochodowy”.

Należy wybrać jedną z dwóch opisanych już form opodatko-
wania (jeżeli mówimy o najmie prywatnym).

Rezydencja podatkowa poza granicami Polski
Jeżeli podatnik na stałe mieszka zagranicą i posiada rezydencję 
podatkową poza granicami Polski, prócz powyższego druku, musi 
wypełnić jeszcze dwa dodatkowe dokumenty:

• ZAP — 3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej 
podatnikiem (zielony dokument). W  tym dokumencie należy 
podać dane i  rachunek bankowy, na który będą przelewane 
zwroty podatku.

• Oświadczenie rezydenta o jego stałym miejscu zamieszkania.
Dokument, w którym rezydent poświadcza, że posiada stałe 

miejsce zamieszkania na terytorium (nazwa kraju) od dnia (data), 
ponadto podaje numer PESEL/NIP.

Podsumowanie
Procedura zgłaszania umów najmu do Urzędu Skarbowego skła-
da się tylko z trzech kroków i nie jest specjalnie skomplikowana — 
warto po prostu odpowiednio się do niej przygotować.

Jeżeli mieszkamy i  rozliczamy podatki w  Polsce, kluczowym 
jest dla nas formularz o oświadczeniu wyboru formy rozliczenia. 
Jeżeli podatnik chce, aby zrobił to za niego pełnomocnik, musi do-
datkowo wypełnić, podpisać i opłacić pełnomocnictwo. 

Opłacenie pełnomocnictwa należy sprawdzić w  Urzędzie 
Skarbowym, odpowiednim dla danego miejsca zamieszkania.

Jeżeli wynajmujący ma rezydencję podatkową poza granicami 
Polski, wypełnia dodatkowo dwa dokumenty i opłaca pełnomoc-
nictwo kolejny raz (jedna opłata do jednej czynności).

Józef Kajta 
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Ważne, z  jakim klientem pośrednik ma do czynienia. Czy jest 
to osoba, która naprawdę zna swoją nieruchomość i  potrafi re-
alnie ocenić jej stan i sytuację? A może klient, który bardzo emo-
cjonalnie podchodzi od lokalu otrzymanego np. w spadku, gdzie 
wartość emocjonalna jest wielokrotnie większa od rzeczywistej 
wartości tej nieruchomości. Tego rodzaju czynniki również mają 
wpływ na przyszłą transakcję.

Pośrednik — doradca
Poza tym, iż pośrednik ma wiedzę ułatwiającą sprzedanie bądź 
nabycie nieruchomości, potrafi też wybrać właściwych odbior-
ców oferty, którzy będą zainteresowani oglądaniem danej nie-
ruchomości (bądź wybrać nieruchomości dla klienta). Nie chodzi 
o to, aby oferowany lokal pokazywać każdemu. Zasady popraw-
nej sprzedaży mówią, że kupujący powinien zobaczyć 6-8 nieru-
chomości i z nich wybrać najlepszą. 

Statystycznie, odwiedzanie większej liczby nieruchomości pa-
radoksalnie zmniejsza zainteresowanie, w  przeciwieństwie do 
obejrzenia kilku, ale dobrze dobranych. Dodatkowo pośrednik 
może doradzić, co należy zrobić, aby zwiększyć potencjał danej 
nieruchomości: czasem wystarczy tylko posprzątać i przestawić 
meble, czasem warto zainwestować, aby podkreślić zalety nieru-
chomości. Może lepiej jednak przemalować wnętrza? A może za-
sadzić kwiaty przed domem? Pamiętajmy, że liczy się pierwsze 
wrażenie: jeśli kupujący po wejściu do lokalu, od początku czuje 
się w nim dobrze i swojsko, to są znacznie większe szanse, że do-
kona zakupu, niż kiedy „coś jest nie tak”. Wszak mieszkanie to in-
westycja za duże pieniądze i na wiele lat. 

Gdzie szukać informacji?
Szukając dobrego pośrednika, można natknąć się na wiele miejsc. 
Jednym z  nich jest nasze Stowarzyszenie, gdzie klient znajdzie 
eksperta odpowiadającego jego wymaganiom. A  gdzie pośred-
nik może znaleźć odpowiednią wiedzę dotycząca swojego za-
wodu? Również u  nas, na naszych kursach licencyjnych oraz 
doszkalających.

Więcej informacji o MSPON jest dostępnych na stronie: 
www.mspon.pl

Co daje opieka pośrednika 
— sprawdzanie stanu 
nieruchomości

K
upowanie nieruchomości — bez względu na to, czy cho-
dzi o  mieszkanie w  centrum miasta, czy piękny domek na 
wsi — jest wydarzeniem przełomowym. Często w  ferwo-

rze zakupu oraz silnych emocji może uciec kilka „drobnostek”, 
które później mogą przysporzyć wiele problemów i  uszczuplić 
portfele kupujących. Dlatego warto skorzystać z  usług pośred-
nika, który pomoże klientowi w  sprawdzeniu stanu fizycznego 
nieruchomości. 

Pierwsze spotkanie
Bez względu na to, czy to klient dzwoni do pośrednika, czy po-
średnik znalazł klienta, pierwszy kontakt powinien skończyć się 
ustaleniem terminu spotkania w nieruchomości, która jest przed-
miotem sprzedaży. Żaden szczegółowy opis ani profesjonalnie 
zrobione zdjęcia nie zobrazują jej prawidłowo. Jako klienci niejed-
nokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mieszkanie poło-
żone po lewej stronie klatki schodowej może być warte o 15 czy 
20 proc. więcej od mieszkania po prawej stronie, choć są bardzo 
podobne. Co daje współpraca z  pośrednikiem? Pośrednik bę-
dzie pamiętał o zebraniu najważniejszych informacji o nierucho-
mości, jej parametrach, stanie itp. Jego doświadczenie pomoże 
mu wyrobić sobie wstępną opinię na temat lokalu, a także na te-
mat samego właściciela, z  którym przez najbliższy czas będzie 
współpracował.

