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Drogi Czytelniku

Za kilka miesięcy wybory samorządowe. 

Z tego powodu o programy wyborcze pytamy 

kandydatów startujących w wyścigu o fotel 

prezydenta miasta. Na pierwszy ogień poszedł 

Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Logiczna 

Alternatywa, który opowiada o swojej wizji 

polityki mieszkaniowej, sposobach pozyskania 

do budżetu miasta dodatkowych pieniędzy. 

Tłumaczy, dlaczego warto przywrócić pełne 

rekompensaty za wymianę pieców węglowych. 

Wskazuje też przykład dowodzący, że za 

komunikację miejską mieszkańcy Krakowa 

nie powinni płacić nic. Kiełbasa wyborcza? 

Zapraszam do stołu.

Mieszkania nadal drożeją, według danych 

przygotowanych przez portal KRN.pl oraz 

ronin24.pl średnia cena mieszkania w Krakowie 

przekracza 7 tys. zł/mkw. W ciągu ostatniego 

roku cena metra wzrosła więc o niemal 400 zł. 

Gdzie nadal jest relatywnie tanio, a w jakich 

dzielnicach trzeba się liczyć z kosztami zakupu 

oscylującymi w okolicach 10 tys. zł/mkw.?

Warto więc czym prędzej zacząć oszczędzać. 

Jak to zrobić? Zaczynając od wykorzystania 

upominku, który przygotowaliśmy dla Ciebie. 

Zerwij banderolę i wykorzystaj u naszego 

partnera, TAO. Wartość banderoli to 100 zł!

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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Wyborcy pytają 
o przyszłość Krakowa
Niedobór mieszkań a nadmierne zagęszczenie zabudowy — 
w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać, aby rozwiązać 
ten problem? W które rejony Krakowa należy inwestować?

Inwestowanie to nie tylko budowanie od zera. W Krakowie istnie-
je mnóstwo kamienic, domów i budynków — często w znakomitych 
lokalizacjach — które są opuszczone lub zniszczone. Odnawiając je, 
możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, tj. zrewitalizować 
budynki, które straszą mieszkańców, a przy okazji nie stracić tere-
nów zielonych czy korytarzy przewietrzania. To oczywiście nie ozna-
cza, że powinniśmy zastopować wszystkie inwestycje, ale planować 
je rozsądnie. Jeśli chodzi o inne rejony Krakowa, to nacisk należy po-
łożyć na tereny znajdujące się przy liniach Szybkiej Kolei Miejskiej, 
którą uruchomimy. Dobrze skomunikowane osiedle to korzyść dla 
mieszkańców, ale też sposób na zmniejszenie korków i smogu. 

Kraków, podobnie jak Warszawa czy Wrocław, należy do miast, 
w których dostęp do gruntów pod zabudowę jest ograniczony. 
Czy w związku z tym bierze Pan pod uwagę włączenie sąsiednich 
wsi w granice Krakowa, tak jak zrobiono np. w Rzeszowie? 
Lepszym rozwiązaniem jest odblokowanie gruntów rolnych 
pod zabudowę mieszkaniową? Czy ma Pan inny pomysł na 
zwiększenie liczby terenów pod nowe inwestycje? 

W  Krakowie to wyjątkowo trudna kwestia, bo odralnianie tere-
nu to często pozwolenie na zabudowę np. korytarzy przewietrza-
nia. O wiele lepszym pomysłem jest przyłączanie sąsiednich gmin, 
ale tutaj trzeba to robić równolegle z dobrym planowaniem prze-
strzennym. Chodzi o to, żeby nowy Kraków nie był zabudowywa-
ny chaotycznie, jak często ma to miejsce w starym Krakowie. Więc 
jeśli będziemy przyłączać nowe gminy do Krakowa, to tylko z przy-
gotowanym wcześniej przejrzystym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

Z drugiej strony, jako Prezydent Miasta, co zamierza Pan 
zrobić, żeby w administracji nie powtórzyły się błędy 
poprzedników, którzy wydali pozwolenie na budowę 
słynnego już osiedla Avia? 

Jesienią odbędą się wybory samorządowe. 
Jako wyborcy mamy jeszcze czas na zadawanie 
pytań i analizowanie programów wyborczych. 
Jaką politykę mieszkaniową planują prowadzić 
kandydaci na Prezydenta Miasta Krakowa? 
Jak zadbają o jakość życia w mieście? Redakcja 
dwutygodnika przygotowała zestaw pytań 
dla kandydatów. Jako pierwszy, w rozmowie 
z Joanną Kus, o swoich rozwiązaniach na 
przyszłość dla Krakowa opowiada Łukasz 
Gibała ze Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa 
dla Krakowa.

komentarz 
w sprawie

Przede wszystkim gwałtownie przyspieszyć tworzenie planów 
zagospodarowania. Jak na razie krakowscy urzędnicy potrzebują 
wiele miesięcy, a nawet lat, aby stworzyć taki dokument nawet dla 
niewielkiego terenu. W tym czasie inwestorzy dzięki „wuzetkom” 
budują bez większej kontroli, co generuje konflikty na linii dewe-
loper-krakowianie. Biuro planistyczne działające szybko i  spraw-
nie oraz konsultacje z  inwestorami i mieszkańcami to nasz cel. Ci 
pierwsi muszą mieć jasne sygnały, jak i  gdzie mogą budować, ale 
też muszą wskazać swoje potrzeby oraz proponować rozwiąza-
nia, dzięki którym inwestycje będą mniej uciążliwe dla krakowian. 
Chciałbym, żeby dzięki temu deweloperzy w Krakowie nie byli od-
bierani przez mieszkańców negatywnie, bo da się budować z gło-
wą. Ale tego muszą pilnować sprawni i profesjonalni urzędnicy. 

W dyskusji o miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wysuwają się dwa odrębne stanowiska: dążenie 
do maksymalnej szczegółowości planów (na wzór Berlina) lub 
pozostawienie inwestorom większej swobody. Który model będzie 
lepszy dla Krakowa? 

Kraków, a  szczególnie jego centrum, budowano w  czasach, kiedy 
ulicami jeździły tylko konne dorożki. Dlatego jest tam ciasno i  dla 
mieszkańców liczy się każdy metr kwadratowy. Kraków to także 
miasto bezcennych zabytków, dlatego dbałość o  estetykę krajo-
brazu jest szczególnie ważna. Do tego mamy ogromny problem ze 
smogiem, więc kwestie związane z inwestycjami, takie jak wycinka 
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drzew, betonowanie czy wprowadzanie większej liczby samocho-
dów do miasta muszą być dokładnie sprawdzane. Deweloperzy 
w Krakowie muszą o tym pamiętać i mieć świadomość, że chaotycz-
na zabudowa wpłynie też na atrakcyjność ich inwestycji. Bo kto kupi 
mieszkanie w Krakowie, w którym bloki zasłonią Wawel? A wracając 
do samego pytania — Kraków ze względu na swoją specyficzną tkan-
kę miejską musi iść w kierunku rozwiązań stosowanych w Berlinie. 

Jakimi środkami zamierza Pan zrealizować założenie o dostępie 
do zieleni zorganizowanej w odpowiedniej odległości od osiedli 
mieszkaniowych? 

Co do dostępności do zieleni, to tutaj należy stawiać na duże parki 
w każdej części miasta. Obecnie tworzone są w Krakowie parki li-
nearne czy kieszonkowe, ale to zdecydowanie za mało. Problemem 
są oczywiście te osiedla, gdzie zabudowa jest już tak gęsta, że nie 
sposób stworzyć tam parku z  prawdziwego zdarzenia. W  takich 
przypadkach dobrym rozwiązaniem jest zazielenianie dachów na 
jak największej powierzchni. Na zachodzie Europy robi się tak od 
wielu lat, np. w Mediolanie, Lyonie czy Atenach. 

Czy popiera Pan pomysł wykupu terenów zielonych przez miasto, 
tak jak stało się np. z Zakrzówkiem? Skąd wziąć na to pieniądze? 

Zdecydowanie popieram. Świetnym przykładem jest tutaj Ju-
liusz Leo, który wykupił dla krakowian Las Wolski — dziś jedno 
z  ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Uważam, że obecnie 
powinniśmy wykupić np. Las Borkowski. Władze Krakowa próbo-
wały to zrobić, ale ich rozmowy z właścicielem terenu przypomi-
nały bardziej medialną „nawalankę” niż negocjacje biznesowe. Ja 
jako przedsiębiorca wiem, jak rozmawia się z inwestorami i jestem 
przekonany, że dogadałbym się z właścicielem tego terenu — i to 
w dobrej atmosferze. Chętnie usiadłbym też do rozmów z Agencją 
Mienia Wojskowego w  sprawie zielonego fortu Bronowice. Jego 
zakup od kilku lat — bezskutecznie — próbuje sfinalizować Urząd 
Miasta. Im dłużej trwają te negocjacje, tym większe ryzyko, że te-
ren zostanie zabudowany. Władze Krakowa powinny tego typu 
rozmowy finalizować o wiele szybciej. Ale do tego trzeba mieć dużo 
doświadczenia w prowadzeniu rozmów biznesowych. 

Niestety — patrząc na tempo oraz niesnaski wynikające z tych 
negocjacji — dziś w magistracie takich ludzi brakuje. Z drugiej stro-
ny miasto powinno wstrzymać sprzedawanie gminnych terenów 
zielonych. Niedawno mieliśmy do czynienia z  kuriozalną sytuacją 
na słynącym z betonu Ruczaju. Urząd Miasta wystawił na sprzedaż 

pełną zieleni działkę, podczas gdy mieszkańcy chętnie widzieliby 
na niej plac zabaw, skwer lub park. I tu nie chodzi o pieniądze, któ-
rych miastu nie brakuje. Właśnie rozpoczęła się budowa Trasy Ła-
giewnickiej, na którą urzędnicy przeznaczyli ponad miliard złotych. 
Wychodzi więc na to, że pieniądze zarobione na sprzedaży zieleni 
wydajemy na betonowanie miasta i dodatkowe spaliny. 

Jak jeszcze można usprawnić komunikację między Urzędem 
Miasta a inwestorami? W jaki sposób zmniejszyć bariery 
proceduralne? Jaki model współpracy Pan proponuje? 

W relacjach inwestorskich z deweloperami trzeba być sprawnym 
i kompetentnym partnerem, a nie nieudolnym urzędnikiem. Nale-
ży zdecydowanie przyspieszyć proces tworzenia planów, zarów-
no ich liczbę, jak i jakość oraz czas procedowania. Ludzie, kupując 
mieszkania, chcą wiedzieć, jakie inwestycje będą w  przyszłości 
w ich sąsiedztwie. Brak planów to uniemożliwia. A inwestorzy mają 
przede wszystkim prawo wiedzieć, co i  gdzie mogą wybudować, 
a nie starać się latami o „wuzetki”, zależne często od urzędniczego 
widzimisię. 

Jakie jest Pana zdanie na temat partnerstwa 
publiczno-prywatnego? 

Kraków, ale też cała Polska, ma problemy z tym, ciekawym z założe-
nia, systemem. Moim zdaniem zbyt często obowiązki prywatnego 
inwestora nie są do końca wypełnianie w związku z tym, że urzędni-
cy po prostu machają na to ręką po zakończeniu inwestycji. Chciał-
bym, aby w końcu w Krakowie byli urzędnicy, którzy będą jednak 
traktować własność gminy z  należytą powagą i  będą odpowied-
nio przeszkoleni do rozmów z  prywatnymi inwestorami. Chodzi 
o to, żeby PPP po krakowsku było profesjonalnym przedsięwzię-
ciem z obu stron, przy tworzeniu którego pamięta się o mieszkań-
cach. Obecnie wygląda to tak, że zyskuje jedna strona. Świetnym 
przykładem jest Superścieżka w  rejonie Ronda Grzegórzeckiego 
— piękna na wizualizacjach, w  rzeczywistości daleka od założeń. 
Wystarczy wspomnieć, że plany zakładały likwidację nieestetycz-
nych ekranów dźwiękochłonnych, które jednak stoją do dziś. 

Jedną z koncepcji usprawnienia zarządzania miastem 
jest decentralizacja urzędów. Czy opowiada się Pan za 
zwiększeniem kompetencji rad dzielnic? 

To naturalna kolej rzeczy. Obecnie Rady Dzielnic mogą tylko opi-
niować. Co gorsza, najczęściej nikt tych — nierzadko celnych opinii 
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— nie bierze pod uwagę. Tym sposobem na częściowo fasadowe in-
stytucje wydajemy rocznie miliony złotych. Chciałbym, żeby rady 
dzielnic były miejscem pierwszego kontaktu dla mieszkańca, który 
przychodzi po to, żeby np. wyrobić sobie dowód rejestracyjny, ale 
też dla przedsiębiorcy, który chciałby uzyskać pozwolenie na budo-
wę. Rada Dzielnicy powinna być miejscem, gdzie załatwianie tego 
typu spraw można by chociaż rozpocząć.

Jak skrócić czas oczekiwania na mieszkanie komunalne? 
Może Pan zaproponować konkretny program mieszkaniowy? 

Ostatnio w  Krakowie wybuchła afera związana z  przyznawaniem 
mieszkań gminnych za łapówki. Jeśli będą uczciwi urzędnicy, to 
takie mieszkania trafiać będą do potrzebujących, a  nie do „znajo-
mych królika”. Co do samego systemu, to może tu byłoby miejsce 
na znakomity program PPP. Na przykład inwestor może budować, 
ale naszym warunkiem jest wykupienie części mieszkań przez mia-
sto po atrakcyjnej cenie, w celu stworzenia mieszkań komunalnych. 
W biznesie przeprowadziłem mnóstwo takich rozmów i wiem, jak 
finalizować je z dobrym skutkiem. Niezwykle ważne jest też rozpro-
szenie mieszkań socjalnych na terenie całego miasta. Lokalizowanie 
ich w jednym miejscu i tworzenie swoistych gett mija się z celem. 

Zielonek czy Naramy nie zależy przecież na tym, aby ograniczyć 
ruch samochodowy w  centrum Krakowa, więc ta polityka trans-
portowa jest z założenia nieskuteczna, a do tego generuje korki. Na 
pewno zwiększę liczbę kursów autobusów aglomeracyjnych, aby 
były konkurencyjne dla samochodów, które dziś tysiącami wlewa-
ją się do Krakowa. Oczywiście nikomu nie zabronimy przyjeżdża-
nia do Krakowa tym środkiem transportu, ale będziemy zachęcać 
do korzystania z parkingów P&R. Te będziemy budować przy sta-
cjach Szybkiej Kolei Miejskiej, którą uruchomimy. I to będzie duża 
wygoda, bo podróżowanie po Krakowie pociągiem stanie się szyb-
kie i komfortowe. 

Czy dostrzega Pan związek między powstawaniem 
budynków biurowych a komunikacją w mieście? W jaki 
sposób zapobiec ewentualnym barierom komunikacyjnym? 

Oczywiście, ale trudno nie odnieść wrażenia, że obecne władze go 
nie dostrzegają, bo w tej materii nie jest najlepiej. Idealny przykład 
to Specjalna Strefa Ekonomiczna w Czyżynach, którą wybudowa-
no, ale nie pomyślano o  dobrym skomunikowaniu. O  stworzenie 
przystanku autobusowego od lat proszą sami pracownicy tamtej-
szych biur. Władze Krakowa odpowiadają „nie da się”, więc ludzie są 
skazani na samochody, które mogłyby zostać pod ich domami i nie 
korkować dodatkowo miasta. Uważam, że da się. Nie tylko w Czy-
żynach, ale przy każdym większym kompleksie biurowym w Krako-
wie. Co do zapobiegania, to tutaj po raz kolejny powtórzę: dobre 
i przejrzyste plany zagospodarowania, których nieodłączną częścią 
będzie dobra komunikacja. Co do zasady budowę biurowców po-
winno się planować przy węzłach kolejowych. 

Jakie działania należy podjąć w zakresie walki 
z zanieczyszczeniami powietrza w Krakowie? Jakie jest Pana 
zdanie na temat tworzenia Stref Czystego Transportu? 

Mam bardzo konkretne propozycje. Przede wszystkim przywró-
cenie 100 proc. dotacji na wymianę pieców węglowych, które są 
główną przyczyną krakowskiego smogu. Przy wcielaniu w  życie 
tego programu będziemy chodzić od domu do domu i rozmawiać, 
przede wszystkim z osobami starszymi i ubogimi. Do nich z infor-
macją o możliwości wymiany systemu ogrzewania trzeba dotrzeć 
bezpośrednio i  będziemy to robić do ostatniego pieca. Dodatko-
wo zwiększymy kontrolę dwóch dużych zakładów: elektrociepłow-
ni w Łęgu oraz nowohuckiego kombinatu. W tym ostatnim bardzo 
często dochodzi do różnego rodzaju „zdarzeń awaryjnych”, które są 
bagatelizowane zarówno przez władze Krakowa, jak i przez miej-
scowy WIOŚ. 

Co do zielonych stref, to można pomyśleć o  utworzeniu ich 
w centrum Krakowa, ale zakazy nie powinny objąć samych miesz-
kańców Starego Miasta. Ci muszą mieć możliwość parkowania 
w  rejonie swoich domów. Natomiast ograniczenia dla pojazdów 
spoza Krakowa to kwestia warta przemyślenia, bo często wąskie 
i urocze uliczki w Śródmieściu zmieniają się w parkingi dla przyjezd-
nych. Moim zdaniem lepszym pomysłem od ograniczeń są zachęty. 
Dlatego wprowadzimy darmową komunikację oraz będziemy bu-
dować parkingi P&R na obrzeżach miasta. To da dużo lepsze efekty 
niż ograniczenia.