Samo spotkanie w nieruchomości, w zależności od jej rodza-
ju i  wielkości powinno trwać od 45 min. wzwyż. Podczas takie-
go spotkania pośrednik gromadzi informacje o lokalu, rozkładzie 
pomieszczeń, stanie, lokalizacji, sąsiedztwie, wieku budynku, ma-
teriałach budowlanych (istotne przy ustalaniu ceny ofertowej). 
Należy pamiętać o pewnych zależnościach, np.: 2 pokoje z kuch-
nią będą więcej warte, gdy można kuchnię połączyć z pokojem, 
niż gdy nie jest to możliwe. Nabywca ma wtedy więcej możliwości 
adaptacji lokalu. Stary domek do remontu będzie więcej warty, 
jeśli plan zagospodarowania przestrzennego pozwala wybudo-
wać na działce nowy budynek do 12 m wysokości, niż jeśli tyl-
ko do 6 m. Który właściciel na przykład wie, że budynki z wielkiej 
płyty z lat 60. i 70. bardzo często są ciekawsze i w lepszym stanie 
niż obiekty budowane u schyłku wielkiej płyty, czyli na początku 
lat 90.?

Historia kołem się toczy
Kolejnym krokiem jest rozmowa z  właścicielem na temat użyt-
kowania nieruchomości: jak długo w  niej mieszka, jakie remon-
ty wykonywał, w jakim zakresie, jak dawno. Znaczenie ma to, czy 
w starym budynku właściciel rozwijał tylko sieć elektryczną, do-
pasowując do swoich potrzeb, czy zrobił remont generalny. Istot-
ny będzie również fakt, czy prace wykonał w tym roku, czy np. 18 
lat temu. W jaki sposób właściciel użytkował daną nieruchomość: 
czy służyła jako mieszkanie, czy przeznaczył ją na cele usługowe? 
Z czego był zadowolony, mieszkając tutaj, a co mu przeszkadzało? 
Kolejną kwestią do ustalenia jest forma zarządzania, biorąc pod 
uwagę całość nieruchomości z murami, dachem i gruntem. 

Grzegorz Maciejowski
Prezes Małopolskiego 

Stowarzyszenia 
Pośredników w Obrocie 

Nieruchomościami
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ze względu na jej potencjał sprzedażowy. Z  naszych usług sko-
rzystali najwięksi deweloperzy w Polsce i  już mają wyniki sprzedaży 
— mówi Rafał Gaj, prezes zarządu YSLAB Sp. z  o.o., firmy, któ-
ra wprowadziła na rynek aplikację TOUCH. Na podstawie bada-
nia online, które przeprowadziliśmy wśród specjalistów ds. sprzedaży 
mieszkań — 100 proc. uczestników potwierdziło, że osiąga lepsze wy-
niki sprzedaży dzięki aplikacji 3D. Według 83 proc. respondentów 

Prezentacja mieszkania jak gra 
komputerowa

Z
astanawiając się nad zakupem mieszkania, najlepiej je po 
prostu odwiedzić. Nawet profesjonalnie wykonane zdjęcia 
nie zastąpią wizyty, która pozwoli przyjrzeć się wszystkie-

mu z bliska, z dowolnej, wybranej przez siebie perspektywy. O ile 
w  przypadku mieszkań kupowanych „z  drugiej ręki” wizyta nie 
stanowi problemu, o tyle możliwość wejścia do mieszkania z ryn-
ku pierwotnego nie jest już tak oczywista.

Spacer po wirtualnej rzeczywistości
W czasach, gdy popyt na nieruchomości przewyż-
sza ich podaż, wiele transakcji zawiera się jeszcze 
zanim mieszkanie zostanie wybudowane, czyli na 
etapie tzw. dziury w  ziemi. Klienci deweloperów 
muszą zatem podjąć decyzję o  zakupie na pod-
stawie szkiców, wizualizacji czy trójwymiarowych 
makiet. Popularne jest również montowanie kil-
ku zdjęć panoramicznych w celu uzyskania efektu 
wirtualnego spaceru, często w  formie gotowego, 
krótkiego filmu. Każde z tych rozwiązań ma jednak 
swoje wady. Osoby, które nie są profesjonalistami, 
mogą mieć problem ze zrozumieniem oznaczeń na 
planie albo z  wyobrażeniem sobie realnych odle-
głości w mieszkaniu, tylko na podstawie wizualizacji czy makiety. 
W  ostatnim czasie na popularności zyskują spacery po wirtual-
nej rzeczywistości. Złudzenie przebywania w  wykreowanym 
wnętrzu już od pewnego czasu oferują twórcy gier komputero-
wych. Technologia ta powoli przyjmuje się w branży nieruchomo-
ści. Dzięki specjalnej aplikacji i  goglom VR klienci deweloperów 
mogą poczuć się tak, jakby przebywali w mieszkaniu, którego za-
kup rozważają.

Dla kogo gogle VR?
Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości w branży nieruchomości 
wydaje się najbardziej uzasadnione w przypadku prezentowania 
niewybudowanych jeszcze mieszkań z  rynku pierwotnego. Po-
zytywne wrażenie na klientach można zrobić zwłaszcza w przy-
padku prezentacji oferty w standardzie „pod klucz”. Oprócz tego, 
że wirtualna rzeczywistość daje realną szansę obejrzenia nawet 
mieszkania, które jeszcze nie powstało, gogle VR wciąż chętnie 
wykorzystywane są w czasie targów branżowych, ponieważ sta-
nowią atrakcję przyciągającą odwiedzających do stanowiska da-
nego dewelopera. Z tej technologii korzystają również architekci 
i  projektanci wnętrz, w  celu zwizualizowania swoich projektów. 
Sprawdza się to zwłaszcza w przypadku dużych przedsięwzięć, 
realizowanych np. na zamówienie dewelopera.

Prezentacje przyszłości
Choć obecnie spacery w  wirtualnej rzeczywistości często trak-
towane są jako ciekawostka, wzrasta zainteresowanie tą metodą, 

Nowe technologie coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Wirtualna 
rzeczywistość, do niedawna kojarzona głównie ze światem gier 
komputerowych, przenika do branży nieruchomości.

aplikacja prezentera 3D oraz wirtualna rzeczywistość (VR) to przy-
szłość w  sposobie sprzedaży mieszkań. Jednocześnie 100 proc. ba-
danych korzysta z prezentera w 3D twierdząc, że dzięki niemu łatwiej 
jest prowadzić rozmowy sprzedażowe i osiąga lepsze wyniki. Aż 85,7 
proc. z nich korzysta z wirtualnego spaceru w okularach VR po miesz-
kaniu, a 57 proc. po całym osiedlu — dodaje. Prezes zarządu YSLAB 
przewiduje, że korzystanie z nowych technologii w biurach sprze-
daży deweloperów wkrótce stanie się codziennością, ze względu 
na wzrastające oczekiwania klientów. To również kwestia presti-
żu — wiele firm deweloperskich, podnosząc poziom usług, chce 
pokazać, że spełnia światowe standardy.

Co z rynkiem wtórnym?
Pozostaje pytanie, czy gogle VR sprawdziłyby się w biurach firm 
zajmujących się pośrednictwem nieruchomości z rynku wtórne-
go. Z pewnością nie można zakładać, że wirtualna rzeczywistość 
zastąpi wizytę w docelowym mieszkaniu. Osoby rozważające za-
kup lub najem gotowego lokalu, przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji najprawdopodobniej będą chciały zobaczyć je „na żywo”. 
Nowa technologia stanowi jednak rozwiązanie pomagające w do-
konaniu pierwszej selekcji. Dzięki niej podczas jednej wizyty 
w biurze pośrednictwa można obejrzeć kilkanaście lub kilkadzie-
siąt mieszkań, zlokalizowanych daleko od siebie, a następnie udać 
się tylko do kilku wybranych. Skraca to proces poszukiwania, po-
zwalając klientom na oszczędność czasu. Barierę stanowi tylko 
rentowność przedsięwzięcia.

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

Cena: 1.090.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

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

NOWA HUTA, 
OS. CENTRUM B
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
nowoczesne
Cena: 381.500 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

MICHAŁOWICE,
UL. BANASóWKA
Nowoczesny dom w zab. bliźniaczej, 
550 m2, dz. 180 m2

Cena: 778.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

PODGóRZE DUCHACKIE,
UL. TARNOBRZESKA
Komfortowe 4-pokojowe 
mieszkanie o pow. 76,3 m2, I p.
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 183.456 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

ŚLEDZIEJOWICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 135 m2, działki 370-400 m2

Ceny: od 480.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133

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

Ceny:  od 349.000 zł

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

PODGóRZE,
UL. WIELICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, 
wysoki standard
Cena: 520.000 zł     

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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GM. MICHAŁOWICE,
MASŁOMIĄCA
Dom wolnostojący, 232 m2, 
wyjątkowy
Cena: 1.266.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

KLINY,
UL. BORKOWSKA
Nowoczesne 2-pokojowe mieszkanie 
z dużym balkonem, 46,5 m2, 2004 r.
Cena: 330.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHóW
Mieszkanie 3-pokojowe, 87 m2, 
ekskluzywne
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

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

KONTAKT:  Sebastian Steranka 

GM. ZIELONKI
Dom urządzony w wysokim 
standardzie, p.u.182 m2, 
działka 6,68 ar.
Cena: 975.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

OSIEDLE PIASTóW
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 27-87 m2

Ceny: od 197.948 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA
Dom w zab. bliźniaczej, 
pow. 116 m2, działka 500 m2, 
ekskluzywnie wykończony
Cena: 698.000 zł

GRZEGóRZKI,
UL. KOŁŁĄTAJA
Gustowny 3-pokojowy 
apartament, 82 m2, I p.
Cena: 770.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki
                            511-272-088

GM. GDóW,
PODOLANY
Dom wolnostojący, 200 m2, 
elegancki
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

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

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209
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STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament 3-pokojowy, 71 m2, 
elegancki
Cena: 1.200.000 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

MISTRZEJOWICE,
OS. OŚWIECENIA
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
odświeżone
Cena: 350.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer     
                   518-706-583

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

DĘBNIKI,
UL. OBRONY TYŃCA
Dom wolnostojący, 260 m2, 
dz. 21 ar, wys. standard, 2015 r.
Cena: 1.759.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

WIELICZKA,
UL. BOGUCICKA
Szeregówka, 97 m2, 
wysoki standard
Cena: 545.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna   
                    503-031-022

PODGóRZE DUCHACKIE
Dom 6-pokojowy, wolnostojący, 
pow. 641 m2, wysoki standard, 
działka 1400 m2

Cena: 1.990.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518 

BRACIA-SADURSCY.PL

DOBRANOWICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
4-pokojowe, pow. 131 m2

Ceny: od 399.000 zł
 

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. SIEWNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, 
wysoki standard
Cena: 398.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament typu studio, 28 m2, 
luksusowy
Cena: 495.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

PODGóRZE DUCHACKIE,
UL. WYSŁOUCHóW
Mieszkanie 2-pokojowe, 
35 m2, pod inwestycję
Cena: 269.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149
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RUCZAJ,
UL. RUCZAJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 76,6 m2, 
apartamentowiec
Cena: 590.000 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

STARE MIASTO,
UL. URZĘDNICZA
Mieszkanie 4-pokojowe, 97 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 1.090.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

JERZMANOWICE,
UL. RAJSKA
Dom wolnostojący, 320 m2, 
dz. 40,5 ar, 2007 r.
Cena: 865.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

KLINY,
UL. BORKOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 32 m2, 
nowoczesne, 2003 r.
Cena: 257.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

GóRKA NARODOWA,
UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ
Mieszkanie 4-pokojowe, 88 m2, 
loggia, nowoczesne
Cena: 469.000 zł 

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

WOLA JUSTOWSKA
Apartamenty 2, 4-pokojowe, 
pow. 38-143 m2

Ceny: od 422.400 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 519.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz                              
 688-880-184

 
 

WIELICZKA,
UL. CHROBREGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 78 m2, 
urządzone, 2008 r.
Cena: 395.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek        
                    505-110-150

WOLA DUCHACKA,
UL. GOŁAŚKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68,4 m2, 
urządzone
Cena: 500.000 zł

KONTAKT:   Małgorzata Baran - Michałowska 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KONTAKT:  Marek Popiela                          
 688-880-195
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1-pokojowe – 28 m2 
Kazimierz, ul. Skawińska    
Kawalerka do remontu, położona w kamienicy 
z ogrzewaniem miejskim. Składa się z prze-
stronnego pokoju, przedpokoju z aneksem ku-
chennym oraz łazienki z WC. Idealna inwestycja.  