Jak zwiększyć budżet Krakowa? Czy Karta Krakowska to 
dobre narzędzie zachęcające do meldowania się w Krakowie?

Oczywiście. Karta Krakowska to jeden z  naszych sztandarowych 
pomysłów, który pozwalałby na darmowe przejazdy komunikacją 
miejską, rowerami miejskimi. Korzyści proponowane przez obecne 
władze są zdecydowanie mniejsze (20 proc. zniżki na komunikację 
miejską) i można powiedzieć, że to jest tylko wersja demo prawdzi-
wej karty mieszkańca. To niepoważne traktowanie, bo tego typu 
przywilej powinien funkcjonować od wielu lat, a  obecne władze 
przypomniały sobie o jego wdrożeniu tuż przed wyborami. Co do 
darmowej komunikacji, to często spotykam się z zarzutem, że nas 
na to nie stać. To mit, któremu przeczy przykład Tallina. Tam miesz-
kańcy z darmowych przejazdów cieszą się od wielu lat, a zwiększo-
ny wpływ z podatków zdecydowanie przewyższa koszty bezpłatnej 
komunikacji (koszty darmowej komunikacji to 14 mln euro, a wpły-
wy do budżetu zwiększyły się o 27 mln euro). A więc mamy tu po-
dwójną korzyść — dla mieszkańców i dla miejskiego budżetu. 

Jaka będzie polityka miasta w zakresie komunikacji 
z okolicznymi miejscowościami? 

W tej chwili ta polityka mocno kuleje, tzn. kursy autobusów do są-
siednich gmin można policzyć na palcach jednej ręki. Obecna po-
lityka Krakowa jest taka, że miasto może je zwiększyć tylko, jeśli 
poprosi o to sąsiednia gmina i  jeszcze za to zapłaci. Ale władzom 
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Kraków porządkuje sprawy reprywatyzacji

Z
aznaczyć należy, że sytuacja krakowska znacząco różni się 
od warszawskich realiów. Wynika to z odmiennych rozwią-
zań prawnych, jakie zastosowano w obydwu miastach. Jak 

wiadomo, cały obszar stolicy upaństwowiono jednym rozporzą-
dzeniem, jakim był Dekret Bieruta. W Krakowie sprawa tak pro-
sto nie wyglądała i  starania podjęte przez urząd zobrazowały 
skalę problemu.

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości jest niezwy-
kle złożonym i  skomplikowanym procesem. Wymaga bowiem 
zgromadzenia obszernego materiału, którego pozyskanie nie-
jednokrotnie wiąże się nie tylko z  zapoznaniem się z  licznymi 
postępowaniami administracyjnymi czy sądowymi, sięgający-
mi nawet regulacji z czasów zaborów. Jest to również praca po-
legająca na poszukiwaniu spadkobierców, a tym samym analizy 
drzew genealogicznych czy kontaktowaniu się z  różnego ro-
dzaju instytucjami, a  nawet zagranicznymi urzędami stanu 
cywilnego. 

Starania mające na celu uporządkowanie kwestii prawnych 
miejskich nieruchomości podjęło Biuro Przejmowania Mienia 
i Rewindykacji UMK. Efektem prac jest dokument, w którym za-
warto informację na temat 883 nieruchomości. 

Odzyskane mienie 
Jego pierwszą część, czyli „Białą księgę nieruchomości krakow-
skich”, opublikowano w  marcu br. i  objęła ona nieruchomości 
przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa. 
Zestawienie zawiera nie tylko spis obiektów, ale także szereg in-
formacji o  tym, co pozwoliło na przejęcie nieruchomości — czy 
były to kwestie spadkowe, zasiedzenie czy układy odszkodo-
wawcze. Oprócz tego zamieszczono wzmiankę o tym, kiedy wy-
dano decyzję lub postanowienie oraz czy organy, tj. prokuratura, 
policja, interesowały się sprawą. Niekiedy w  swoich staraniach 
o prawa do nieruchomości Urząd Miasta Krakowa wykorzysty-
wał układy indemnizacyjne. Spraw, które zakończyły się na ko-
rzyć Krakowa albo Skarbu Państwa, odnotowano 549.

Straty w nieruchomościach 
Nie wszystkie postępowania jednak miały zadowalający finał. 
W  związku z  tym miasto zestawiło również te nieruchomości, 
które zostały utracone bądź nie udało się ich przejąć. Informacje 
na ich temat zawarto w „Czarnej księdze nieruchomości krakow-
skich”. W ich przypadku miasto podejmowało działania mające na 
celu ich nabycie lub uzyskanie do nich prawa własności, jednak 
starania nie powiodły się. Wśród tych nieruchomości znajdują się 
również wywłaszczone i znacjonalizowane budynki lub działki, co 
jest skutkiem nieważności obowiązujących w  PRL-u  przepisów. 
Do tego dochodzą jeszcze nieprawidłowości, zaniedbania w pro-
wadzeniu procesów w ówczesnym okresie. 

Odrębną grupę stanowi mienie przekazane prawowitym spad-
kobiercom, widniejącym w  księgach wieczystych właścicielom, 
a  także ustanowionym na drodze sądowej kuratorom. Na mocy 
orzeczeń komisji majątkowych część dóbr przeszła na rzecz Ko-
ścioła lub gmin żydowskich. Jak się okazało podczas ustaleń, w ten 
sposób Kościół zajął 324 ha powierzchni, a Gminy Wyznaniowe Ży-
dowskie 50 arów. Oprócz tego miasto musiało wypłacić odszkodo-
wania — 4 971 214 zł Kościołowi i 2 590 998 gminom żydowskim. 

Trudności w ustaleniach
Jak podkreślono w czasie prezentacji „Czarnej księgi nieruchomo-
ści krakowskich”, po wojnie w Krakowie zaczął funkcjonować pań-
stwowy zasób mieszkaniowy, dzięki czemu właściciele nadal mieli 
w posiadaniu swoje nieruchomości, a państwo jedynie nimi zarzą-
dzało. Po roku 1990, kiedy to właściciele znów stali się zarządcami 
swoich nieruchomości, miasto musiało zapewnić lokal mieszkanio-
wy tak sporej grupie osób, że niektórzy na przydział czekają jeszcze 
dziś, gdyż sprawy budynków, które objęło ówczesne prawo, jesz-
cze się nie zakończyły. 

W wielu przypadkach trudności w ustaleniu prawowitych wła-
ścicieli wynikają z  niemożności znalezienia potomków, a  drzewa 
genealogiczne swoją historią obejmują nawet XIX w. Zdarza się 
też, że sprawy przeciągają się z powodu zaniedbań organów, któ-
rym postępowania zostały przekazane. Przykładem może być tutaj 
nieruchomość mieszcząca się przy ul. Krakowskiej 29 czy Węgło-
wiej 1. W tym przypadku próba uporządkowania stanu prawnego 
obiektu toczy się od 22 lat i nieruchomością zajmuje się Minister-
stwo Finansów. Odnaleziony przez krakowski urząd spadkobierca 
ze względu na swój zaawansowany wiek zmarł przed wydaniem 
kolejnej decyzji, choć ministerstwo otrzymało wszystkie niezbęd-
ne kontakty, a urząd wielokrotnie zwracał uwagę na ryzyko śmier-
ci. Wydane przez ministerstwo pismo trzeba było unieważnić, gdyż 
dokument był skierowany do osoby nieżyjącej. Jak podała dyrek-
tor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK Justyna Ha-
brajska, podobna sytuacja dotyczy Krakowskiej 13 — decyzji nie 
udaje się wydać od 17 lat, a spadkobierca zmarł, nim ministerstwo 
wydało decyzję. 

Jak podkreśla Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK, 
wiele postępowań jest jeszcze w toku, w związku z czym nie ma ich 
na liście nieruchomości, które trafiły do „Czarnej księgi nierucho-
mości krakowskich”. Biuro cały czas współpracuje z  prokuratura-
mi: w Krakowie, Kielcach, Tarnowie, Rzeszowie czy Nowym Targu. 
Do organów są kierowane przede wszystkim sprawy, których stan 
prawny lub sposób przejęcia budzi wątpliwości. 

Magdalena Hojniak

O nieruchomościach przejmowanych w bezprawny sposób zrobiło się głośno przy 
okazji warszawskich afer reprywatyzacyjnych. I choć o zjawisku reprywatyzacji 
można mówić jedynie w kontekście Warszawy, problem nielegalnego przejmowania 
mienia czy trudności związanych z ustanowieniem prawa własności dotknęły 
również pozostałe miasta, w tym Kraków. 

z krakowa

PRZECZYTAJ NA 
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Znaczne podwyżki w Krakowie —  
analiza cen mieszkań

Mieszkanie w cenie poniżej 9 tys. zł znajdziemy już w równie 
popularnych Grzegórzkach i  Krowodrzy. Stawki za metr kwa-
dratowy wynoszą w  tych częściach miasta odpowiednio: 8492 
i 8040 zł. Wysokie ceny w przypadku wymienionych dzielnic de-
terminuje kilka czynników. Pierwszym z  nich jest niedaleka od-
ległość od Starego Miasta, na którego prestiżu korzystają także 
inwestycje realizowane w sąsiadujących z nim dzielnicach. Kolej-
nym czynnikiem decydującym o popularności lokalizacji jest do-
stęp do komunikacji miejskiej, a także obiektów biurowych. Fakt, 
że w Grzegórzkach skupia się znaczna część krakowskiego ryn-
ku biurowego, przekłada się na mieszkaniowy potencjał dzielnicy 
(nabywcy biorą pod uwagę bliskość miejsca pracy). 

Do zamieszkania w  Bronowicach skłania przede wszystkim 
stosunkowo niedaleka odległość od centrum, liczne połączenia 
komunikacji miejskiej oraz dostęp do przedszkoli, szkół, uczelni 
i innych placówek publicznych. Lokalizacja ta (podobnie jak Kro-
wodrza) jest często wybierana przez osoby inwestujące w miesz-
kania pod wynajem, np. studencki. Według raportu ronin24.pl 
średnia cena w Bronowicach w II kw. br. sięgnęła 8027 zł/mkw. 

Największa oferta w Podgórzu
Około połowa podaży nowych inwestycji powstaje w Podgórzu, 
co oznacza kontynuacje ubiegłorocznego trendu. Po pierwszym 
półroczu ceny mieszkań wynoszą średnio 7674 zł/mkw. Stosun-
kowo dużym wskaźnikiem nowych inwestycji charakteryzują się 
także Dębniki, gdzie w analizowanych okresie za mieszkanie na-
leżało zapłacić ok. 7041 zł/mkw. W średnich cenach poniżej gra-
nicy 7 tys. zł możemy nabyć obecnie mieszkanie w  dzielnicach: 
Prądnik Biały, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Czyżyny oraz Podgórze 
Duchackie. 

Joanna Kus

O
ferta cenowa w  poszczególnych dzielnicach przedstawia 
się podobnie jak w  poprzednich latach. Nadal najdrożej 
jest w Starym Mieście i sąsiadujących z nim rejonach, a naj-

taniej na obrzeżach i w obrębie Nowej Huty. Przy czym w drugim 
przypadku zauważamy wzrost zainteresowania nabywców. Nowa 
Huta zaczyna być postrzegana jako obszar przyjazny rodzinom — 
np. ze względu na przestrzenie wspólne bogate w zieleń. Po II kw. 
2018 r. stawki metra kwadratowego kształtują się poniżej śred-
niej dla miasta i wynoszą 5899 zł/mkw. Wyniki raportu ronin24.pl 
(na podstawie danych portalu KRN.pl) wskazują, że do najtańszych 
dzielnic należą także: Swoszowice (5516 zł/mkw.), Bieżanów-Pro-
kocim (5382 zł/mkw.), Wzgórza Krzesławickie (5538 zł/mkw.), 
Mistrzejowice (5992 zł/mkw.). Granicę 6 tys. zł nieznacznie 
przekroczyły Bieńczyce — na koniec II kw. 2018 r. średnie ceny 
mieszkań wynosiły tu 6018 zł/mkw. Analiza obejmuje mieszkania 
o powierzchniach ok. 55 mkw. 

Po pierwszym półroczu 2018 r. sytuacja w Krakowie wygląda tak, jak niemal na 
wszystkich największych rynkach nieruchomości w Polsce — mieszkania drożeją. 
W porównaniu do ubiegłego roku średnie ceny krakowskich mieszkań wzrosły 
o ponad 6 proc., czyli blisko 400 zł na metrze kwadratowym. To dużo, a może być 
jeszcze więcej, jeśli nie dojdzie do częściowego wyhamowania popytu. 

Im bliżej centrum, tym drożej
W  przypadku najdroższych dzielnic nie ma zaskoczenia. Nadal 
sprawdza się zasada, że im bliżej centrum, tym droższe nieru-
chomości w ofercie. Stare Miasto to dzielnica, w której inwestują 
osoby poszukujące inwestycji z segmentu premium. Ze względu 
na ograniczone możliwości zabudowy, podaż nowych projektów 
jest nieduża. Jednym ze sposobów zwiększenia oferty stają się, 
coraz częściej przeprowadzane, adaptacje zabytkowych kamie-
nic. Drugim typem zabudowy są nowoczesne apartamentowce, 
wyposażone w  szereg udogodnień dla mieszkańców (m.in. spa, 
baseny, tarasy widokowe czy siłownie). Na drugim miejscu pod 
względem kosztów zakupu nieruchomości znalazł się Zwierzy-
niec. Po pierwszym półroczu bieżącego roku ceny utrzymują się 
w tej dzielnicy na poziomie 9741 zł/mkw. 
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Finansowanie zakupu nieruchomości 
w Hiszpanii

Koszty kredytu
Po wstępnej ocenie sytuacji finansowej wnioskodawcy, bank po-
twierdza możliwość udzielenia kredytu hipotecznego. Następnie 
zleca wycenę nieruchomości, a po jej otrzymaniu zatwierdza osta-
tecznie możliwość udzielenia finansowania na zakup wybranej 
przez wnioskodawcę nieruchomości. 

Klient powinien liczyć się również z  dodatkowymi kosztami 
związanymi z udzieleniem kredytu hipotecznego:
• od 1 do ok. 1,5 proc. — prowizja banku z  tytułu udzielonego 

kredytu;
• 0,8 proc. podatek od ceny nieruchomości zawartej w  akcie 

notarialnym;
• ok. 400 euro — wycena nieruchomości;
• ok. 400 euro — wydatki notarialne z tytułu podpisanej umowy 

kredytowej;
• ok. 300-400 euro — ubezpieczenie nieruchomości;
• ok. 250 euro — wpis do księgi wieczystej.

Banki udzielają kredytów nierezydentom na nie więcej niż 
80  proc. wartości nieruchomości, czasami próg obniża się do 
60 proc. Uzależnione jest to głównie od kondycji finansowej klien-
ta. Inne kryteria obowiązują w  przypadku obywateli Hiszpanii, 
mogą oni zaciągać pożyczkę do 100 proc. wartości nieruchomości.

Oprocentowanie
Wiele banków oferuje różnorodną ofertę kredytów hipotecznych 
ze stałą, zmienną lub mieszaną stopą procentową. Nabywca nieru-
chomości, który nie jest rezydentem, może zapłacić wyższe opro-
centowanie od pożyczonej kwoty niż osoba z pobytem stałym. 

Obecnie oprocentowanie pożyczek kształtuje się na pozio-
mie ok. 1,5 proc. przy ratach rozłożonych na 20 lat lub wyno-
si ok.  1,99  proc. przy ratach rozłożonych na 30 lat, w  zależności 
od ofert banków. Okres kredytowania jest uzależniony od wieku 
wnioskodawcy oraz jego zdolności finansowej. 

Hiszpańskie banki jednak wolą udzielać kredytów hipotecznych 
obcokrajowcom ze stałym oprocentowaniem, rekompensują so-
bie w ten sposób przyszłe ryzyko na wypadek ewentualnego bra-
ku spłaty pożyczki.

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w  porówna-
niu z poprzednim rokiem spadło o ok. 17 proc., co zachęca do zasta-
nowienia się nad taka formą finansowania zakupu nieruchomości.

S
ytuacja na hiszpańskim rynku nieruchomości wygląda re-
welacyjnie. Liczba transakcji zawieranych za pośrednic-
twem doradców wzrosła o ok. 100 proc. Liczba udzielonych 

w Hiszpanii kredytów hipotecznych w czerwcu br. wzrosła o ok. 
40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. 

Popyt na hiszpańskie nieruchomości nadal napędza wzrost 
sprzedaży. W  chwili obecnej Brytyjczycy pozostają największą 
grupą kupujących, na kolejnym miejscu plasują się obywatele 
z rynków nordyckich i belgijskich.

Średnia wartość hipoteki wzrosła o ok. 10 proc., do 130 tys. euro, 
a kwota pożyczonego kapitału zwiększyła się o 50 proc. — do 4 mld 
euro. Według hiszpańskiego Urzędu Statystycznego, Andaluzja 
była regionem z drugą co do wielkości liczbą kredytów hipotecz-
nych (5502), po Madrycie (7215), w Katalonii zanotowano 4900 
hipotek. Ceny nieruchomości rosną, w tym najmocniej na Majorce, 
Ibizie, w Alicante i Maladze.