Cena 269.000 zł  
tel. 512 110 804

3-pokojowe – 92 m2 
Łagiewniki, ul. Zakopiańska  
Przestronny apartament, urządzony i 
wyposażony. Salon z jadalnią, 2 sypialnie, 
kuchnia, łazienka, toaleta, garderoba 
oraz hall. Z jednej sypialni wyjście na 
balkon. Dodatkową powierzchnię stanowi 
antresola, na której urządzone jest biuro. 
W cenie również komórka lokatorska.                        

Cena 625.000 zł
tel. 513 084 377

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

Cena 390.000 zł
tel. 512 110 802 

3-pokojowe – 64,4 m2 
Ruczaj, ul. Lipińskiego
Do sprzedaży widokowe mieszkanie położone 
na 7 piętrze składające się z: 3 ustawnych pokoi, 
oddzielnej jasnej kuchni, łazienki, oddzielnego WC, 
przedpokoju, dużego balkonu. Klatka budynku od-
nowiona, blok 11-piętrowy. Doskonała inwestycja 
pod wynajem (możliwość przerobienia układu 
mieszkania na 5 pokoi), do mieszkania przynależy 
piwnica. Bliskość Kampusu UJ. Zielona okolica.

Cena 385.000 zł
tel. 782 941 234

2-pokojowe - 32 m2 
Kraków, ul. Prądnicka
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
2 oddzielnych pokoi, osobnej, jasnej kuchni, 
łazienki, balkonu i piwnicy. Pierwsze piętro. 
Blok z cegły. Mieszkanie po generalnym 
remoncie. Idealne pod inwestycję.

3-pokojowe – 61,61 m2 
Kazimierz, Plac Wolnica
Mieszkanie składa się z 3 pokoi, osobnej kuch-
ni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Z jednej z 
sypialni wyjście na balkon. Na podłodze za-
chowany oryginalny parkiet w bardzo dobrym 
stanie. Do mieszkania przynależy duża piwnica. 
 

Cena 519.000 zł
tel. 512 110 804

3-pokojowe –  59 m2

Olsza
Przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, toaleta, duża loggia, piwnica. Miesz-
kanie w stanie do odświeżenia. Funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, możliwość wydzielenia 
dodatkowych pokoi. Parking przed blokiem. 
Ogrzewanie z MPEC-u.                    

2-pokojowe –  48 m2 
Łobzów, ul. Mazowiecka

Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 
48 m2, osobna jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój oraz piwnica. Ogrzewanie 
centralne-miejskie, mieszkanie z pięk-
nym widokiem na młynówkę królewską. 

Cena 450.000 zł
tel. 512 110 802 

3-pokojowe – 52 m2     
Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów

Nieruchomość składa się z: przedpokoju,        
3 oddzielnych pokoi, osobnej, jasnej kuchni; 
łazienki, WC, loggii i piwnicy. Cicha, spokojna 
okolica. Druga linia zabudowy. Bardzo dobrze 
rozwinięta infrastruktura i komunikacja miejska.

1-pokojowe – 36 m2 
Bronowice, ul. Rydla
Mieszkanie o powierzchni 36 m2, zlokalizo-
wane na pierwszym piętrze w kameralnym 
budynku. Nieruchomość składa się z: 
przedpokoju, sypialni, osobnej jasnej kuchni 
oraz Łazienki z WC. Doskonała lokalizacja 
pod względem komunikacyjnym. 

.

Cena 269.000 zł
tel. 12 307 21 24

Cena 345.000 zł                                                 
tel. 793 717 771

Cena 370.000 zł
tel. 12 412 00 72

Cena 300.000 zł
tel. 793 717 771



83Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 14/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

www.tecnocasa.pl

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
2-pokojowe – 37 m2  
Bronowice, ul. Bronowicka
Mieszkanie o powierzchni 37 m2, zlokalizo-
wane na szóstym pietrze w budynku z windą. 
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
2 pokoi, kuchni oraz Łazienki z WC. Doskonała 
lokalizacja pod względem komunikacyjnym.
  

  Cena 285.000 zł 
tel. 12 307 21 24                                    

1-pokojowe – 37 m2  
Salwator                                                                   

Do sprzedaży mieszkanie po generalnym 
remoncie składające się z pokoju z aneksem 
kuchennym, łazienki z WC oraz garderoby. 
Ogrzewanie centralne gazowe. Nieruchomość 
znajduje się na kameralnym ogrodzonym osiedlu. 
Budynek jednopiętrowy z 2004 r. z możliwością 
zakupu garażu. 
Cena 330.000 zł 
tel. 534 534 605 

2-pokojowe – 45 m2     
Dąbie, ul. Świtezianki

Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka, loggia, piwnica. Mieszkanie w 
bardzo dobrym stanie technicznym, wymaga 
jedynie odświeżenia. Cicha i spokojna okolica.
 

 

Cena 319.000 zł do negocjacji                                                        
tel. 12 341 08 01

2-pokojowe – 46 m2 
Kozłówek, ul. Okólna

Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, piwnica, balkon. 
Atrakcyjny układ pomieszczeń. Mieszkanie 
idealne dla rodziny. Ekspozycja: północ, 
południe.

Cena 250.000 zł
tel. 534 533 332

1-pokojowe – 47,34 m2    
Wola Duchacka Wschód  
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Do lokalu przynależy balkon 
oraz duża piwnica. Mieszkanie po remoncie. 
Zielona okolica.

 
 

Cena 269.000 zł 
tel. 537 496 677

2-pokojowe – 39 m2       
Dąbie, ul. Zwycięstwa
Przedpokój, 2 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

2-pokojowe – 36 m2  
Kozłówek, ul. Okólna 
Przedpokój, kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, piwnica. Mieszkanie na drugim 
piętrze w stanie idealnym. Ogrzewanie oraz 
ciepła woda z sieci miejskiej. 

Cena 259.000 zł
tel. 534 533 332

4-pokojowe – 130 m2 
Salwator

4 pokoje, osobna kuchnia, łazienka, osobne 
WC, spiżarka, 2 balkony. Do mieszkania 
przynależy piwnica o powierzchni 8 m2. 
Nieruchomość znajduje się na trzecim 
piętrze w czteropiętrowej kamiennicy z lat 
trzydziestych. Budynek z windą.

1-pokojowe – 32 m2      
Nowa Huta, Os. Teatralne

Pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka. Mieszkanie 

znajduje się na drugim piętrze w bloku w środku 

osiedla. Stan - dobry. Instalacje częściowo 

wymienione, okna plastikowe.

3-pokojowe – 62,59 m2 
Wieliczka             
Wiatrołap, garderoba, klatka schodowa, 
kuchnia, salon, 2 pokoje, łazienka z WC, 
taras (ok. 10 m2), ogródek (35 m2), strych 
(ok.50 m2). Dwupoziomowe mieszkanie 
w zabudowie szeregowej z 2014 roku. 
Dwa miejsca postojowe w cenie. W okolicy 
zabudowa jednorodzinna. 

Cena 399.000 zł
tel. 600 176 207

Cena 209.000 zł
tel. 537 109 446

Cena 990.000 zł
tel. 534 534 605 
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Działka – 12 ar        
Bronowice Wielkie, ul. Stawowa 
Nieruchomość o powierzchni 12 ar o wymiarach 
67x18 metrów. Na działce położone są dwa 
domy jednorodzinne z lat 50 oraz 70. Każdy po 
ok 150 m2. Działka uzbrojona w media (prąd, 
gaz, woda, kanalizacja). Teren przeznaczony pod 
zabudowę jednorodzinną niskiej intensywności. 
Okazja do inwestycji. 

Dom – 280 m2 
Nowa Huta, ul. Fatimska 

Jednopiętrowy dom w bardzo dobrym 
stanie. 6 pokoi, garaż, kotłownia. Możliwość 
adaptacji poddasza oraz zrobienia dwóch 
osobnych wejść. Idealne dla rodziny. Bardzo 
dobra komunikacja. 

Cena 870.000 zł
tel. 792 707 776 

2-pokojowe – 50 m2  
Czyżyny, Os. Dywizjonu 303

Przedpokój, 2 niezależne pokoje, jasna osobna 
kuchnia, łazienka z toaletą, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, do za-
mieszkania. Ze względu na bogatą infrastruk-
turę, idealne dla rodziny lub pod inwestycje.

Cena 295.000 zł  
tel. 535 221 232

2-pokojowe – 48,12 m2 
Bieżanów, ul. Mała Góra

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, taras z ogródkiem. 
Stan bardzo dobry. Ogrodzone kameralne 
osiedle z 2006 roku. Cena zawiera miejsce 
postojowe naziemne.

Cena 310.000 zł                       
tel. 537 680 002

Cena 415.000 zł
tel. 536 367 990

Cena 1.200.000 zł
tel. 12 265 12 73

4-pokojowe – 78 m2                  
Os. Oświecenia             

Mieszkanie składa się z 4 pokoi, 2 łazienek, 
jasnej kuchni, przedpokoju dwóch balkonów 
oraz piwnicy. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym. Gotowe do zamieszkania.

2-pokojowe – 38 m2     
Nowa Huta, Os. Szkolne

2 oddzielne pokoje, jasna kuchnia , łazienka z 
WC, przedpokój z szafą wnękową. Mieszkanie 
do odświeżenia, wolne od zaraz. Możliwość 
zmiany rozkładu mieszkania na salon z anek-
sem kuchennym oraz sypialnię. Bardzo dobra 
komunikacja miejska. Dużo zieleni. Idealne jako 
pierwsze mieszkanie lub inwestycja.                                              

1-pokojowe – 27,92 m2 
Płaszów, ul. Wincentego Turka 

Przedpokój, aneks kuchenny, 1 pokój, łazienka 
z WC, balkon. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Cicha i spokojna okolica, liczne miejsca 
parkingowe. Idealne pod inwestycję.

Cena 189.000 zł
tel. 570 578 980

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

Przedpokój, 2 pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, łazienka z WC. Do mieszkania 
przynależą piwnica i dwa balkony. Stan dobry. 
Dużo zieleni wokół budynku. Idealne dla pary 
lub pod wynajem.

Cena 225.000 zł
tel. 510 184 022

Cena 245.000 zł
tel. 693 569 250

3-pokojowe – 52,5 m2 
Prądnik Biały, ul. Pigonia 

Przedpokój, jasna kuchnia, 3 oddzielne pokoje, 
łazienka, WC, balkon piwnica. Mieszkanie 
o bardzo dobrym układzie. Dwustronna 
ekspozycja: północ-południe. Dużo zieleni 
wokół bloku.

Cena 299.000 zł
tel. 537 978 098

Dom – 205 m2                               

Wola Justowska

Dom wybudowany w 2018 r. Salon z kuchnią, 
4 pokoje, 2 łazienki, 2 garderoby, 2 balkony, 
garaż (2 miejsca). Stan surowy zamknięty. 
Działka o powierzchni ok. 8 arów. Cicha 
i widokowa okolica pod  Lasem Wolskim.

Cena 1.090.000 zł
tel. 505 355 268 
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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



Do wynajęcia studio w prestiżowej inwestycji „Wiślane Tarasy”. 
Apartament został zaprojektowany z dbałością o każdy 
detal wykończenia. Znajduje się na 5 piętrze i składa się 
z salonu otwartego na kuchnię, łazienki, hall oraz balkonu. 
W apartamencie jest zamontowana klimatyzacja.

Zabudowa obejmuje dwa 6-kondygnacyjne budynki mieszkalno-
-usługowe z garażami podziemnymi, rozdzielone dziedzińcem. 
Prestiżu inwestycji dodaje nowoczesna architektura, która 
znakomicie wpisuje się w dynamiczny charakter centrum 
Krakowa. Budynki charakteryzują się nieregularnymi 
balkonami, loggiami, tarasami oraz portfenetrami.