Przy zakupie nieruchomości na terenie Hiszpanii mamy do wy-
boru różne formy płatności: 
• gotówka po wynegocjowaniu ceny z właścicielem nieruchomo-

ści; zwykle płatność jest zrealizowana poprzez dostarczenie 
czeku bankowego na korzyść sprzedawcy równocześnie z pod-
pisaniem aktu zakupu;

• kredyt hipoteczny — produkt bankowy, który pozwala otrzy-
mać brakującą kwotę pieniędzy na zakup nieruchomości; za-
bezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest nabywana 
nieruchomość, ale należy pamiętać, że wnioskodawca odpo-
wiada za spłatę zaciągniętej pożyczki również pozostałym 
majątkiem;

• subrogacja, czyli wstąpienie w  prawa zaspokojonego wierzy-
ciela, inaczej mówiąc, cesja umowy kredytowej z  obecnego 
dłużnika w hipotece na nowego na tych samych prawach i obo-
wiązkach; zaletą przeniesienia jest oszczędność kosztów po-
datkowych, ale wadą jest to, że kwota, warunki finansowe oraz 
spłata kredytu hipotecznego są już ustalone i nie mogą być do-
stosowane do potrzeb nowego dłużnika.

Kredyt hipoteczny w hiszpańskim banku
Większość hiszpańskich banków udziela kredytów hipotecznych 
cudzoziemcom na zakup nieruchomości znajdującej się na terenie 
Hiszpanii.

Wiadomym jest, że banki preferują klientów z  dobrym rapor-
tem kredytowym. Aby uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nie-
ruchomości, należy złożyć szereg wymaganych przez instytucje 
dokumentów:
• paszport lub dowód osobisty wszystkich wnioskodawców;
• numery podatkowe NIE wnioskodawców;
• potwierdzenie ostatnich wpłat z tytułu umowy o pracę;
• deklaracje podatkowe za poprzednie lata, najczęściej ostatnie 

dwa lata;
• zaświadczenia dotyczące obecnych zadłużeń;
• raport z BIK;
• przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości.

W  przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bank 
może zażądać dodatkowych dokumentów, każdy z  wnioskodaw-
ców jest indywidualnie rozpatrywany.
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EkspErt radzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Jakiś czas temu siostra poprosiła mnie, abym była 
poręczycielem jej kredytu. Zgodziłam się i na jej umowie 
kredytowej (jest to kredyt gotówkowy) widnieję jako jedyny 
poręczyciel. Teraz ja chcę zaciągnąć kredyt hipoteczny 
na zakup mojego pierwszego mieszkania i chciałabym 
uregulować swoją sytuację finansową. Siostra swój kredyt 
spłaca regularnie, jednak świadomość, że będę obciążona 
dwoma kredytami — swoim i siostry, gdyby jej sytuacja 
finansowa uległa zmianie — spędza mi sen z powiek. Czy 
możliwa jest zmiana/odłączenie poręczyciela od umowy 
kredytowej? Jak to wygląda formalnie? 

Uregulowanie swojej sytuacji finansowej przed zaciągnięciem 
kredytu — to bardzo rozsądne rozwiązanie. Niemniej jednak trze-
ba mieć świadomość, że wycofanie się z funkcji poręczyciela nie 
jest czynnością prostą, którą załatwimy w banku „od ręki”. Trze-
ba bowiem pamiętać, że poręczyciel, decydując się na pełnienie 
takiej funkcji, zobowiązał się do spłacania wierzytelności w mo-
mencie, gdy kredytobiorca przestanie to robić. Już w tym miejscu 
widać, jak ważną osobą z punktu widzenia instytucji udzielającej 
kredyt jest poręczyciel. Mówiąc najprościej, dla banku poręczy-
ciel to współdłużnik solidarny — osoba, która spłaci zadłużenie 
w  momencie, gdy właściwy kredytobiorca przestanie to robić. 
Należy wziąć również pod uwagę, czego bank będzie oczekiwać 
od poręczyciela, w  przypadku gdy kredytobiorca zaprzestanie 
spłacania kolejnych rat. 

Funkcja poręczyciela jest tak skonstruowana, że w  momen-
cie wystąpienia wyżej wymienionych czynników nie zostanie 
on zobowiązany do spłaty rat kredytu w  wysokości takiej, jak 
do tej pory robił to kredytobiorca — ale do spłaty całego długu. 
To może postawić poręczyciela w bardzo trudnej sytuacji, szcze-
gólnie wtedy, gdy posiada własne zobowiązania kredytowe. Nie 
należy jednak zapominać o tym, że jeżeli zdecydowaliśmy się po-
ręczać kredyt osobie zaufanej, która regularnie spłaca swoje za-
dłużenie, taki scenariusz jest mało prawdopodobny. 

Ze względu na to, że poręczyciel dobrowolnie zgodził się na 
poręczanie kredytu, nie może sam odstąpić od umowy — musi 
to zrobić w porozumieniu z kredytobiorcą. To, jak przebiegał bę-
dzie proces odłączenia poręczyciela od umowy, zależy od wielu 
czynników. Istotne są tu przede wszystkim: kwota kredytu, która 

pozostała do spłaty, okres spłaty, czy też to, czy w umowie wy-
stępuje jeden poręczyciel, czy kilku i czy ręczyliśmy za całą kwotę 
kredytu, czy może za jego część. Kluczowe są także zapisy umo-
wy — czy w przypadku braku spłaty poręczenie wpisane zosta-
ło jako pierwsze w  kolejności działanie, czy może następne, np. 
po rozciągnięciu kredytu w czasie. W zależności od tych i innych 
czynników, bank zgodzi się na zmianę lub odłączenie poręczycie-
la, ale zażąda przedstawienia kolejnego zabezpieczenia kredytu. 
Aby poznać możliwości w tym zakresie, najlepiej udać się do ban-
ku i otrzymać informacje na ten temat. 

W przypadku osoby, która jest poręczycielem innego kredy-
tu, a teraz sama ubiega się o kredyt, ważny jest jeszcze jeden ele-
ment, a  mianowicie nasza zdolność kredytowa. W  przypadku, 
gdy spłata kredytu przebiega prawidłowo, poręczany kredyt nie 
ma na nią wpływu. Zmieni się to w momencie, gdy kredytobiorca, 
za którego poręczaliśmy, przestanie spłacać swoje raty.

Wątpliwości dotyczące tego, czy sytuacja ekonomiczna przyszłego kredytobiorcy pozwoli mu 
utrzymać ciężar zobowiązania hipotecznego, są czymś naturalnym dla każdej osoby planującej 
zakup mieszkania. Analizując zdolność kredytową klienta, bank sprawdza jego dotychczasowe 
obciążenia. Jeśli kredytobiorca posiadał już wcześniej inne zobowiązania i spłacał raty 
regularnie, fakt ten zadziała na jego korzyść. Dobra historia kredytowa zwiększa wiarygodność 
klienta. Więcej powodów do zmartwień mają osoby, które widnieją jako poręczyciele w innej 
umowie kredytowej. W momencie zaciągnięcia kredytu czują podwójną odpowiedzialność 
za spłatę — swojego zadłużenia i zadłużenia osoby trzeciej. Ekspert Power FINANCES 
podpowiada, gdzie szukać wyjścia z tej sytuacji. Jakie możliwości ma kredytobiorca? Czy może 
skorzystać z opcji odłączenia poręczyciela od umowy kredytowej?

Katarzyna Grzeszczyk 
Ekspert ds. Produktów 

Bankowych
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Zakup nieruchomości z kredytem 
gotówkowym

M
arzenie o  własnym mieszkaniu zaczęło się spełniać. 
Udało się znaleźć świetną nieruchomość, otrzymali-
śmy kredyt hipoteczny i nie możemy się doczekać chwili, 

w której we własnym fotelu obejrzymy ulubiony serial czy mecz. 
Kredyt hipoteczny został udzielony na dobrych warunkach, oka-
zał się najlepszym rozwiązaniem przy zakupie mieszkania, jednak 
nagle kosztów zaczęło przybywać, a środków ubywać. 

Co zrobić, gdy piękna wizja własnego „M” zaczyna się powo-
li oddalać? Jakie podjąć działania, by nie stracić okazji do zakupu 
wybranego mieszkania lub działki?

Często się okazuje, że po uregulowaniu wszystkich opłat 
związanych z  kredytem hipotecznym i  kupnem mieszkania, na 
niezbędny remont brakuje już środków. Zdarza się nawet, że 
koszty zakupu nieruchomości są większe od udzielonego kredy-
tu hipotecznego. 

Takie sytuacje mogą pojawić się z  kilku powodów, np. gdy 
wartość nieruchomości oszacowana przez bank (rzeczoznawcę 
majątkowego) jest niższa od rynkowej ceny mieszkania. Może 
się też zdarzyć, że jest ona wyceniona wymiernie w  stosunku 
do ceny rynkowej, ale koszt kredytu nie uwzględnia koniecz-
ności przeprowadzenia wymaganego remontu. Pojawiają się 
też sytuacje, zwłaszcza przy pożyczkach hipotecznych, że po-
deszły wiek klienta nie pozwala na rozłożenie zobowiązania na 
kilkanaście lat i  trzeba się posiłkować dodatkowym kredytem 
krótkoterminowym.

Rozwiązań takiego problemu jest kilka — można refinansować 
kredyt hipoteczny w danym lub innym banku lub starać się o do-
datkowy kredyt gotówkowy. Może być on udzielony w  postaci 
kredytu gotówkowego, karty kredytowej czy linii w koncie. Jeżeli 
mamy już kilka wcześniejszych zobowiązań gotówkowych, war-
to zawnioskować o kredyt konsolidacyjny z możliwością dobrania 
wolnych środków w potrzebnej nam wysokości.

Kryteria udzielania kredytów gotówkowych
Możliwość otrzymania danego kredytu gotówkowego jest uza-
leżniona od udokumentowanej zdolności finansowej kredyto-
biorcy. Może się zdarzyć, że bank odmówi udzielenia kredytu ze 
względu na istniejące już zobowiązania lub brak stałych, wystar-
czających dochodów. Wówczas kredytobiorcami mogą stać się 
osoby trzecie, które spełniają warunki wymagane przez bank i to 
one występują z wnioskiem o pożyczkę. Są to najczęściej rodzice, 
przyjaciele i  osoby zaufane, które przekazują otrzymane środki 
osobie zainteresowanej. Czasami wystarczy ich pomoc w posta-
ci żyrowania pożyczki, czyli wzięcia na siebie zobowiązania kre-
dytowego w  sytuacji niewypłacalności kredytobiorcy. Mogą 
również dołączyć do wnioskującego o  kredyt jako drugi, trzeci 
kredytobiorca. 

Może się zdarzyć, że klient nie jest w stanie spełnić wymagań 
banku i sięga po wysoko oprocentowane pożyczki pozabankowe. 
W  takich instytucjach do dochodu wlicza się także świadczenia 
socjalne i rodzinne. Pożyczki te są jednak niejednokrotnie udzie-
lane pod zastaw samochodu czy innej nieruchomości. Zazwyczaj 
korzystają z nich osoby w trudnej sytuacji finansowej. Takie roz-
wiązanie jest najmniej opłacalne i wiąże się z wysokim oprocen-
towaniem i prowizją. 

finansE

Kredyt gotówkowy — dla kogo?
Kredytem gotówkowym klienci wspierają się nie tylko w celu po-
krycia dodatkowych kosztów remontu mieszkania. Zdarza się, że 
kredytobiorcy już na wstępie uwzględniają wsparcie gotówkowe 
na pokrycie kosztów notarialnych. Często wnioski te składane są 
po otrzymaniu zgody na kredyt hipoteczny. Pozytywna decyzja 
banku obowiązuje przez 30 dni, a zobowiązanie nie jest jeszcze 
zarejestrowane w BIK, dzięki czemu klient może w szybki sposób 
skorzystać z oferty gotówkowej na pokrycie formalnych opłat czy 
2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PPC). Z  takiej 
formy rozwiązania korzystają kredytobiorcy o  średnim portfelu 
finansowym, kupujący zazwyczaj mieszkanie na rynku wtórnym. 
Zakup takiej nieruchomości umożliwia natychmiastowy kwate-
runek po zakupie, bez przystosowania miejsca do zamieszkania. 

Statystycznie aż 50 proc. osób posiłkuje się kredytem gotów-
kowym w celach mieszkaniowych. Dodatkowa grupa klientów — 
ok. 10 proc. — w celu finalizacji zakupu czy remontu mieszkania, 
zapożycza się u  osób prywatnych. Oczywiście czynności te są 
rozłożone w czasie. Niektórzy już na początku zakupu potrzebu-
ją dodatkowego wsparcia finansowego, inni dopiero w trakcie re-
montu czy przeprowadzki.

Zalety pożyczek gotówkowych
Najkorzystniejsze warunki pożyczek gotówkowych mogą zapro-
ponować banki, z którymi jesteśmy już związani poprzez prowa-
dzenie konta lub inne produkty finansowe. Nie stanowi to jednak 
reguły, gdyż korzystne oferty sezonowe pojawiają się prawie 
w każdym banku. Największymi zaletami pożyczki gotówkowej są 
szybkość udzielonych środków, zniesienie obszernego wniosko-
wania (uproszczona procedura, mniej formalności i zaświadczeń) 
oraz brak wymogu dokumentowania pobranych środków (rozli-
czania faktur). Oprocentowanie takich kredytów gotówkowych 
waha się na obecną chwilę od ok. 5 do ok. 9 proc. 

Jak można zauważyć, rynek finansowy nie pozostawia nas w sy-
tuacji bez wyjścia. Jest on bardzo rozbudowany i  daje klientowi 
wiele możliwości, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. War-
to zatem zawalczyć o  swoje marzenia, nie poddawać się chwilo-
wym kryzysom i wybrać wymarzone mieszkanie, dom lub działkę. 

Kamilla Jaszczak
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orzEcznictwo

Wniosek o zasiedzenie to za mało 
dla Sądu Najwyższego

uruchamiane na wniosek głównego zainteresowanego. We wnio-
sku należy także wymienić nazwiska wszystkich osób zaangażo-
wanych w sprawę. 

Motywy w postępowaniach o stwierdzenie 
zasiedzenia
Sąd Najwyższy przypomniał jednak w  uzasadnieniu podsta-
wowe motywy, jakie powinny kierować orzekaniem w  tego 
typu sprawach — kiedy jeden ze  współwłaścicieli zawnioskuje 

o  stwierdzenie zasiedzenia 
całej nieruchomości na swoją 
rzecz. Wskazano, że może on 
stać się samoistnym posiada-
czem pozostałych udziałów 
we współwłasności dopiero 
wtedy, gdy  zmiana kwalifika-
cji posiadania będzie jawna 
dla otoczenia i  pozostałych 
współwłaścicieli. Na ten po-
gląd niejednokrotnie powo-
ływano się  w  orzecznictwie 
Sądu Najwyższego. 

Surowe przepisy 
o ochronie własności

Samo niewykonywanie prawa własności przez innych współwła-
ścicieli nie stanowi przesłanki zasiedzenia. W tego typu sprawach 
wykluczone jest domniemanie przejęcia samoistnego posiadania 
— dla jednego ze współwłaścicieli wymagania muszą być surowe, 
co  uzasadnione jest potrzebą ochrony własności i  bezpieczeń-
stwa stosunków prawnych. Nie może bowiem dojść do sytuacji, że 
sama zmiana woli wnioskodawcy, czyli kwestia zupełnie subiek-
tywna, wpłynie na zmianę zakresu własności.

Do ubiegania się o  zasiedzenie współwłasności trzeba więc 
przygotować o  wiele bardziej solidny oręż argumentów niż 
w  przypadku „zwykłego” zasiedzenia. Należy pamiętać, że po-
stępowania sądowe są obarczone kosztami i w takich sprawach 
niejednokrotnie długotrwałe. Nie warto więc  w  tym zakresie 
ryzykować.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 15 maja 2018 r. II CSK 6/18: 
Zmiana zakresu posiadania samoistnego przez współwłaściciela

Krzysztof Janowski
radca prawny

D
ecyzja w sprawie związanej ze zmianą zakresu posiadania 
nieruchomości, zapadła w maju bieżącego roku. Sąd Naj-
wyższy odrzucił skargę kasacyjną dotyczącą zmiany za-

kresu posiadania samoistnego z  winy skarżącego, który — choć 
zaskarżył się  od  wyroku jego zdaniem kontrowersyjnego — nie 
przywołał w skardze odpowiedniej argumentacji. 

Dla tytułowego zagadnienia ma jednak znaczenie uzasadnie-
nie, jakie Sąd Najwyższy zawarł w postanowieniu odrzucającym 
skargę. Dotyczy ono bowiem stanowiska na temat zmiany za-
kresu posiadania całej nieru-
chomości przez jednego z  jej 
współwłaścicieli.

Złożenie skargi 
kasacyjnej
Wnioskodawca złożył skargę 
kasacyjną na postanowienie 
Sądu Okręgowego, który zmie-
nił postanowienie sądu pierw-
szej instancji i  oddalił jego 
wniosek o  stwierdzenie zasie-
dzenia. Zdaniem sądu odwo-
ławczego, w postępowaniu nie 
wykazano podstaw do stwier-
dzenia zasiedzenia 43 z  48 
części nieruchomości. Choć ojciec wnioskodawcy dość wcześnie 
objął pieczę nad całością, wykorzystując wyprowadzki pozostałych 
współwłaścicieli, to nie wykroczył poza zarząd rzeczą wspólną.

Skarżący nie powołał abstrakcyjnego konfliktu i  rozbieżnych 
ocen prawnych na tle tego zagadnienia, a więc Sąd Najwyższy nie 
rozpatrywał podstaw kasacyjnych, a  samą prawidłowość wnio-
sku. Uznał on, że rozbieżność w rozstrzygnięciach sądu I  i  II in-
stancji nie jest prawidłową podstawą. 

Standardowy wniosek w przypadku zasiedzenia
Warto przypomnieć, że w przypadku wniosku o stwierdzenie za-
siedzenia nieruchomości okoliczności reguluje art. 172 ust. 1 Ko-
deksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem osoba, która posiada 
nieruchomość, ale prawnie nie jest jej właścicielem, może nabyć 
własność, jeśli nieprzerwanie od 20 lat jest posiadaczem samo-
istnym. Prawo to nie znajduje zastosowanie, jeśli do zasiedze-
nia doszło w złej wierze. Wówczas wymagany okres posiadania 
samoistnego wydłuża się do 30 lat. Postępowanie powinno być 

Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć, o jak zaawansowanych zmianach dotyczących 
stanu prawnego nieruchomości może decydować współwłaściciel. Na czym polega 
trudność przeprowadzenia procedury zasiedzenia na rzecz jednej osoby w przypadku 
współwłasności? Wnioskodawca był przekonany o swojej racji, ale czy jego argumenty 
wystarczyły, by przekonać Sąd? W postępowaniu wykazano, że przepisy o ochronie 
własności są surowe i nie tak łatwo zrealizować plan przejęcia całej nieruchomości. 
Jak przebiegało postępowanie sądowe?
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warto wiedzieć

Razem, a jednak osobno

jest jednak niewielki metraż. Poza tym ogród jest podzielony na 
dwie części — ponieważ poszczególne budynki w szeregu są połą-
czone ze sobą, nie da się obejść własnego domu dookoła, dlatego 
aby z jednej części ogrodu przejść do drugiej, konieczne jest przej-
ście przez część mieszkalną.

Relacje międzysąsiedzkie
W niektórych inwestycjach tego typu udaje się wygospodarować 
atrakcyjne części wspólne, np. miejsce do integracji z sąsiadami czy 
plac zabaw dla dzieci. Pozwala to na oszczędność miejsca i stwa-
rza okazję do nawiązywania relacji z  pozostałymi mieszkańcami. 
Sprzyja temu także niewielki dystans pomiędzy poszczególnymi 
budynkami. Dzięki niemu każdorazowe wyjście do ogrodu stano-
wi pretekst do rozmowy. Domy w zabudowie szeregowej z reguły 
tworzą niewielkie osiedla. Wiele z nich posiada ogrodzenie, które 
daje mieszkańcom poczucie prywatności i bezpieczeństwa. W tym 
kontekście również bliskość sąsiadów jest pozytywnym aspektem 
— w  czasie wyjazdu nie trzeba się obawiać nieproszonych gości 

D
om szeregowy stanowi rozwiązanie pośrednie między bu-
dynkiem wolnostojącym a  mieszkaniem w  nieruchomości 
wielorodzinnej. Sprawdzi się zwłaszcza w przypadku osób, 

którym zależy na większym metrażu i dostępie do miejsc zielonych, 
a przy tym nie chcą opuszczać granic dużego miasta.

Koszty
Budowa domów szeregowych jest znacznie tańsza niż budynków 
wolnostojących. Wynika to m.in. z niższych kosztów poniesionych 
na działkę, która może być niewielka. Inwestor oszczędza także 
na materiałach budowlanych — większość domów ma dwie ściany 
wspólne. Niższe mogą być także np. koszty związane z doprowa-
dzeniem mediów czy kanalizacji. Mieszkańcy oszczędzają również 
na eksploatacji — ze względu na niewielką liczbę okien i tylko dwie 
ściany zewnętrzne, tańsze jest np. ogrzewanie. Z  drugiej jednak 
strony spory metraż wiąże się z całkowitą ceną wyższą niż w przy-
padku mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Warto jednak za-
uważyć, że przy większym metrażu cena 1 mkw. z reguły jest niższa.

Lokalizacja
Zazwyczaj domy szeregowe powstają na obrzeżach miast. Taka lo-
kalizacja umożliwia odpoczynek w  zacisznej okolicy, często z  do-
brym dostępem do miejsc zielonych. Jednocześnie mieszkanie 
w granicach miasta wiąże się z licznymi udogodnieniami. W pobli-
żu inwestycji mieszkaniowych często powstają punkty handlowo-
-usługowe, apteki, ośrodki zdrowia, a  także szkoły i  przedszkola. 
W miastach z reguły funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć komunika-
cji miejskiej, łącząca obrzeża z centrum. Pozwala to na dogodny do-
jazd do pozostałych dzielnic, dając wiele możliwości ze względu na 
rozwinięty rynek pracy czy walory kulturalne. Osoby, które planują 
codziennie dojeżdżać do centrum miasta, np. ze względów zawo-
dowych, muszą jednak liczyć się z tym, że każdego dnia stracą tro-
chę czasu, spędzając go w samochodzie albo autobusie.

Metraż
Domy szeregowe z  reguły mają znacznie większy metraż niż ty-
powe mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Problematyczny 
może być jednak układ poszczególnych pomieszczeń. Niewielka 
działka zazwyczaj wymusza wąską, za to wysoką zabudowę. To 
sprawia, że zazwyczaj nie da się obejść bez schodów wewnętrz-
nych. Dodatkowo może pojawić się problem z  umiejscowieniem 
garażu. Zlokalizowanie go na poziomie parteru wymusi podniesie-
nie części mieszkalnej o jeszcze jeden poziom do góry. Osoby, któ-
rym marzy się dom parterowy albo mieszkanie w budynku z windą, 
niestety raczej nie znajdą więc wymarzonego lokum wśród ofert 
w budownictwie szeregowym.

Otoczenie inwestycji
Jedną z wielu zalet domów w zabudowie szeregowej stanowi nie-
wielki ogródek, który daje namiastkę mieszkania na wsi. Można 
tam urządzić miejsce do relaksu w otoczeniu zieleni albo postawić 
na uprawianie ziół czy warzyw i owoców. Zazwyczaj ograniczeniem 

Dom szeregowy może stanowić dobre rozwiązanie dla osób, których nie stać na dom 
wolnostojący, a jednocześnie mieszkanie w budynku wielorodzinnym nie spełnia ich 
oczekiwań. Jakie są wady i zalety mieszkania w zabudowie szeregowej?

— mieszkańcy pobliskich domów zauważą, gdy stanie się coś nie-
pokojącego. Już sama gęstość zabudowy może zniechęcić poten-
cjalnych złodziei. Z drugiej jednak strony jeśli relacje z sąsiadami 
nie układają się dobrze, ciasna zabudowa staje się poważnym pro-
blemem, zwłaszcza jeśli wspólne ściany nie są dobrze wyciszo-
ne albo obie strony spędzają dużo czasu na sąsiadujących ze sobą 
ogródkach. Dlatego zaraz po przeprowadzce warto uzgodnić z po-
zostałymi mieszkańcami problematyczne kwestie, takie jak przyj-
mowanie gości czy grillowanie w godzinach późnowieczornych.

Trudny wybór
Dom szeregowy stanowi opcję pośrednią pomiędzy domem wol-
nostojącym a  mieszkaniem w  budynku wielorodzinnym. Swoim 
mieszkańcom daje namiastkę przestrzeni i niezależności, a jedno-
cześnie pozwala cieszyć się udogodnieniami płynącymi z miesz-
kania w mieście, gdzie zazwyczaj powstają tego typu inwestycje. 
Takie rozwiązanie ma wiele zalet, jednak nie jest pozbawione 
i wad. Pozostaje pytanie o to, które z nich mają większe znaczenie 
z punktu widzenia indywidualnego inwestora. To do niego należy 
ostateczna decyzja o ewentualnym zakupie nieruchomości.

Anna Kapłańska
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z krakowa

Szlakiem krakowskiego street artu

Budynki i słowa nie mogą być puste — to zdanie zapisa-
ne przez artystę Noriakiego na jednym z murów moż-
na uznać za myśl przewodnią krakowskiego street artu. 

Sztuka uliczna już dawno przestała być postrzegana jako 
wandalizm, obecnie coraz częściej jest działaniem zapla-
nowanym, inicjowanym przez różnego rodzaju instytucje, 
fundacje i stowarzyszenia. Prawo reguluje okoliczności jej po-
wstawania, co stanowi pewien kompromis między zwolennika-
mi a przeciwnikami street artu. Choć pod względem liczby murali 
Kraków nie dorównuje np. Łodzi — mamy bogatą kolekcję. Oto 
przegląd wybranych realizacji.

Ding Dong Dumb — ul. Józefińska 3
Wydarzeniem na skalę światową był dzień, w którym artysta two-
rzący pod pseudonimem Blu przyłączył się do krakowskiego street 
artu. Najczęściej stosowaną przez niego techniką jest monumen-
talny mural. Na realizacje swoich prac Blu wybiera różne miejsca 
świata, m.in. Berlin, Walencję, Madryt, Londyn czy kraje Amery-
ki Południowej. W 2011 r. na jego liście znalazł się także Kraków. 
Artysta wziął udział w  festiwalu Grolsch Artboom Festival. Ding 
Dong Dumb, wykonany przy ul. Józefińskiej, należy do murali, któ-
re stanowią rodzaj komentarza do rzeczywistości. Krakowski mural 
przedstawia biało-żółty dzwon (w barwach papieskich), który jest 
zarazem wielkim megafonem zawieszonym nad tłumem ujednolico-
nych postaci. Nad całą sceną góruje głowa papieża — w ten sposób 
Blu zwrócił uwagę na przewodnią rolę Kościoła w społeczeństwie. 

M-city
Ścianę Domu Józefa Mehoffera zdobi mural M-city nr 658, wy-
konany przez gdyńskiego artystę Mariusza Warasa. Malowidło 
przedstawia Kraków jako parowiec umieszczony w wielkim akwa-
rium. Artysta zrealizował już w  kraju i  zagranicą kilkaset prac 
o podobnej tematyce, m.in. w Gdańsku, Paryżu czy Budapeszcie.

Yehuda
Malowidło Yehuda powstało na ścianie budynku przy ulicach 
Wąskiej i  Wawrzyńca, na zlecenie organizatorów 23. Festiwa-
lu Kultury Żydowskiej. To jeden z ciekawszych krakowskich mu-
rali, ze względu na wyraźne wpisanie w  kontekst Kazimierza, 
a  także surową, monochromatyczną formę (mural przypomina 
bardziej grafikę niż malowidło). Autorem pracy jest izraelski arty-
sta i projektant okładek płyt Pil Peled. Mural przedstawia postać 
starotestamentowego Lwa Judy, współcześnie element herbu 
Jerozolimy (a  także logo Festiwalu Kultury Żydowskiej). Warto 
dokładnie przyjrzeć się namalowanej postaci, by dostrzec, że pod 
lwią grzywą artysta ukrył delikatne rysy dziecka. Przekaz tego 
kontrastowego zestawienia można streścić w słowach: siła rodzi 
się wtedy, gdy człowiek mierzy się ze swoją słabością i lękiem. 

Kazimierskie murale historyczne
W biało-czarnej stylistyce zrealizowano także projekt przy ul. Jó-
zefa 17. Autorem dzieła jest Piotr Janowczyk — artysta i wykła-
dowca uniwersytecki specjalizujący się w street arcie. Krakowskie 
murale historyczne to pięć portretów postaci związanych z Ka-
zimierzem: Esterki, Kazimierza Wielkiego, Heleny Rubinstein,  
Karola Knausa oraz Cesarza Józefa II. Projekt zrealizowano 
w 2015 r. jako zadanie z Budżetu Obywatelskiego. 

Ding Dong Dumb — ul. Józefińska 3

M-city nr 658

Yehuda

Kazimierskie murale historyczne
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Robot Lema
Równolegle na innej ścianie tego samego budynku Filip Kuź-
niarz wykonał mural Robot Lema. Projekt stanowi część działań 
w zakresie promowania literatury w przestrzeni publicznej. Mu-
ral nawiązuje do twórczości Stanisława Lema. Nad tytułowym 
robotem umieszczono podobiznę pisarza i  cytat z  „Dialogów”. 
Za projektem stały takie instytucje, jak Fundacja Sztuki Nowej 
ZNACZY SIĘ, Strefa Wolnego Czytania oraz Krakowskie Biuro 
Festiwalowe. 

Ulica Nowa
Trudno nie zauważyć pełnej barw i  kształtów kompozycji przy 
ul. Nowej. Mural pokazuje najbardziej charakterystyczne, pobu-
dzające wyobraźnię, motywy Davida Shilinglawa, artysty z Ara-
bii Saudyjskiej. Nie nawiązuje bezpośrednio do żadnej symboliki, 
autor nie zdradził też, co było dla niego inspiracją, pozostawiając 
przechodniom swobodę interpretacji i  skojarzeń. W  pracy nad 
muralem Davida Shilinglawa wspierali inni zagraniczni artyści: 
Lily Mixe, Billy i Mernywernz.

Street art przejawia się w Krakowie również w formie licznych 
graffiti, wlepek, szablonów, napisów oraz w  bliższej tradycyjnej 
sztuce — rzeźbie. 

Skwer Gombrowicza — róg ulic Józefińskiej 
i Piwnej
Rzeźba Gombrowiczowi — Rodacy, choć jej założeniem jest 
upamiętnienie postaci pisarza, odbiega od formy tradycyjne-
go pomnika. Autorka tej pracy Małgorzata Markiewicz celo-
wo wprowadziła element zabawy, zachęcając przechodniów do 
interakcji. 

Ciekawe jest to, że siadając na ławce-równi pochyłej, jesteśmy 
skierowani do siebie plecami, inaczej niż na typowym placu za-
baw. Po jednej stronie widzimy wyryty napis „Gombrowiczowi”, 
pod drugiej „Rodacy”. Pod ciężarem pomnik przechyla się w jedną 
lub drugą stronę, pokazując przewagę pisarza nad rodakami (lub 
odwrotnie). Rzeźba powstała w  2012 r. w  ramach Grolsch Art-
boom Festival. Autorka jest absolwentką Wydziału Rzeźby ASP 
w Krakowie.

Między wodą a niebem
„Miedzy wodą a niebem” to balansujące nad głowami przechod-
niów rzeźby (postacie akrobatów) Jerzego „Jotki” Kędziory, któ-
re można podziwiać na kładce o. Bernatka. Artysta specjalizuje 
się w sztuce kinetycznej, interesuje go dynamika ruchu, dlatego 
rzeźby reagują na siłę wiatru. Projekt prowadzi fundacja Art & 
Balance. 

Szablon Trololo
Szablony tworzone pod pseudonimem Trololo można zobaczyć 
w  wielu miejscach w  Krakowie. Artysta przyznaje się do nie-
ukończonych studiów filozoficznych i  fascynacji rosyjskim pio-
senkarzem Eduardem Khilem (znanym jako Trololo). Do jego 
najlepszych prac należy „Deszczowa piosenka” przy ul. Bożego 
Ciała.

Joanna Kus
fot. Autorka

Robot Lema

Ulica Nowa

Rzeźba Gombrowiczowi — Rodacy

Między wodą a niebem

Szablon Trololo
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Stadion bez barier

architEktura

Hala 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, która 
powstała przy al. Focha w Krakowie, przyciąga uwagę ze względu na oryginalną 
architekturę i funkcjonalne rozwiązania.

Z
lokalizowana w pobliżu krakowskich błoń Hala 100-lecia KS 
Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych to jed-
na z tegorocznych inwestycji, zrealizowanych przez miasto.

Walory architektoniczne
Inwestycja dobrze wpisuje się w otoczenie. Dzięki licznym przeszkle-
niom osoby przebywające w środku będą mogły cieszyć się zielenią, 
rozpościerającą się wokół budynku. Charakterystyczną cechą obiek-
tu jest również płaski, zielony dach, na który można wejść, korzysta-
jąc z pochylni. Dzięki nowoczesnej rampie, na górę mogą dostać się 
również osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach. Na 
dachu znajduje się taras o powierzchni 700 mkw. Najważniejszym 
pomieszczeniem hali jest sala gier. Jej wymiary wynoszą 44 x 26 m. 
Rozgrywane na niej mecze i zawody może oglądać ok. 800 widzów — 
tyle osób pomieszczą trybuny. Zostały one zaprojektowane w spo-
sób umożliwiający wygospodarowanie miejsca dla kilkudziesięciu 
wózków inwalidzkich. Zadbano również o to, by na terenie obiektu 
znalazły się takie miejsca, jak np. zaplecze rehabilitacyjno-sanitarne, 
siłownia, sala konferencyjna czy kawiarnia. Elewację budynku wyko-
nano ze stali corten, której walorem jest wysoka odporność na zmie-
niające się warunki atmosferyczne i korozję.