Komfortowy 2-pokojowy apartament w prestiżowym budynku 
Angel City. Mieszkanie znajduje się na 5. piętrze 6-piętrowego 
budynku i składa się z przestronnego pokoju z nowoczesnym 
aneksem kuchennym, sypialni oraz komfortowej łazienki. Lokal 
jest świetnie wyposażony i umeblowany.

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

Kamienica została poddana głębokiej rewitalizacji. Zachowane 
zostały historyczne detale budynku z jednoczesnym 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Eleganckiego 
stylu dodają szlachetne materiały użyte do aranżacji części 
wspólnych takich jak m.in wejścia, korytarze oraz klatki 
schodowe. Zarówno dobra inwestycja, jak i idealny dom.

Unikalny, ekskluzywny dom na pięknej, bardzo dobrze zago-
spodarowanej 38-arowej działce. Na parterze 2-stanowiskowy 
garaż, kuchnia, przestronny salon z wyjściem na taras i ogród, 
łazienka, 2 sypialnie i gabinet. Na piętrze dwie sypialnie, 
salon, pokój, garderoba, spiżarnia i łazienka.

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Marcin Gosławski
+48 537 883 282

marcin@privatehousebrokers.pl

Paweł Sekuła
+48 537 883 281

pawel@privatehousebrokers.pl

Paweł Sekuła
+48 537 883 281

pawel@privatehousebrokers.pl

Marcin Gosławski
+48 537 883 282

marcin@privatehousebrokers.pl

Bartosz Ciosek
+48 570 347 115

b.ciosek@privatehousebrokers.pl

Jacek Faron
+48 570 346 969

jacek@privatehousebrokers.pl

Kraków-Śródmieście, Grzegórzki

Kraków-Krowodrza, Łobzów

Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Niepołomice

Cena: 1900 PLN

Cena: 229 000 PLN

Cena: 749 000 PLN

Cena: 5000 PLN

Cena: 485   000 PLN

Cena: 2 690 000 PLN

Powierzchnia: 30 m2

Powierzchnia: 27 m2

Powierzchnia: 56 m2

Powierzchnia: 78 m2

Powierzchnia: 40 m2

Powierzchnia: 440 m2

ul. Grzegórzecka

ul. Czyżewskiego

ul. Szlak

ul. Rakowicka

ul. Rakowicka

ul. Wrzosowa

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

www.privatehousebrokers.pl
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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.

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.Apartament na sprzedaż
Wysoki standard, 58 m2, 2 pokoje, 
1 piętro.

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

136 m2, działka 1100 m2, drewniany 
taras, duży parking, możliwość 
przekształcenia w siedzibę firmy, 
1 km od Przylasku Rusieckiego

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, ul. Spokojna
Lokal na wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Karniowice
Dom na sprzedaż

Kraków, Bieżanów
Mieszkanie na sprzedaż

Kraków, 
ul. Józefa Friedleina

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Kraków, Nowa Huta
Dom na sprzedaż

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: 335 000 złCena: 595 000 zł

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

Cena: 849 000 zł

Cena: 690 000 zł

503-005-679

503-005-679

575-888-768

531-255-155

531-255-155

B E Z  P R O W I Z J I
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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 65,5 m2, balkon, winda, 
po kapitalnym remoncie, parkowa-
nie na dziedzińcu

Cena: 599.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

STARE PODGÓRZE,
UL. TRAUGUTTA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkania od 38-52 m2, 
piękna kamienica, MPEC

 
Cena: tylko 6900 zł/m2

ZaprasZam na preZentację

STARE PODGÓRZE,
UL. LIMANOWSKIEGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie o pow. 68 m2, garaż, 
taras, piwnica, 2 poziomy

Cena: 399.000 zł

ZaprasZam na preZentację

NOWA HUTA,
OS. KAZIMIERZOWSKIE

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 38 m2, po kapitalnym 
remoncie, 3 piętro

Cena: 255.000 zł

ZaprasZam na preZentację

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO

Dorota Winiarska          602-212-612

Mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 54,9 m2, garaż, balkon, 1/3 p.

 

Cena: 385.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO,
UL. ŻUŁAWSKIEGO

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612

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

Cena: 788.000 zł

ZaprasZam na preZentację

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. CHROBREGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 51 m2, balkon, kameralny 
budynek w sąsiedztwie domów, 
parter

Cena: 450.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

UGOREK,
UL. MEISSNERA 

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie z 3 niezależnymi 
pokojami o pow. 59,02 m2, balkon, 
parter

 
Cena: 370.000 zł

ZaprasZam na preZentację

ŁAGIEWNIKI,
UL. ŁUKASIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 38 m2, parter, ogród 
o pow. 22 m2

Cena: 295.000 zł

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA,
UL. KLUCZBORSKA
Mieszkanie z 3 niezależnymi 
pokojami o pow. 55 m2, 10/10 p.

Cena: 378.000 zł
 

ZaprasZam na preZentację

Dorota Winiarska lic. 1227          602-212-612 Anna Podgórska 502-749-773
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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

Borek Fałęcki –  sprzedaż Prądnik Biały –  sprzedaż

Na sprzedaż 
4-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 82 m2

Na sprzedaż 
3-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 78 m2

Cena: 697.000 zł Cena: 647. 000 zł

Św. Wawrzyńca – sprzedaż Zabłocie – sprzedaż

Na sprzedaż 
mieszkanie 2-pokojowe 
na ul. Św. Wawrzyńca 
o pow. 51 m2

Apartament 
2-pokojowy o pow. 54 m2 

 

Cena: 788.000 zł Cena: 599.000 zł

Borek Fałęcki –  sprzedaż Kazimierz – sprzedaż

Na sprzedaż 
3-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 53 m2

Na sprzedaż 
dwupoziomowy lokal 
na Kazimierzu

    Cena: 3.200.000 zł       

Wiślane Tarasy – sprzedaż Al. Słowackiego – sprzedaż

Na sprzedaż wyjątkowy 
apartament w prestiżowej 
inwestycji Tarasy Wiślane, 
II p./V p.  Na pow. 37 m2 
składa się: salon połączony 
z aneksem kuchennym, 
sypialnia, przedpokój, 
łazienka, balkon.