Dostępna lokalizacja
Dodatkowy walor hali stanowi jej lokalizacja. Bliskość błoń po-
zwala odwiedzającym cieszyć się zielenią, a jednocześnie zachęca 
do podejmowania aktywności fizycznej, również na świeżym po-
wietrzu. Nowy budynek koresponduje z  innymi obiektami spor-
towymi, zlokalizowanymi w pobliżu. W okolicy Błoń znajdują się 
stadiony Wisły i  Cracovii. Jednocześnie rozwinięta komunika-
cja miejska zapewnia dostęp do hali mieszkańcom różnych czę-
ści Krakowa, a także osobom pochodzącym z inny miast. Okolica 
al. Focha jest dobrze skomunikowana z Dworcem Głównym i Por-
tem Lotniczym Kraków-Balice.

Skąd na to pieniądze?
Obiekt został zaprojektowany przez architektów z  Biura Pro-
jektów Lewicki Łatak, inwestorem była Gmina Miejska Kraków 

— Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zaś wykonaw-
cą — Skanska SA. Stadion powstawał ponad 2 lata (26 miesięcy), 
a  jego koszt wyniósł 45,5 mln zł brutto. Większość wydatków 
(ok. 32,5 mln zł) pokryła Gmina Miejska Kraków. Pozosta-
łą część budżetu (13 mln zł) stanowiły środki z  Ministerstwa 
Sportu i  Turystyki. Dofinansowanie było możliwe dzięki temu, 
że budynek uznano za obiekt o szczególnym znaczeniu dla kul-
tury fizycznej. Jest to piękny obiekt architektoniczny. Wyjątkowość 
tej hali polega też na tym, że będzie służyć osobom niepełnospraw-
nym uprawiającym sport. W trakcie budowy należało więc uwzględ-
niać wiele ważnych przepisów regulujących te kwestie — zauważył 
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystego 
otwarcia stadionu, które odbyło się w maju. Zgodnie z planem, 
z obiektu będą korzystać polscy paraolimpijczycy przygotowu-
jący się do ważnych zawodów, a także członkowie krakowskich 
klubów sportowych i mieszkańcy stolicy Małopolski.

Sport dla wszystkich
Pozytywny wpływ sportu na zdrowie jest znany od dawna. 
W  przypadku osób niepełnosprawnych aktywność fizyczna 
ma szczególne znaczenie. Sport często pełni funkcję rehabili-
tacji. Jednocześnie współzawodnictwo stwarza dobre warunki 
do integracji społecznej. Poza tym wiele osób niepełnospraw-
nych boryka się z brakiem wiary we własne siły i niskim poczu-
ciem własnej wartości. Uprawianie sportu pozwala im uwierzyć 
w  siebie. Warto zaznaczyć, że niejedna, prowadząca aktywny 
tryb życia osoba nazywana niepełnosprawną, jest w rzeczywi-
stości o wiele bardziej sprawna niż wiele innych, którzy choć są 
zdrowi, nie wykorzystują potencjału własnego organizmu i nie 
rozwijają swoich możliwości. Ta pierwsza grupa często spo-
tyka się jednak z  przeszkodami, które utrudniają uprawianie 
wybranej dyscypliny. Jedną z  nich stanowi bariera architekto-
niczna — wiele starych budynków nie jest dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Sytuacja jednak stopniowo 
się poprawia — nowe obiekty sportowe muszą spełniać kryte-
ria dostępności.

Anna Kapłańska

fot. Wojciech Kryński
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Perły z sieci

Dom Kereta 

Dom Kereta to instalacja artystyczna znajdująca się 
w warszawskiej dzielnicy Wola w miejscu skrzyżowania ulic 
Chłodnej i Żelaznej. Budynek zaprojektowany przez Jakuba 
Szczęsnego z grupy projektowej Centrala jest najwęższym 
budynkiem na świecie — znajduje się on w 152-centymetrowej 
szczelinie pomiędzy blokiem mieszkalnym przy ul. Chłodnej 
22 i kamienicą przy ul. Żelaznej 74. Instalacja została 
zaprojektowana jako pracownia dla izraelskiego pisarza Etgara 
Kereta i przeznaczona jako miejsce działań kulturalnych. 
Budynek nie spełnia polskich norm dla lokalu mieszkalnego, 
przez co nie jest obiektem stałym i nie można być w nim 
zameldowanym na stałe. Dom powstał na planie trójkąta 
prostokątnego o powierzchni 14 mkw. i składa się z trzech 
poziomów. W najszerszym miejscu liczy 122 cm, a w najwęższym 
72 cm, co czyni go najwęższym domem na świecie. Oficjalne 
otwarcie budynku odbyło się 20 października 2012 r. Do 2018 r. 
w Domu Kereta mieszkało ponad 40 artystów z różnych krajów. 
Projekt został zrealizowany przez Fundację Polskiej Sztuki 
Nowoczesnej. 

Smoczy most  

Most w kształcie smoka powstał w miejscowości Da Nang 
nad rzeką Han w środkowym Wietnamie, gdzie smok stanowi 
symbol bogactwa, szczęścia i waleczności kraju. Konstrukcję 
zaprojektowali architekci z pracowni Ammann & Whitney 
Consulting Engineers, należącej do Louis Berger Group. Most 
został oddany do użytku 29 marca 2013 r., a jego inauguracja 
była związana z 38 rocznicą wyzwolenia kraju. Otwarciu 
Smoczego Mostu towarzyszyło ustanowienie dwóch rekordów: 
był to najdłuższy tego typu most na świecie, a także jedyna 
jednoprzęsłowa konstrukcja o takiej długości w południowej Azji. 
Most ma 666 m długości, 38 m szerokości oraz 66 m wysokości. 
Wiedzie przez niego sześciopasmowa droga przeznaczona 
dla ruchu kołowego, która łączy lotnisko z centrum miasta. 
Najbardziej wyjątkowym elementem budowli jest stalowa 
konstrukcja w kształcie mającym przypominać podobiznę 
dwugłowego smoka. Całość podświetlona została 15 tys. diod 
LED, a głowy smoka potrafią zionąć ogniem i wodą. 

Rock & Roll Hall of Fame 

Muzeum rock and rolla i rocka mieści się w Cleveland, w stanie 
Ohio w Stanach Zjednoczonych. Lokalizacja obiektu jest 
nieprzypadkowa, gdyż statystycznie najwięcej amerykańskich 
muzyków rockowych pochodzi z tego stanu. Budynek 
zaprojektował znany architekt Ieoh Ming Pei, a  oficjalne otwarcie 
odbyło się 2 września 1995 r. Muzeum oferuje ponad 5109 mkw. 
powierzchni wystawowej, gdzie zgromadzone są liczne eksponaty 
związane z wszelkimi odmianami muzyki rockowej oraz ekspozycje 
ukazujące rozwój i historię tego gatunku muzycznego. W obiekcie 
poza przestrzeniami wystawowymi znajduje się także hall of fame 
— hala sław honorująca największych artystów rockowych i osoby, 
które miały znaczący wpływ na kształtowanie się muzyki rockowej. 
Bryłę budynku stanowi geometryczna wieża o wysokości 
50 m, z przytwierdzonymi na wspornikach dodatkowymi 
pomieszczeniami. Wieżę podtrzymuje trójkątna szklana piramida, 
która stanowi główną fasadę wejściową i rozciąga się na plac 
o powierzchni 6 tys. mkw. 

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Prezydent podpisał specustawę
Prawo budowlane o zaostrzonych wymogach dostępności i krót-
szy czas potrzebny na zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej, 
to zmiany, jakie wprowadzi specustawa mieszkaniowa podpisana 
przez prezydenta. Najważniejszym celem wprowadzanych zmian 
jest przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, aby czas 
potrzeby na realizację projektów budowlanych skrócił się z  5 lat 
do jednego roku.

Nowe przepisy uregulują także kwestie związane z  przysto-
sowywaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, ro-
dzin z  dziećmi czy seniorów.  Zanim zostanie wydane pozwolenie 
na użytkowanie, upoważnione do tego ograny przeprowadzą kon-
trolę, czy projekt architektoniczno-budowlany spełnia ustawowo 
określone kryteria. Budynek musi posiadać bezprogowe drzwi, od-
powiednią liczbę wind, a korytarze mają mieć stosowną szerokość. 
Oprócz niezbędnych elementów architektonicznych wśród miesz-
kań znajdą się też te, specjalnie przeznaczone dla mieszkańców 
o szczególnych potrzebach.

Rynek kredytowy ma się dobrze 
Ze statystyk prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w czerwcu 2018 r. 
zainteresowanie kredytami było większe niż rok temu. Polacy chętniej zaciągali nie tylko kre-
dyty mieszkaniowe, ale także konsumpcyjne, czy otwierali karty kredytowe. Największy 
wzrost popytu odnotowano w przypadku produktów konsumpcyjnych — o 8,7 proc., natomiast 
w  obrębie hipotek różnica wyniosła 6,1 proc. W  czerwcu pozytywnie rozpatrzono 19,5 tys. 
wniosków o kredyt hipoteczny, co dało kwotę 4,93 mld zł. Pod względem wartościowym jest 
to wzrost o 16,7 proc.

Patrząc na zestawienia z pierwszego półrocza, zauważamy, że Polacy najczęściej wniosku-
ją o  kredyty mieszkaniowe. Przekłada się to nie tylko na ich liczbę, ale również na wartość. 
W pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., 
liczba przydzielonych hipotek wzrosła o 7,8 proc. Zmiana znalazła odzwierciedlenie także we 
wnioskowanych kwotach. Suma wynikająca ze wszystkich zapytań zwiększyła się o 16,7 proc.

Jak podkreśla prof. Waldemar Rogowski z BIK, optymizm może zakłócić spadająca podaż. 
Jeśli zjawisko nadal będzie postępować, niekorzystnie wpłynie to również na popyt kredytów 
mieszkaniowych — wyższe koszty mieszkań zniechęcą do zaciągania kredytów, a  w  następ-
stwie sytuacja przyczyni się do spadku liczby wniosków o kredyt i  jednocześnie wzrostu ich 
wartości.

Fałszywe obwieszczenia licytacji komorniczych 
Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości z licytacji komorniczej 
powinny uważać. Na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej po-
jawił się komunikat ostrzegający przed oszustami, którzy podają się za 
komorników sądowych. Informację zamieszczono w związku z obwiesz-
czeniami o licytacjach nieruchomości, publikowanymi na komercyjnych 
portalach. Osoby odpowiedzialne za umieszczanie komunikatów pod-
szywają się pod komorników sądowych. Do oszustwa wykorzystują da-
ne komorników uprawnionych do pełnienia funkcji zawodowych.

Aby mieć pewność, że widniejąca w internecie wzmianka o licytacji 
komorniczej jest zgodna z prawem, należy zweryfikować dotyczące jej 
informacje. Z danymi można zapoznać się na stronie kancelarii komor-
niczej komornik.pl, natomiast samo ogłoszenie musi znajdować się na 
stronie licytacje.komornik.pl. Weryfikacja powinna objąć również nu-
mer rachunku bankowego – konieczna jest w  w  tym przypadku zgod-
ność z numerem rachunku komornika lub sądu rejonowego.

W ostatnim czasie Krajowa Rada Komornicza przestrzegała również 
przed fałszywymi wnioskami egzekucyjnymi, gdzie podrobione były ty-
tuły wykonawcze w formie aktów notarialnych.
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Z Krakowa

Ruszyła budowa Trasy Łagiewnickiej 
Oficjalnie rozpoczęto budowę Trasy Łagiewnickiej w  Krakowie. Prace bu-
dowlane ruszyły na pętli tramwajowej w Kurdwanowie, gdzie przedstawi-
ciele spółki Trasa Łagiewnicka przekazali wykonawcy — firmie Budimex — 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W najbliższym czasie na pę-
tli zostanie wymienione torowisko i  powstaną dodatkowe rozjazdy, które 
po wybudowaniu nowej linii mają umożliwić wyjazd tramwajom w kierun-
ku ul. Zakopiańskiej. Następne rozpoczną się prace związane z  przebudo-
wą skrzyżowania ulic Turowicza i Herberta oraz budową tunelu pod ul. Tu-
rowicza. Łącznie w ramach Trasy Łagiewnickiej powstanie 3,5 km nowych 
dróg, 2,3 km linii tramwajowej oraz 5 tuneli o  łącznej długości 2,1 km. In-
westycja zakłada także realizację nowych węzłów drogowych, mostów, kła-
dek, ścieżek rowerowych i  chodników. Powstanie także nowa linia tram-
wajowa od pętli w  Kurdwanowie do ul. Zakopiańskiej. Koszt inwestycji 
wynosi 802  mln  zł — połowę tej kwoty pokryją środki unijne, w  tym kre-
dyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz wsparcie z Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Trasa Łagiewnicka ma powstać do końca 2020 r. Na-
stępnie planowana jest budowa kolejnych tras III obwodnicy: Pychowickiej 
i Zwierzynieckiej.

Wybrano wykonawcę północnej obwodnicy 
Krakowa 
Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosił wybór generalnego wykonawcy dla budowy północnej ob-
wodnicy Krakowa. Do ogłoszonego przez GDDKiA w  grudniu ze-
szłego roku przetargu zgłosiło się 8 firm. 30 kwietnia otwarto ko-
perty z ofertami, a teraz wybrano najkorzystniejszą z nich. Zwycię-
ską koncepcję budowy obwodnicy zaproponowało chińsko-polskie 
konsorcjum: firma Stecol corporation z  Chin oraz Polbud-Pomorze 
Sp. z o.o. z Polski. Wykonawca zadeklarował zrealizowanie inwesty-
cji za kwotę 1,289 mld 942 tys. zł. w terminie 47 miesięcy, nie licząc 
okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do zadań wyko-
nawcy należy zaprojektowanie i budowa trasy wraz z  infrastruktu-
rą, uzyskanie wymaganych decyzji, zezwoleń i opinii oraz opracowa-
nie dokumentacji powykonawczej. Pozostali oferenci mogą odwołać 
się od decyzji w terminie 10 dni od ogłoszenia wykonawcy. Północna 
obwodnica Krakowa ma powstać do 2023 r. Koszt inwestycji wyno-
si 1,300 mld zł.

Strefa ograniczonego ruchu na Kazimierzu zniknie 
do końca roku
Piotr Ćwik pełniący funkcję wojewody Małopolski, przedłużył ter-
min na likwidację strefy ograniczonego ruchu do grudnia tego roku. 18 
czerwca wojewoda nakazał urzędnikom z ZIKiT likwidację wprowa-
dzonej pod koniec 2017 r. strefy ograniczonego ruchu na terenie Ka-
zimierza. Wojewoda uznał, że zmiany te zostały wdrożone niezgodnie 
z prawem, gdyż zarządca drogi nie ma prawa zakazywać określonym 
użytkownikom korzystania z infrastruktury. Pierwotnie ZIKiT miał to 
wykonać w terminie 30 dni od ogłoszenia decyzji. Zamiast tego, posta-
nowił zastąpić strefę ograniczonego ruchu na Kazimierzu tzw. Stre-
fą Czystego Transportu — na której teren będą mogły wjeżdżać tylko 
pojazdy elektryczne, napędzane gazem ziemnym lub wodorem oraz 
mieszkańcy, dostawcy, pojazdy uprawnionych służb oraz posiadacze 
specjalnych zezwoleń wydanych przez ZIKiT. Na utworzenie Strefy 
Czystego Transportu nie zgodzili się jednak miejscy radni. ZIKiT wy-
stąpił do wojewody z prośbą o przedłużenie czasu na likwidację strefy 
ograniczonego ruchu, na co właśnie otrzymał zgodę.

fot. Zygmunt Put, fot. na lic. Wikimedia Commons
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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 4,2745

chf 3,6988

pln 3,58%

ii kw. 2018 7099 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2,0% (lipiec 2018)

eur 2,0% (czerwiec 2018)

wibor * 1,7000

euribor ** –0,3190

libor chf –0,7236

libor eur *** –0,3564

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) 143,45

tabela nr 148/A/NBP/2018 z dnia 02.08.2018

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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Architekt wnętrz, dla kogo, po co i dlaczego?

pewno każdy może i powinien projektować wnętrze swo-
jego mieszkania czy też domu? 

Jak w  filmie Hitchcocka, na początek trzęsienie ziemi, 
a  teraz zrobi się jeszcze ciekawiej. Jeśli zastanawiamy się 
nad zatrudnieniem projektanta, powinniśmy zadać sobie 
ważne pytanie i  szczerze na nie odpowiedzieć: Dlaczego? 
Szczera odpowiedz jest w tej kwestii kluczowa. Zacznijmy 
zatem od istoty sprawy: kim jest projektant i  jaką usługę 
nam oferuje. Jakie są składowe jego pracy i co dostajemy? 
Projektant to osoba, która posiada wiedzę, doświadczenie 
i  umiejętności potrzebne do zaprojektowania funkcjonal-
nego, estetycznego wnętrza mieszkalnego. Potrafi słuchać 
i stworzyć projekt w dowolnym stylu w sposób, w którym 
łączy estetykę swoją i  klienta. Projektant oferuje swoje 
umiejętności oraz czas. Dopiero suma wszystkich tych ele-
mentów może zaowocować odpowiednim projektem.

Kiedy warto skorzystać z pomocy 
projektanta?
Wracając do pytania: dlaczego mam zatrudnić projektanta? 
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Postaram się uła-
twić sprawę poprzez wskazanie, w jakich przypadkach nie 
trzeba korzystać z  pomocy projektanta. Jeżeli właściciel 

mieszkania posiada zdolności artystyczne, jest osobą wrażliwą na 
estetykę i może o sobie powiedzieć, że ma wyrobiony gust, a dodat-
kowo dysponuje czasem, który może poświęcić na projekt swojego 
„M”, niech samodzielnie zaprojektuje mieszkanie. Może się okazać, 
że będzie to piękna przygoda. Jeśli chcemy zatrudnić projektanta, 
bo wszyscy tak robią i  jest to modne, to zadajmy sobie powyższe 

pytania jeszcze raz i postarajmy się odpowiedzieć na nie 
szczerze. Jeśli klient potrzebuje kogoś, kto potwierdzi, że 
jego pomysły są genialne, a jednocześnie nie jest przygo-
towany na słowa krytyki — powinien jeszcze raz rozwa-
żyć, czy jest sens korzystać z usług profesjonalisty. 

Projekt wnętrz stanowi wynik wspólnych działań, roz-
mów i  kompromisu osiągniętego między projektantem 
a  klientem. Jeśli kompromis nie wchodzi w  grę, projek-
towanie wnętrza stanie się drogą przez mękę. Dla mnie 
projektowanie jest w zasadzie dość łatwym procesem do 
opisania, trudniejszym w realizacji. Co do zasady, potrze-
by i pomysły klienta zostają przepuszczone przez filtr wie-
dzy i estetyki projektanta, po czym otrzymujemy gotowy 
projekt. Im więcej informacji architekt otrzyma od właści-
ciela mieszkania, tym lepiej projekt będzie dostosowany 
do jego oczekiwań i potrzeb. Im więcej czasu poświecimy 
na opracowanie koncepcji, tym efekt finalny będzie bliższy 
wyobrażeniom inwestora. 

Podsumowując dotychczasowe wątki, projektant 
to wiedza, estetyka i  czas. Jeśli potrzebujemy tych 

aranżacje wnętrz

Architekt wnętrz, projektant wnętrz oraz dekorator. To, jakie są różnice 
i podobieństwa między tymi zawodami, zostawię na inną okazję. Dziś chciałbym 
się skupić na tym dla kogo, po co i dlaczego zatrudniamy osoby lub firmy, które 
zajmują się projektowaniem wnętrz.

M
am nadzieje, że nikt nie spali mnie na stosie za stwierdze-
nie, że projektowanie wnętrz nie jest „czarną magią”. Mówi 
to osoba, która zajmuje się tym zawodowo. Widziałem 

wiele wnętrz mieszkalnych zaprojektowanych przez właścicieli, 
którzy nie mają nic wspólnego z tą branża, a efekt był niesamowi-
ty. Można powiedzieć, że nie jest to wyższa matematyka, ale czy na 

projekt: SUMA Architektów

projekt: SUMA Architektów
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elementów, aby zaprojektować wnętrze naszego mieszkania, wy-
starczy znaleźć profesjonalistę, z którym komunikacja będzie łatwa 
i przyjemna. Gotowy przepis na sukces.

Po co nam projektant?
Wracając do pytania: po co nam projektant?, pierwszą myślą, jaka 
może się nasunąć, jest dbałość o  estetykę wnętrza. Innymi sło-
wy, starania o  to, by mieszkanie było piękne. Nic bardziej mylne-
go. Pojęcie piękna jest względne. Projektant pracuje po to, aby 
inwestorzy mogli uniknąć błędów w  zakresie funkcji i  ergonomii. 
Zwłaszcza, że wprowadzanie zmian na późniejszym etapie może 
być bardzo kosztowne. Po drugie pomoc projektanta ma zaosz-
czędzić nasz czas, który jest cenny. Ostatecznie, inwestorzy po-
trzebują go, aby zrealizować swoje marzenia i pomysły, ale w taki 
sposób, by efekty nie przestraszyły ich samych. Jeśli coś nie pasuje 
do siebie, projektant powinien zwrócić uwagę na ten fakt i doradzić 
w taki sposób, aby efekt finalny nie wymagał zmian. Można to pod-
sumować jednym, prawdziwym zdaniem, do którego żaden artysta 
się nie przyzna. Dobry projektant jest po to, aby oszczędzić czas, 
pieniądze i nerwy. 

Projektować czy zatrudnić projektanta?
Celowo został opisany przypadek projektowania wnętrz mieszkal-
nych, ponieważ projekty przestrzeni publicznych rządzą się swoimi 
prawami, a ze względu na przepisy muszą być wykonywane przez 
architektów wnętrz. 

Mam nadzieje, że przybliżyłem choć trochę temat, który jest 
obszerny i  analizowany bardzo indywidualnie Może udało się 
w ten sposób kogoś zachęcić do spróbowania swoich sił w pro-
jektowaniu albo pomóc w podjęciu decyzji o zatrudnieniu projek-
tanta. Może właśnie on jest osobą, której potrzebujemy podczas 
urządzania mieszkania. Od siebie mogę tylko dodać, żeby w po-
szukiwaniach projektantów kierować się własną opinią i  wybie-
rać tych, których realizacje do nas przemawiają. Mają coś, co 
przykuwa uwagę potencjalnych klientów i jednocześnie czują oni, 
że można zamieszkać w tak zaprojektowanych wnętrzach. Warto 
spotkać się z kilkoma projektantami, zamienić kilka zdań i wybrać 
taką osobę, z którą dobrze się rozmawia. Jak to mówi młodzież 
— z  którą jest podobny klimat. Pamiętajmy, że projekt to droga 
i  przygoda, w  którą wyruszamy z  projektantem. A  warto w  nią 
wyruszyć z kimś, kto nas rozumie i kogo my rozumiemy, a dodat-
kowo miło się z nim rozmawia.

Jakub Jan Surówka

projekt: SUMA Architektów
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Sposoby na ochłodzenie mieszkania

W
 sezonie letnim na upał w mieszkaniu narzekają przede 
wszystkim osoby, które mieszkają na poddaszu. Ry-
zyko nadmiernego nagrzewania występuje także 

w przypadku lokali z ekspozycją południową, jednak w tej sytu-
acji do rozwiązania problemu mogą wystarczyć rolety. Coraz czę-
ściej stosowane są rolety elewacyjne, montowane na zewnątrz. 
Wykonuje się je z  profili aluminiowych i  pianki poliuretanowej. 
Istotny jest także ich kolor — najlepiej postawić na biały, który 
w najmniejszym stopniu pochłania światło słoneczne. 

Oszczędzanie energii
Istnieje również szereg innych rozwiązań, które pozwalają obni-
żyć temperaturę w  mieszkaniu. Najskuteczniejszym sposobem 
jest klimatyzacja. Zanim zdecydujemy się na zakup profesjonalne-
go sprzętu, można sięgnąć po domowe metody. Jedną z nich jest 
zadbanie o  to, by wytwarzanie energii elektrycznej w  pomiesz-
czeniach było mniejsze. Urządzenia, takie jak telewizor, kompu-
ter, lampy czy sprzęt audio, podczas działania wytwarzają ciepło. 
W ciągu dnia, kiedy mieszkanie jest puste, warto odłączyć urzą-
dzenia od źródła zasilania. Ciekawym sposobem na obniżenie 
temperatury w mieszkaniu jest ustawienie naczyń z zimną wodą, 

a  nawet napełnienie całej wanny. Dzięki temu poczujemy przy-
jemny chłód. Należy jednak rozsądnie podchodzić do tego rodza-
ju rozwiązań, żeby uniknąć zawilgocenia ścian.

Podobny efekt osiągniemy dzięki roślinom doniczkowym. Im 
więcej roślin w  mieszkaniu, tym zdrowsze powietrze i  wrażenie 
chłodu. 

Zacienienie balkonu
Jeśli do mieszkania przylega balkon, można wykorzystać go do 
zaciemnienia wnętrza. W tym celu należy przygotować mniej lub 
bardziej prowizoryczne zadaszenie. Najprostszym rozwiązaniem 
jest zakup i montaż dużego parasola przeciwsłonecznego lub za-
wieszenie płachty jako osłony przed promieniami słonecznymi. 

Zabezpieczenie okien
Trudniejsze zadanie w sezonie letnim mają właściciele mieszkań 
na poddaszu. Okna połaciowe przepuszczają zdecydowanie wię-
cej promieni niż tradycyjne. Wnętrze nagrzewa się też znacznie 
szybciej, już od godzin porannych. Aby zapobiec podwyższeniu 
temperatury w mieszkaniu, warto zaopatrzyć się w markizy. Na-
kładane od zewnątrz chronią przed upałami, a  jednocześnie nie 
powodują, że wnętrze staje się ciemniejsze. Producenci zapew-
niają, że markizy pozwolą obniżyć temperaturę w  mieszkaniu 
o kilka stopni. 

Na okna można założyć także folię przeciwsłoneczną. Wyko-
nana z  przezroczystego materiału odbija promienie słoneczne 
(dzięki cienkiej metalicznej warstwie). W  zależności od potrzeb 
takie folie przykleja się w  środku mieszkania lub na zewnątrz. 
Rozwiązanie wymaga znacznie mniejszego nakładu pracy i  pie-
niędzy niż rolety zewnętrzne, ale nie zawsze będzie tak skutecz-
ne. Ciekawym pomysłem jest też folia lustrzana. 

Zmiany temperatury należą do najczęstszych przyczyn dyskomfortu w mieszkaniu, 
zarówno zimą, jak i latem. W obu przypadkach duże znaczenie ma usytuowanie lokalu 
w budynku oraz nasza indywidualna wrażliwość na pogodę. Na rynku nie brakuje 
produktów i urządzeń, które pomagają utrzymać optymalną temperaturę w mieszkaniu. 
Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować wszystkie możliwości. 



 n	 27Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 15/2018

Wentylator — jak wybrać najlepszy
Wentylator to najpopularniejszy i  najszybszy sposób ochłodze-
nia wnętrza. Ważne, aby ustawić go w  odpowiednim miejscu, 
tj. w takim, które pozwoli uniknąć przeciągu i związanego z nim 
przeziębienia. Podmuch wentylatora nie powinien być skierowa-
ny wprost na użytkownika. Jeśli to możliwe, ustawmy bezpiecz-
ną dla zdrowia prędkość przepływu powietrza. W zależności od 
tego, w jak zaawansowane opcje regulacji wyposażony jest wen-
tylator, należy dążyć do optymalnej prędkości: poniżej parame-
tru 0,2 m/s. 

Efekt rozproszenia ciepła w mieszkaniu można osiągnąć, uru-
chamiając równocześnie kilka wentylatorów. Rozwiązanie to 

pomoże utrzymać stałą temperaturę w pokojach. Wybór modelu 
zależy od tego, jak duży ma mieć zasięg. W jednym pomieszczeniu 
najskuteczniejszy będzie wentylator sufitowy. Jest nieco droższy 
od stojących modeli, ale zapewni równomierny przepływ powie-
trza w całym pokoju. Takie urządzenie można połączyć z oświe-
tleniem i uruchamiać za pomocą włącznika światła. 

Jeśli zależy nam na możliwości zmiany położenia wentylatora, 
lepszy będzie model stojący. Jego wielkość należy dostosować 
do warunków, jakie panują w mieszkaniu. Nowoczesne urządze-
nia działają ciszej i  mają niestandardowe, bardziej opływowe 
kształty. Tradycyjne obudowy mogą być niebezpieczne dla dzie-
ci. Ponadto istnieje większe ryzyko uszkodzenia śmigła. Minusem 
najtańszych modeli może być hałas podczas pracy i  gromadze-
nie kurzu. Trzeba liczyć się także z tym, że wentylatory pobiera-
ją dużo energii elektrycznej, co wpłynie na wysokość rachunków. 

Klimatyzacja — stała temperatura przez cały rok
Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w zakresie kontrolo-
wania temperatury w mieszkaniu jest klimatyzacja. System pra-
cuje poprzez wymianę powietrza, która prowadzi do schładzania. 
Klimatyzacja jest wyposażona w  pilot do regulacji temperatury 
i  innych parametrów. Minus to konieczność częstego czyszcze-
nia, aby uniknąć wprawiania w  ruch czynników chorobotwór-
czych i  alergenów. Do zalet klimatyzacji należy natomiast nie 
tylko chłodzenie powietrza, ale również zmniejszanie poziomu 
wilgoci. Najkorzystniej na samopoczucie mieszkańców wpływa 
utrzymywanie w mieszkaniu temperatury od 23 do 26 stopni. Za-
lecana wilgotność powietrza to ok. 40–60 proc. Warto pamiętać 
o  zasadzie zachowania maksymalnie 7-stopniowej różnicy mię-
dzy temperaturą na zewnątrz a temperaturą w mieszkaniu. 

Karolina Naramek
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Mieszkanie w kolorach i motywach lata

W
 architekturze wnętrz nic lepiej nie oddaje letniej pory 
roku niż meble i dodatki w kolorach słońca. Latem war-
to postawić na żywe barwy, zwłaszcza różne odcienie 

żółtego i błękitu. Ciemne drewno czy marmury, mimo iż należą 
do tegorocznych trendów wnętrzarskich, nie będą mile widziane 
w mieszkaniu, do którego chcemy wpuścić promienie słońca. Do-
słownie pomogą w tym wszelkiego rodzaju przeszklenia, ale efekt 
rozjaśnienia wnętrza osiągniemy także dzięki ścianom i meblom 
w pastelowych kolorach oraz bieli. Białe szafki i regały to elemen-
ty zaczerpnięte z  dodającego mieszkaniom lekkości i  świeżości, 
stylu prowansalskiego. Warto jednak przełamać biel wyrazistą 
żółcią, nawet jeśli tylko w formie wazonu pełnego słoneczników. 

Do kuchni najlepiej będą pasować doniczki z  ziołami czy wi-
szące bukiety lawendy — rodem ze słonecznej Prowansji. W salo-
nie nie powinno zabraknąć świeżych kolorowych kwiatów. Latem 
można pozwolić sobie także na odważne dekoracje, np. fotota-
petę z  egzotycznym krajobrazem, grafikę z  peruwiańskim mo-
tywem słońca czy kwiatowy ornament na ścianie, którą chcemy 
wyeksponować. W letnim mieszkaniu króluje różnorodność: ma-
teriałów, kolorów i  wzorów. Zamiast kontrastowych zestawień 
czerni i bieli, postawmy na różne barwy: od pastelowych, po fio-
lety i pomarańcze. 

Czas na relaks
Lato to sezon urlopów, czas relaksu i zabawy. Na regałach moż-
na zatem śmiało postawić oryginalne ramki (z naturalnych mate-
riałów lub w pastelowych kolorach) na zdjęcia z wakacji, a także 
muszle, bursztyny czy kamienie. W klimat letniej zabawy wpro-
wadzą również kolorowe poduszki, fantazyjne narzuty, palmy 
i  drzewka pomarańczowe w  donicach czy mini barki. Wrażenie 
lekkości uzyskamy poprzez ustawienie mebli z jasnej wikliny, np. 
regału na książki i  pamiątki z  wakacji, czy foteli lub krzeseł. Po-
nadto coraz popularniejsze wśród miłośników ciekawych rozwią-
zań we wnętrzach są hamaki i huśtawki montowane do sufitu lub 
ścian. 

Jest to wymagający naszej uwagi element aranżacji, dlatego 
należy dobrze zastanowić się przed zakupem. Po pierwsze trze-
ba ocenić, czy w wybranym pokoju jest wystarczająco dużo miej-
sca na wiszący hamak. Po drugie, warto sprawdzić wytrzymałość 

aranżacje wnętrz

Lato to pora roku, która dodaje energii i budzi do życia. Warto zatrzymać tę energię na 
dłużej, urządzając mieszkanie z wykorzystaniem motywów, które kojarzą się z letnią aurą. 
Oto kilka wskazówek, jak sprawić, by w każdym pokoju zapanował wakacyjny nastrój.

ścian, do których będzie zamontowana konstrukcja. Jeśli hamak 
miałby zostać przytwierdzony do ścian działowych, lepiej zre-
zygnować z  zakupu. Wyznaczając punkty do mocowania, nale-
ży uważać na poprowadzone pod tynkiem przewody elektryczne 
lub rury (w zależności od miejsca, gdzie będzie wisiał hamak).

Istotne przy wyborze konkretnego zestawu będzie to, czy za-
wiera elementy montażowe. Część modeli ich nie posiada, dla-
tego trzeba dokupić osobno odpowiedni sprzęt. Producenci 
hamaków i  huśtawek umieszczają na opakowaniach informację 
o maksymalnym obciążeniu — to również należy sprawdzić. Haki, 
na których będzie zawieszony hamak, powinny być oddalone od 
siebie o minimum 3 do ok. 5 m. 

Poza kwestiami technicznymi, ważna jest estetyka. W hamaku 
mogą znaleźć się np. kolorowe poduszki lub wiszące frędzle na-
wiązujące do stylu marynistycznego. Jaki materiał i kolor hamaka 
wybrać? Najlepiej zgodny z projektem całego wnętrza. 