Na sprzedaż nowoczesne 
3-pokojowe mieszkanie 
przy al. Słowackiego. 
Mieszkanie składa się 
z 2 sypialni łazienki 
z wanną i prysznicem, 
salonu z aneksem 
kuchennym oraz dużym 
tarasem.

Cena: 440.000 zł 

Cena: 418.000 zł

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

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

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

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

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

Cena: 719.000 zł

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

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

Denys Romanow  +48 795 795 482    denys@aphouse.pl 
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Nikt na świecie nie sprzedaje więcej niż RE/MAX®

arch. Wojtek Wieczorek
broker lic.18832

+ 48 601 131 690

Iwona Wieczorek
broker lic. 10221

+ 48 609 777 677

International Premium Real Estate Agency 
Warsaw Poland

Teren inwestycyjny Nieruchomość

Penthouse Obiekt magazynowo-handlowy

Nieruchomość

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

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

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

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

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

Właściciele biura

9.700.000 Pln

1.750.000 Pln

2.549.000 Pln

3.800.000 Pln

1.799.000 Pln

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

tel. + 48 665 554 150

+ 48 694 750 266 + 48 694 750 266
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ul. Balicka 35
30-149 Kraków 

tel. 12 638 48 88
krakow@polnoc.pl

Profesjonalsci w nieruchomosciach/ /

Tel. 515-073-429 Tel. 519-334-556

Gotowe do odbioru apartamenty
w Krakowie przy ul. Dąbrowskiego
- rynek pierwotny.
50 m2 w promocji -4%
do 15 sierpnia 2018 r.

ApArTAmenTy 
Dąbrowskiego

Cena: 394.500 zł
Tel. 510-180-021

Doskonała lokalizacji naprzeciw 
Giełdy Balickiej, Kraków Bronowice 
Małe. 6 pokoi, działka 8 a. Dobre 
usytuowanie również dla firm. 
Możliwość wynajęcia całego budynku. 

Dom – kraków, 
ul. balicka 83

Cena: 1.150.000 zł 
lub 5500 zł miesięcznie 
Tel. 501-160-677

Budynek mieszkalno-usługowy, 
czterokondygnacyjny z poddaszem 
częściowo użytkowym, całkowicie 
podpiwniczony.  
Powierzchnia budynku: 568 m2. 
Powierzchnia działki: 336 m2.

kamieniCa narożna
ul. smolki/ul. kalwaryjska

Cena: Zapytaj o szczegóły 
Tel. 510-180-021

Luksusowy dom w Giebułtowie 
przy ul. Orlich Gniazd, niecałe 
10 km od Krakowa. Zadbana działka 
o pow. 27 a. Dom o pow. użytkowej
231 m2. Podpiwniczony. 

Dom na pięknej 
DZiałCe – giebułtów

Cena: 1.159.000 zł
Tel. 510-180-021

Dom – kraków, 
mogiła
Funkcjonalny, rodzinny dom 
w pełni wyposażony i przygotowa-
ny do zamieszkania od zaraz, bez 
dodatkowych nakładów. Powierzchnia 
użytkowa 150 m2. Działka 6 arów. 

Cena: 790.000 zł
Tel. 515-073-429

LokaL usługowy – 
uL. wieLiCka
Parterowy lokal usługowy składający 
się z sali głównej typu open space, 
sali konferencyjnej i pokoju socjalne-
go. Miejsce bardzo dobrze skomu-
nikowane. Wykończony w wysokim 
standardzie. Powierzchnia lokalu 
wynosi 270 m2.

Cena: 1.859.000 zł
Tel. 510-180-021

apartament – kraków, 
ul. Zachodnia
Mieszkanie o powierzchni 50 m2. 
Znajduje się na parterze i składa 
z dużego salonu z aneksem kuchen-
nym, sypialni, łazienki oraz przedpo-
koju. Bezpośrednio z salonu wyjście 
na duży taras 50 m2.

Tel. 500-200-767
Cena: 436.000 zł

Dom – kraków, 
ul. bogucianka
Inwestycja na ukończeniu znajdująca 
się w Krakowie w sąsiedztwie Lasów 
Tynieckich przy ul. Bogucianka. 
Dostępne domy o powierzchni
użytkowej 149 m2 lub większe,
na działkach od 3 do 4,4 ara.

Tel. 510-180-021
Cena: 676.369 zł

Cena: 549.000 zł Cena: 540.000 zł

Dom – Dąbrowa 
5 km od niepołomic
Solidny dom do zamieszkania od 
zaraz i dużymi możliwościami aranża-
cyjnymi. Położony w otoczeniu domów 
jednorodzinnych na dużej zagospo-
darowanej działce. Powierzchnia 
użytkowa domu wynosi 210 m2.

DwupoZiomowe 
miesZkanie – kraków, 
ul. tuchowska
Mieszkanie o pow. użytk. 78,5 m2 składające 
się z przestronnego salonu połączonego z 
jasną kuchnią, dużego pokoju z wyjściem 
na balkon, 2 łazienek oraz 2 sypialni. Cicha i 
dobrze skomunikowana część miasta. 
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ogłoszenia drobne i prywatne

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-

OgłOszEnia drObnE

65 ar, budowlana, piękna, widokowa, położona w malowniczej, otoczonej zielenią, spokojnej okolicy. 
W odległości ok. 6 km od granicy Krakowa i ok. 2 km od rynku w Wieliczce. 

W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Media: gaz, woda. W planie gminy Wieliczka realizacja ka-
nalizacji. Dojazd możliwy z dwóch stron: bezpośrednio z drogi asfaltowej – powiatowej do której przylega 

jednym bokiem oraz od drugiej strony - wytyczoną drogą prywatną. 
Działka kształtem zbliżona do prostokąta o lekkim nachyleniu. 

W pobliżu szkoła, przedszkole, przystanek bus, kościół, stadnina koni.