Karolina Naramek
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rynek pierwotny | mapa inwestycji

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

XV 
Mistrzejowice

XVi Bieńczyce

XiV Czyżyny
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

1 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) I etap – IV kw. 2018,  
II, III, IV etap – IV kw. 2019 27–59 od 5800 Activ Investment 62

2 Grzegórzki Park (ul. Francesco Nullo)
bud. 4 – zrealizowany,  
bud. 5 – III/ IV kw. 2019, 
bud. 6 (przedsprzedaż) – III/IV kw. 2020

76,  
55–134, 
28–98

8200,  
7300–9500, 

7100–11 000
Inter-Bud 40

3 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67 f) bud. 4 - zrealizowany 70–91 10 000–11 100 Inter-Bud 42

4 Wiślane Tarasy 2.0  
(ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–97 7700–15 000 Inter-Bud 42

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

6 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 35–52 6420–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 60

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

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

36–77 6599–7659 Imperial Capital 63

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 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 6200–8000 Tętnowski Development 50

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

13 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 6307 CP RE 55

14 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 57

15 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 48

Krowodrza   Średnia cena: 8040 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 8492 zł/mkw. 

prądnik Biały   Średnia cena: 6757 zł/mkw. 

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

5 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) III kw. 2018 27–95 7000–9200 Centrum Nowoczesnych Technologii 46

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32
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zwierzyniec   Średnia cena: 9741 zł/mkw. 

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

24 Głowackiego (ul. Głowackiego) czerwiec 2018 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 52, 60

25 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 43–95 od 6399 Imperial Capital 63

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7031 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 8027 zł/mkw. 

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

16 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 69–97 5900–6300 Dom-Bud M. Szaflarski 60

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

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

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

46–72 6200–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 60

20 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 62

21 Słowiańskie Wzgórze (ul. Kwartowa 16) zrealizowana 36–88 6299–7235 WAKO 57

22 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 57

23 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2a, 2b, 5 – zrealizowany, 
bud. 6 – listopad 2018 50–79 6600–7800 Dom-Bud M. Szaflarski 60

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

Bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5382 zł/mkw. 

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

27 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 49–70 5500–6100 Proins 56

28 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

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

26 Starowolska Residence (ul. Starowolska) sierpień 2018 178 8427 JARMEX 63
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Łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 6746 zł/mkw. 

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

42 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 7000 Budopol 44

43 Łagiewnickie Wzgórze (ul. Roi 6/Fredry) lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 61

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.

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

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

40 Inwestycja Wodna (ul. Wodna) IV kw. 2020 31–73 b.d. Activ Investement 62

41 Osiedle Nowy Przewóz 5.0 (ul. Przewóz) I kw. 2018 30–89 b.d. Instal I okładka

dębniki     Średnia cena: 7041 zł/mkw. 

podgórze duchackie   Średnia cena: 6251 zł/mkw. 

podgórze     Średnia cena: 7674 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.

34 Bonarka, ul. Strumienna II kw. 2020 29–106 6600–7200 HSD Arrow 3, 49

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

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

37 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 od 6300 Krakoin 62

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

29 ATAL Kliny Zacisze IV kw. 2019 23–106 od 5500 ATAL 53

30 Dobrowolskiego 24  
(ul. Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw. 2019 62–99,  

166 od 4848 Paweł Mleko  
PM-DEVELOPMENT 51

31 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 32–66 6900 –8200 EXCON 54

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

33 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud 43
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

44 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–88 od 5900 ATAL 59

45 HYNKA II ETAP (ul. Hynka) II kw. 2020 39–68 6700–7000 Dasta Invest 47

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

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

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

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

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

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

czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6018 zł/mkw. 

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 5992 zł/mkw. 

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

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

47 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.

49 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments II okładka



38 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 15/2018

prenumerata



 n	 39

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

39Krakowski Rynek NieruchomościnNr 15/2018

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.

https://www.krn.pl/inwestycja/piasta-towers-budynek-3%2C2689
https://www.krn.pl/inwestycja/piasta-towers-budynek-3,2689
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Grzegórzki Park bud. 5 i 6

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

 1  parter  27,86 250 740 zł

 3  I  57,20 446 160 zł

 4  II  83,71 669 680 zł

 3  VIII  77,04 608 616 zł

 3  X  61,29 582 255 zł

nazwa inwestycji Grzegórzki Park bud. 5 i 6

adres ul. płk. Francesco Nullo

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 do 11 000 zł

termin oddania bud. 5 – III/IV kw. 2019 r. 
 bud. 6 (przedsprzedaż) – III/IV kw. 2020

liczba kondygnacji 11 

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe bud. 5: 40 tys. lub 58 tys. zł (podwójne) 
 bud. 6: 45 tys. lub 60 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 
którą docelowo będzie składać się osiem budynków mieszkalnych 
wraz z częścią usługową. Połowa z planowanych budynków została 
ukończona. Budynek nr 5 jest w trakcie realizacji, natomiast rozpo-
częto przedsprzedaż mieszkań w budynku nr 6.

Inwestycja charakteryzuje się świetnie skomunikowaną lokaliza-
cją (w pobliżu Rondo Mogilskie oraz Rondo Grzegórzeckie) oraz 
wysokim standardem wykończenia części wspólnych. Na osie-
dlu funkcjonuje 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 kaska-
dowymi zielonymi dziedzińcami i licznymi alejkami spacerowymi 
otoczonymi 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  IX  50,52 303 120 zł

 2  X  49,22 310 086 zł

nazwa inwestycji M House

adres ul. ks. Józefa Meiera 16c

miasto Kraków

cena za mkw. od 6000 do 6300 zł

termin oddania oddany do użytkowania

liczba kondygnacji 11

balkon nie

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 50 000 zł (podwójne)

komórka lokatorska (cena) 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

M House to świeżo ukończony budynek mieszkalny zlokalizo-
wany w  dzielnicy Prądnik Biały przy ul. Meiera 16c, w  pobliżu 
Al. 29 Listopada. Posiada doskonałą infrastrukturą towarzyszącą 
— w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje, bank, apteka, przed-
szkole, żłobek, poczta, a  także przystanek komunikacji miejskiej 
z bezpośrednim dojazdem do centrum miasta. Dodatkowym atu-
tem tej lokalizacji jest planowane przesunięcie pętli tramwajowej 
nieopodal naszej inwestycji, a także budowa północnej obwodni-
cy miasta. W obrębie zagospodarowania nieruchomości znajduje 
się również plac zabaw. 

W sprzedaży są jeszcze dwa ostatnie gotowe mieszkania.
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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 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Nove Skotniki to nowoczesne domy w  zabudowie bliźniaczej 
zlokalizowane w  Krakowie Skotnikach przy ul. Dobrowolskiego. 
Łączą w sobie komfort życia w mieście z klimatem panującym na 
terenach podmiejskich. Położone na działce o łącznej powierzch-
ni ok. 1,8 ha, w spokojnej okolicy w otoczeniu terenów zielonych 
oraz zabudowy jednorodzinnej, zapewniają wytchnienie od wiel-
komiejskiego zgiełku.

Inwestycja położona jest w  sąsiedztwie pętli autobusowej 
w Skotnikach oraz niedaleko zajezdni tramwajowo-autobusowej 
„Czerwone Maki” i  parkingu park&ride, co gwarantuje szybką 
i wygodną komunikację zarówno z centrum miasta, jak i południo-
wą częścią Krakowa. Walory estetyczne inwestycji będą wyeks-
ponowane dzięki nowoczesnej i  lekkiej formie architektonicznej 
budynków wyróżniającej się dwuspadowym dachem, szklanymi 
balustradami oraz licznymi przeszkleniami.
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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 facho-
wości jest terminowość w oddawaniu inwestycji oraz liczne pre-
stiżowe nagrody, dyplomy i wyróżnienia. 

„zakopiańska” jest najnowszą inwestycją spółki budowlanej Bu-
dopol. Budynek zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu ulic Zako-
piańskiej i Hoffmanowej (wjazd od osiedla). Rozpoczęcie budowy 
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 
tramwajowa — przystanek Łagiewniki — 16 min od Rynku Głów-
nego) oraz liczne sklepy, szkoły. Deweloper przewiduje możli-
wość wykonania 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 zaprojekto-
wano łącznie 127 mieszkań o powierzchniach od 34 do 70 m2. 
Inwestycja jest usytuowana w pobliżu planowanego na 2020 r. 
przystanku Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Komunikację 
ułatwi ponadto przebudowa Al. 29 listopada i rozbudowa ukła-
du drogowego w rejonie osiedla.

Oferta obejmuje funkcjonalne mieszkania z balkonami lub tarasami 
na wyższych kondygnacjach. Do części lokali na parterze przynale-
żą prywatne ogródki. Podziemna kondygnacja zostanie przezna-
czona 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 sa-
mym 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 kla-
tek schodowych, nowoczesną elewacją i dużymi przeszkleniami.

Gwarantujemy miejsce parkingowe dla każdego z  mieszkań, 
a  także dla gości. Bezpieczeństwo zapewni całodobowy moni-
toring terenu wokół budynków, zaś możliwość zakupów i  sko-
rzystania z szeregu usług umożliwią lokale handlowo-usługowe 
zlokalizowane w części parterowej budynków. Na terenie osiedla 
zaprojektowaliśmy przedszkole, bezpieczne place zabaw, ogro-
dzony 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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Hynka II etap

DaSTa INveST SP. z O.O.
Biuro sprzedaży mieszkań: Plac Axentowicza 3/2, 30-034 Kraków 
tel: (12) 633 29 15 | mail: biuro@dastainvest.pl | www.dastainvest.pl

nazwa inwestycji Hynka II etap

adres ul. Hynka

miasto Kraków

cena za mkw. 6700–7000 zł

termin oddania II kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 8 i 5

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Doceniając atuty Czyżyn, Dasta Invest przygotowała kolejny ze-
spół budynków mieszkalnych w sąsiedztwie zrealizowanego osie-
dla przy ul. Marii Dąbrowskiej. Mieszkańcy osiedla zamieszkają 
w tej części Czyżyn, która od lat cieszy się bardzo dobrą infrastruk-
turą. W okolicy działa wiele sklepów, usług i poczta. W okolicy są 
także przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie i kościół.

Drugi etap inwestycji przy ul. Hynka (część A i B) charakteryzuje 
się nowoczesną architekturą z  funkcjonalnie i  przestrzennie za-
projektowanymi wnętrzami mieszkań. W  ramach inwestycji wy-
budowane zostaną mieszkania o powierzchniach od 34–79 m2. Do 
każdego z mieszkań zaprojektowano przestronne loggie. W kon-
dygnacji podziemnej znajdować się będzie wielostanowiskowy ga-
raż, w którym znajdować się będą miejsca postojowe. Na terenie 
tego osiedla zagospodarowany zostanie wyjątkowo duży wspólny 
teren zielony z elementami rekreacyjnymi i małej architektury.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 —  39,00 —

 3 —  53,00 —

 4 —  68,00 —
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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Witkowickie Wzgórze

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6100 zł brutto

termin oddania czerwiec 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż 25 000 zł

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Osiedle „Witkowickie Wzgórze” to kameralna enklawa złożona 
z 16 budynków w tym 3 domów wolnostojących oraz 13 domów 
w zabudowie bliźniaczej z mieszkaniami jedno i dwupoziomowy-
mi. Inwestycja zostanie zrealizowana w II etapach. W pierwszym 
etapie zostaną wybudowane 32 mieszkania, natomiast w  dru-
gim etapie powstaną 3 domy i  22 mieszkania. Mieszkania mają 
dostęp do tarasu lub przestronnego ogródka. Komfort parkowa-
nia zapewnią podwójne garaże przynależne do domów oraz poje-
dyncze do mieszkań. Doskonałym uzupełnieniem są dodatkowe 
miejsca postojowe na terenie osiedla.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,12 7300 zł/m2

 3 I + II  68,22 6900 zł/m2

 4 I + II  76,91 6300 zł/m2

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

 5 parter + I  93,55 6100 zł/m2

Osiedle Witkowickie Wzgórze

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

48 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 15/2018

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734


 n	 49

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 6100–6900 zł

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  0  29,09 186 176

 2  1  38,70 247 680

 3  1  47,21 306 865

 3  1  51,18 327 552

 3  0  54,97 335 317

Opis inwestycji

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

Pobliskie centrum handlowe „Bonarka City Center” będzie du-
żym udogodnieniem związanym z życiem codziennym.

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

Mieszkania znajdują się w  trzypiętrowych budynkach. Skomu-
nikowane cichobieżnymi windami oraz częściami wspólnymi 
o  podwyższonym standardzie. Duże balkony, nowoczesna bryła 
budynku mocno wyróżni inwestycję na Krakowskim rynku nieru-
chomości. W hali garażowej znajduje się 41 miejsc postojowych 
oraz 52 komórki lokatorskie. Dodatkowo na zamkniętym terenie 
osiedla powstanie 8 miejsc naziemnych.

development
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Osiedle Pasteura

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  32,93 256 854 zł

 2  II  45,10 324 720 zł

 2  II  38,61 281 853 zł

 3  I  54,97 390 287 zł

 3  II  71,84 474 144 zł

nazwa inwestycji Osiedle Pasteura

adres ul. Pasteura

miasto Kraków

cena za mkw. od 6700 zł

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska od 6000 do 13 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

„Osiedle Pasteura” to wyjątkowe miejsce na mieszkaniowej ma-
pie Krakowa. Wraz z zespołem architektów stworzyliśmy projekt 
kameralnego i  nowoczesnego osiedla o  rodzinnym charakterze. 
W trzypiętrowych budynkach realizowanych w ramach pierwsze-
go etapu inwestycji znajdować się będzie 88 funkcjonalnych miesz-
kań z balkonami lub tarasami o pow. od 32 do 78 m2 z dostępem do 
wind. Przewidziane są miejsca parkingowe na terenie osiedla jak 
również w  podziemnym garażu. Klasyczna bryła budynków i  ele-
gancka kolorystyka nadają inwestycji miejski styl w zaciszu zieleni. 
Bezpieczne place zabaw, ścieżki spacerowe i specjalne miejsce do 
gry w szachy na wolnym powietrzu zapewnią mieszkańcom relaks 
i wypoczynek. „Osiedle Pasteura” ma dostęp do pełnej infrastruk-
tury miejskiej oraz bardzo dobrą komunikację z centrum Krakowa, 
która w najbliższym czasie zostanie rozszerzona w związku z budo-
wą nowej linii tramwajowej.
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PaWeł MLeKO PM-DeveLOPMeNT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 61,5 370 000 zł

 4/5 piętro/poddasze 98,59 478 000 zł

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

nazwa inwestycji Dobrowolskiego 24

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego 24

miasto Kraków

cena za mkw. od 5050 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Dobrowolskiego 24 to doskonale zlokalizowane osiedle, po-
wstające w dzielnicy Kraków–Skotniki, które charakteryzuje się 
ciekawą i  nowoczesną architekturą. To nowoczesny kompleks 
mieszkaniowy o  wyjątkowo interesującej i  funkcjonalnej zabu-
dowie, składający się z 52 mieszkań i  2 domów, umiejscowione 
w  28 kameralnych budynkach jednorodzinnych w  zabudowie 
szeregowej. 

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

Do każdego mieszkania w  podanej cenie przynależy 1 miejsce 
parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.
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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 mieszka-
nia z  wyraźnym strefowaniem funkcji. Można również wypo-
cząć na przestronnych balkonach, loggiach i tarasach. Budynkowi 
nadano modernistyczny wyraz architektoniczny z wyraźną arty-
kulacją poziomą. W budynku zaprojektowano kondygnację pod-
ziemną z indywidualnymi boksami garażowymi. Sprawny dojazd 
do centrum ułatwi pętla tramwajowa Bronowice, ponadto bez-
pośrednio przy ulicach Podchorążych i  Bronowickiej znajdu-
ją 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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ATAL Kliny Zacisze 

aTaL S.a. 
Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Nadwiślańska 11/331, 30-527 Kraków
tel. 609 301 182 | e-mail: kliny@atal.pl | www.atal.pl

nazwa inwestycji ATAL Kliny Zacisze

adres ul. Biskupa Albina Małysiaka

miasto Kraków

cena za mkw. 5500–5800 zł brutto

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 28 000 zł brutto

komórka lokatorska (cena) 2500 zł brutto/m2

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Na południu Krakowa, w cichej, malowniczej części dzielnicy 
Dębniki, przy ulicy Biskupa Albina Małysiaka, powstanie przy-
jazne osiedle aTaL Kliny zacisze. Bliskie sąsiedztwo terenów 
rekreacyjnych, rozbudowana infrastruktura oraz wygodna ko-
munikacja sprawią, że nowa inwestycja ATAL będzie dosko-
nałym wyborem dla wszystkich poszukujących spokojnego 
miejsca do życia i jednocześnie korzystających z udogodnień, 
jakie niesie ze sobą zamieszkiwanie w dużym mieście.

Własne mieszkanie to dla wielu osób jeden z podstawowych 
celów życiowych, dlatego zadbaliśmy o komfort przyszłych 
mieszkańców. Architektura budynków połączy w sobie ponad-
czasową elegancję i współczesny design.