Siercza, gm. Wieliczka

                 Cena 640.000 zł                 Tel. 730-277-303
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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. miesz-
kanie znajduje się na 1 piętrze, kameralnej 
kamienicy wybudowanej w  2016. jest jasne, 
ciche i dodatkowo wyposażone w duży zada-
szony taras. mieszkanie składa się z  w  pełni 
wyposażonej kuchni ikea (płyta indukcyjna 
z  okapem, piekarnik, lodówka z  zamrażarką, 
pralka), łazienki z  prysznicem wyposażonej 
w baterie łazienkowe firmy grohe, pokój z sza-
fą 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

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, gar-
deroba, duże pomieszczenie użytkowane obec-
nie jako pralnia (może być wykorzystane jako 
kolejny pokój lub kuchnia). 4 pokoje mają własne 
balkony. dwie sypialnie na piętrze wyposażone 
są w  klimatyzację. w  części podpiwniczonej 
znajdują się 2 obszerne pomieszczenia, w tym 
jedno ogrzewane, gdzie mieści się kotłownia. 
dwa niezależne, wysokie pomieszczenia stry-
chowe są wykorzystywane jako pomieszczenia 
gospodarcze. dom posiada 2 pomieszczenia 
garażowe, jedno na samochód osobowy i dru-
gie na przechowywanie narzędzi ogrodniczych 
łącznie z małym traktorkiem ogrodowym. roz-
legła 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 

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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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  ma-
lowniczej, spokojnej okolicy, wśród lasów i pól. 
wokół niska zabudowa jednorodzinna. w  po-
bliżu przystanek autobusowy, sklep, boisko, 
plac zabaw. dojazd 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. pękowic-
kiej. 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 komunikację zarówno z centrum miasta 
jak i z trasami wylotowymi. w pobliżu placówki 
handlowe, żłobki, przedszkola, szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły średnie, banki, apteki, 
niedaleko linia tramwajowa. cicha i  spokojna 

okolica. widok – pusta, niezabudowana. zło-
żone 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, prostokąt-
na, 21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. 
doskonała lokalizacja w  starej części woli ju-
stowskiej. media – prąd, woda, gaz, kanalizacja 
w  drodze. w  otoczeniu zadbana zabudowa 
jednorodzinna. Bardzo dobra komunikacja. dwie 

75 a, budowlana, kształt zbliżony do prostokąta, szer. ok. 22 m, o lekkim nachyleniu 
w kierunku południowym, objęta planem zagospodarowania przestrzennego. 

Uzbrojona: prąd, woda, gaz, kanalizacja. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
przystanek mpk. Na działce znajduje się budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony, 3 pokojowy 

z aneksem kuchennym o pow. 70 m2 oraz budynek gospodarczy ze stodołą.
     

KraKów, ul. Plastusia

                 Cena 390.000 zł                 Tel. 691-746-200

10 km od Krakowa, 
działka uzbrojona, cicha i spokojna okolica, 

ładnie położona, blisko przystanki MPK.

Michałowice 
działka budowlana na sprzedaż

                 Cena 199.500 zł                 Tel. 605-900-055
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Sprzedam bazpośrednio działkę budowlano-rolną 
o pow. 1 hektar 17 arów 

Januszowice, gm. zielonki

     
            Cena 7000 zł/a                 Tel. 887-616-169

 

aktualne i prawomocne wz :1. budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z  garażem, 
2. budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w  zabudowie bliźniaczej (po 
2 samodzielne lokale w  każdym) z  garażem. 
w  ramach wz na bliźniak opracowana została 
przez Biuro architektoniczne Bazukastudio kon-
cepcja zabudowy umożliwiająca 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 uzbro-
jone, 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  of icynie 
z aneksem kuchennym. w pełni wyposażo-
ne. kuchnia zabudowana, płyta kuchenna 
elektryczna, piekarnik. pralka, klimatyzacja, 
odkur zac z .  umeblowanie:  narożnik roz-
kładany (bardzo komfortowy), dodatkowa 
sofa, szafy, komoda, mniejsze szafki. opłaty 
administracyjne: 138 zł + woda (licznik) + 
prąd (licznik). 

cena 1500 zł
tel. 730 945 250

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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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
10 sierpnia 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

kraków, ul. św. jacka
52 m2, 2-pokojowe, i p./ ii p., wysoki standard. sa-
lon wyposażony w rozkładaną wersalkę, oraz peł-
ne umeblowanie. sypialnia do własnej aranżacji 
( 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

kraków, ul. piltza
12 m2, pokój w mieszkaniu, umeblowany w wyso-
kim standardzie. mieszkanie aktualnie zamieszkałe 
przez studenta, studentkę i  absolwenta 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 poli-
techniki. 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka i wc. 
umeblowane, lodówka, pralka, wyposażona 
łazienka, kuchnia. parkiety. tani internet (sieć 
osiedlowa). mieszkanie znajduje się w  cichej 
okolicy – nie słychać 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 
rolniczego, niedaleko politechniki krakow-
skiej. pokój: wersalka, fotel rozkładany, szafa, 
stół, krzesła, co, telewizja kablowa, okna 
plastikowe. kuchnia: kuchenka 2–palnikowa 
elektryczna, zlewozmywak, szafki, lodówka, 
kuchenka mikrofalowa, terakota. łazienka: 
wc, pralka, kabina prysznicowa, umywalka, 
flizy, terakota. 

cena 900 zł + czynsz 240 zł + prąd
tel. 660 512 694
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

27.07.2018–09.08.2018 nr 14/2018

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





Najlepsze tajskie smaki i sushi w Krakowie
al. Focha 24

tel:  +48 695 669 966
www.taogarden.pl

ul. Dolnych Młynów 10
tel: +48 785 669 966
www.taorestoclub.pl

ul. Józefińska 4
tel: +48 725 880 304

www.taogarden.pl

ul. Józefińska 4/3
30-529 Kraków

* Niniejsza okładka stanowi bon o wartości 100 zł. 
Zyskaj dodatkowe 100 zł przy rachunku powyżej 100 zł 
zarówno we wszystkich restauracjach TAO jak i TAO 
Therapy po okazaniu tego magazynu do 30.09.2018 r.