I d e n t y fi k a c j a W i z u a l n a

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 parter 33,64 195 112 zł brutto

 2 IV 39,99 233 112 zł brutto

 3 II 60,30 345 410 zł brutto

 4 IV 72,82 401 910 zł brutto

 4 IV 87,61 483 215 zł brutto

Przykładowe mieszkania
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Lubostroń Park

excON S.a. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Lubostroń 15 (teren budowy) 30-383 Kraków 
e-mail: biuro@lubostronpark.pl | tel. +48 570 430 431 | www.lubostronpark.pl 

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 I 33,09 234 940 zł

 1 II 37,92 295 300 zł

 2 parter 48,70 340 900 zł

 3 I 53,97 372 390 zł

 4 I 60,03 472 700 zł

 4 II 66,00 509 800 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15

miasto Kraków

cena za mkw. od 6900 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

miejsce parkingowe w garażu 35 tys. zł, na terenie 15 tys. zł

komórka lokatorska 8000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lubostroń Park to wyjątkowa inwestycja zlokalizowana w  spo-
kojnej i zielonej części osiedla Ruczaj.

Przy ul. Lubostroń w dwóch kameralnych budynkach znajduje się 
112 apartamentów o różnorodnych metrażach (1, 2, 3, 4-pokojo-
we). Do dyspozycji kupujących przygotowano 118 miejsc postojo-
wych w garażu podziemnym i 17 miejsc postojowych naziemnych. 
Pomiędzy budynkami urządzona zostanie strefa odpoczynku 
w otoczeniu pięknej zieleni, wyposażona w altanę i elementy ma-
łej architektury sprzyjająca relaksowi.

Okoliczna zabudowa charakteryzuje się niską intensywnością. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przedszkole samo-
rządowe nr 58, zielone tereny rekreacyjne (MPZP Park Ruczaj 
Lubostroń), plac zabaw, mini centrum handlowe. Odległość do 
pętli MPK Czerwone Maki, centrum biurowego DotOffice wyno-
si 1 km, do węzła autostradowego Skawina 4 km, do Starego Mia-
sta 6 km.

MARKA 
DEWELOPERSKA
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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 Prąd-
nik Nowy. Budynek oddalony jest 15 minut od serca Krakowa, 
czyli Rynku Głównego, lotniska Balice, galerii handlowej Brono-
wice 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 póź-
niejszej metamorfozie wnętrza. 
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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 
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Wola Justowska okolica Parku Decjusza i ZOO

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

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

odbiór: 
sierpień 

2018

www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

biuro@imperialstawowa.pl
123 073 073; 536 238 318

www.imperialstawowa.pl
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Dlaczego komunikacja wewnętrzna w firmie jest ważna?

Jeżeli zgadzasz się, że najważniejszym elementem biznesowej 
układanki, najcenniejszym aktywem każdej firmy są tworzący 
ją ludzie, to zgodzisz się też z tym, że nie można sobie wyobrazić 
tworzenia efektywnej organizacji bez dbałości o komunikację we-
wnętrzną. I bez dbałości o zbieranie i dawanie feedbacku.

Ludzie to emocje, myśli, opinie, komentarze, odczucia. Ci ludzie 
tworzą firmę. Sposób, w jaki pracują, w jaki odnoszą się do klientów, 
w jaki dokonują decyzji, wpływa w dużej mierze na to, jak szybko ta 
firma się rozwija.

Pracodawca ma dwa wyjścia: słuchać swoich ludzi albo ich igno-
rować. Wiemy już, że firmy wybierające Kulturę Słuchania Pracow-
ników mają dużo większe szanse na sukces niż te, które pozostają 
głuche na pracowniczy głos.

Co jest najważniejsze w komunikacji biznesowej?

Komunikujesz się w określonym celu. Chcesz coś osiągnąć: zreali-
zować projekt, doprowadzić do spotkania, przeforsować swój po-
mysł. Jeżeli myślimy o komunikacji biznesowej w ramach firmy, to 
w  szerszym kontekście chodzi też o  to, żeby twoje cele nie były 
sprzeczne z celami innych osób. Sukces jest osiągalny tylko wtedy, 
jeżeli pracujemy nad nim razem.

Zatem komunikacja wewnętrzna w  firmie powinna umożli-
wiać zabranie głosu wszystkim członkom zespołu, a nie tylko tym 

sprawnym w autoprezentacji i z wysokim poczuciem własnej war-
tości, którzy mają odwagę mówić głośno, co myślą.

Jeżeli zatem zakładamy, że organizacji przyświeca wspólny cel, 
realizowany w  duchu współpracy, to najważniejszym elementem 
komunikacji biznesowej jest budowanie w firmie atmosfery otwar-
tości i  tworzenie warunków do skutecznego i  sprawczego wypo-
wiedzenia się wszystkich w zespole. 

Jakie błędy są najczęściej popełniane w komunikacji 
wewnętrznej w firmach?

Fundamentalnym błędem często popełnianym przez organizacje 
jest sam brak świadomego zajmowania się problemem komuni-
kacji. Komunikacja wewnętrzna jest sprowadzana do wydawania 
komunikatów firmowych, służących informowaniu o ważnych wy-
darzeniach, ogłaszaniu sukcesów, zmian personalnych itd. Czy-
li ma formułę jednostronną, bez możliwości podjęcia dialogu, 
bez budowania poczucia wpływu na firmę wśród „szeregowych” 
zatrudnionych.

Bardzo ważna dla efektywnego działania każdej firmy jest świa-
domość, że pracownicy to ludzie. Mają zawsze coś do powiedzenia, 
mają opinie, mają myśli, mają emocje. Otwarcie się na dialog, w mą-
drej formule, da firmie bardzo wiele korzyści. Nie sprowadzajmy 
komunikacji wewnętrznej do słupa ogłoszeniowego.

Wspomniał Pan, że komunikacja nie może być jednostronna, 
a uciszanie głosu „szeregowych” pracowników jest jednym 
z błędów. Często jednak to pracownicy nie mówią otwarcie 
o swoich przemyśleniach i pomysłach. Dlaczego?

Brutalna prawda jest taka, że pracownicy w obawie o swój los w fir-
mie nigdy nie będą do końca szczerzy w wypowiedzi kierowanej do 
swoich przełożonych. Nawet kiedy udaje się budować bezpośred-
nie relacje, stosunek pracownik — pracodawca wymusza zacho-
wawczą komunikację ze strony podwładnego. Tym bardziej, jeżeli 
w firmie są uciszane niepokorne głosy.

Jeżeli jednak wrócimy do tego, że to ludzie tworzą firmę, że 
oni są jej największym kapitałem, to pozostawanie głuchym na 
ich opinie jest strzałem do własnej bramki. Szczera komunika-
cja bywa bolesna. Może otwierać nieprzyjemne, trudne tematy. 
Ale dzięki temu jest budująca. Pomaga rozumieć problemy, które 

Prowadzenie efektywnej firmy nie może odbywać 
się bez dbałości o komunikację wewnętrzną. 
Nie można sprowadzać jej jednak tylko do roli 
„słupa ogłoszeniowego”. O tym, że wspólny 
sukces możliwy jest tylko wtedy, gdy ludzie ze 
sobą rozmawiają opowiada Bartosz Michałek, 
pomysłodawca i CEO iniJOB.com.

Wybierając Kulturę 
Słuchania

rozmowy

Bartosz Michalek
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często są zakopywane. A ich rozwiązanie może stanowić trampo-
linę dla firmy.

W jaki sposób pracodawca może przekonać pracowników, że 
liczy się z ich zdaniem?

Musi stworzyć środowisko zaufania. Musi wdrożyć bezpieczną 
formułę słuchania pracowników. Musi dać poczucie sprawczości 
w firmie. Nie będzie już tak, że pomysły pracownicze będą wpadać 
gdzieś do zapomnianej przez wszystkich skrzynki. Nie będzie tak, 
że coroczne wypełnianie nielubianych ankiet wywoła stres i zajmie 
czas. Finalnie nie będzie tak, że kontrowersyjny pomysł stanie na 
drodze do awansu lub zostanie zablokowany przez przełożonego, 
któremu jest on nie po drodze.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi technologia. Chodzi 
o  narzędzia, które zwalczają bariery firmowej komunikacji. Spra-
wiają, że podwładni czują się bezpiecznie. Czują, że mogą mieć 
wpływ na swoją firmę i że ona faktycznie chce ich słuchać.

Ostatecznie decyduje jedna i  druga strona. Pracownik 
i pracodawca.

Jak sytuacja wygląda z drugiej strony? Czy pracodawcy 
chętnie komunikują swoje opinie?

Kultura feedbacku, czyli systematycznego, bieżącego zbierania in-
formacji i dawania odpowiedzi jest rzadka w polskich firmach. Tak 
więc nie tylko jest tak, że pracodawcy nie zbierają w sposób sys-
tematyczny informacji zwrotnej, ale również jej nie udzielają.

Dlaczego? No cóż, dużo łatwiej jest pozostawać w  schemacie 
operacyjnych działań niż angażować się w budowanie czegoś wię-
cej w oparciu o dialog, komunikację, wymianę myśli, opinii, komen-
tarzy. Polski system kształcenia nie uczy współpracy, otwartości, 
wspólnego dążenia do celu. Już od pierwszych lat szkolnych pro-
mowane są jednostki, a tematu pracy na rzecz wspólnego sukcesu 
właściwie nie ma. A wspólny sukces jest możliwy tylko wtedy, kiedy 
się komunikujemy. W dwie strony.

Stosowane powszechnie w Polsce systemy udzielania informa-
cji zwrotnej są nieefektywne. Ocena roczna, ocena 360, ankiety fir-
mowe, skrzynki na pomysły — to wszystko nie działa. To metody 
odpowiednie dla otoczenia pozbawionego internetu, mediów spo-
łecznościowych, szybkiego przepływu informacji. To przeszłość. 
Dzisiaj pracownicy potrzebują czuć się wysłuchani, chcą mieć po-
czucie wpływu, chcą być przekonani o  swojej roli w  firmie — tu 
i  teraz, na bieżąco. Inaczej będą zdemotywowani, sfrustrowani, 
a ostatecznie odejdą.

Wiemy już, że pracodawcy i pracownicy chcą wyrażać swoją 
opinię, ale jak jest z przyjmowaniem informacji? 

Słuchanie to trudna sztuka. Poświęcenie komuś uwagi, wyjście 
z własnego schematu myślenia, szerokie otworzenie oczu i uszu 
na inną osobę — to wszystko przychodzi nam z trudnością. Szcze-
gólnie, jeżeli gonią nas targety, obowiązki i projekty. Nie jesteśmy 
nauczeni tego, jak wiele dobrego przynosi słuchanie drugiego 
człowieka. Nie widzimy w tym wartości. Kierujemy się własnymi, 
utartymi mapami działania i nie chcemy dopuszczać głosu, który 
burzy układankę. Szczególnie, jeżeli to głos krytyki, który nadwy-
ręża nasze ego.

Ludzie nie lubią przyjmować uwag i krytyki. Jak zatem 
przekazać pracownikowi negatywną wiadomość?

Kultura słuchania pracownika, kultura feedbacku to przekazywa-
nie dobrych i złych wiadomości. Jeżeli postaramy się o utrzymanie PRZECZYTAJ NA 

odpowiednich proporcji, najlepiej dominacji tych pozytywnych ko-
munikatów, to krytyka przestaje być problemem.

Korygująca informacja zwrotna staje się w takich warunkach 
narzędziem do poprawy jakości wykonywanych zadań. Minimali-
zują się domysły pracowników, co do tego, jak ich praca jest oce-
niana przez przełożonych. Dzięki niej mają również możliwość 
doskonalić swoje mocne strony i definiować obszary do rozwoju.

Wiemy już, jak przekazać pracownikowi mniej pozytywny 
komunikat, więc dla kontrastu proszę powiedzieć, jak 
sprawić, by pracownik czuł się doceniony?

To bardzo proste. Trzeba mu o  tym powiedzieć. A  do tego po-
trzebna jest komunikacja. Menadżer musi wiedzieć, jak ważne dla 
pracownika jest usłyszeć pochwałę, kilka słów wskazujących, że 
to, co zrobił, jest cenne. 

Jeżeli odpowiednio często będziemy przekazywać pozytyw-
ne informacje naszym podwładnym, to będą się czuli docenie-
ni. W  takich okolicznościach przekazywanie krytycznych uwag 
przestanie być problemem. Bo doceniony pracownik czuje się 
wartościowy, a  krytyka, w  tak pozytywnym otoczeniu, zadziała 
motywująco, a nie frustrująco.

bartosz michałek — pomysłodawca i ceo inijoB.com — 
portalu, na którym pracownicy mogą organizować się, aby 
w bezpieczny i poufny sposób zgłaszać pracodawcy inicjatywy 
i tym samym wpływać na zmiany w miejscu pracy. projekt 
bazuje na zastosowaniu zdobyczy psychologii w obszarze 
analizy stosunków pracownik–pracodawca przy udziale 
technologii informatycznych. współtwórca pulsometru 
inijoB.com — narzędzia online, które bada doświadczenie 
pracowników w ich relacji z firmą w trzech perspektywach: 
indywidualnej, zespołowej oraz organizacyjnej. autor bloga 
startuplife, gdzie na bieżąco opowiada o tworzeniu firmy; 
w przeszłości współtwórca i prezes spółki comperia.pl.
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Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: 
(12) 421-99-38, (12) 422-80-59

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

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

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

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

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

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

Lokal gotowy do odbioru, z prawomocnym 
pozwoleniem na użytkowanie.

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

Budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

LOKALE USŁUGOWE 

WYNAJEM
Lokale biurowo-usługowe  
na parterze —  
pow. od 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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WARTO WIEDZIEĆ

wpłynąć również m.in. takie czynniki, jak wiek nieruchomości, ma-
teriał, z którego została zbudowana, piętro, na jakim znajduje się 
mieszkanie, a także to, czy w lokalu prowadzona jest działalność 
gospodarcza.

Zakres ubezpieczenia
Kolejny czynnik wpływający na wysokość składki stanowi za-
kres ubezpieczenia. Podstawowy pakiet zawiera zazwyczaj ubez-
pieczenie od zdarzeń losowych (takich jak np. powódź, grad czy 
osuwisko), dewastacji, szkód spowodowanych działaniami terro-
rystycznymi czy powstałych w wyniku prowadzonej akcji ratunko-
wej. Generalnie podstawowe odszkodowanie obejmuje zazwyczaj 
takie sytuacje, które prowadzą do zniszczenia nieruchomości lub 
spadku jej wartości. Jeżeli chcemy otrzymać np. rekompensatę 
za przedmioty, które zostały skradzione, zazwyczaj musimy sko-
rzystać z rozszerzonego pakietu. Klienci firm ubezpieczeniowych 
mogą rozważyć także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
Takie rozwiązanie przydaje się m.in. w sytuacjach, gdy zniszczymy 
mienie sąsiadów podczas remontu czy przeprowadzki, albo przez 
przypadek zalejemy im mieszkanie. Do dodatkowych opcji należy 
również usługa assistance, która polega m.in. na pokryciu kosztów 
wynikających z koniecznych interwencji specjalistów, takich jak np. 
hydraulik, elektryk czy ślusarz. Niekiedy można liczyć również na 
opiekę nad zwierzętami domowymi podczas naszej nieobecności 
w  mieszkaniu albo dostarczanie produktów codziennej potrzeby 
w  czasie choroby. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować 
nam też skorzystanie z pomocy prawnej, np. jeśli dojdzie do kon-
fliktu z mieszkańcami sąsiednich lokali. Istnieją także oferty łączące 
polisę mieszkaniową z innymi rodzajami ubezpieczenia. Wówczas 
możemy spodziewać się odszkodowania np. z powodu pogorszenia 
stanu zdrowia czy wypadku.

Przezorny zawsze ubezpieczony
Powódź, osunięcie się ziemi, zalanie mieszkania przez sąsiada czy kradzież 
z włamaniem – te i wiele innych sytuacji mogą spowodować konieczność kosztownego 
remontu, a nawet obniżyć wartość nieruchomości. W takich sytuacjach pomocne są 
środki wypłacone z polisy ubezpieczeniowej. Na co zwrócić uwagę, przymierzając się 
do ubezpieczenia mieszkania?

W
iele osób, które rezygnują z  ubezpieczenia nierucho-
mości, kieruje się względami finansowymi. Nieprze-
widziany wypadek może się zdarzyć, ale nie musi, za 

to składki na ubezpieczenie trzeba opłacać regularnie. Ile zatem 
kosztuje taka inwestycja? Ubezpieczenie mieszkania to wydatek 
ok. 200 zł rocznie, jednak najtańsze polisy można znaleźć już za kil-
kadziesiąt złotych. Na ostateczną wysokość składki wpływ ma wiele 
czynników, m.in. wartość mieszkania, metraż, lokalizacja czy zakres 
ubezpieczenia. W  dużych miastach polisy mieszkaniowe z  reguły są 
droższe niż na wsiach czy w małych miejscowościach — mówi Joanna 
Pikuła, ekspert porównywarki rankomat.pl. Z danych zebranych 
przez tę firmę wynika, że w województwie małopolskim średnia 
stawka za ubezpieczenie nieruchomości wynosi 223 zł. W  sa-
mym Krakowie, opłacający polisę na mieszkanie wydają przecięt-
nie 240 zł, a na dom — 170 zł. Jest to ewenement w skali kraju, 
ponieważ w  innych miastach z  reguły ubezpieczenie domu jest 
znacznie droższe niż mieszkania.

Można taniej?
Wysokość składki zależy w  dużej mierze od wartości mieszka-
nia, a  w  przypadku ubezpieczenia wyposażenia — wszystkich 
przedmiotów, które są objęte polisą. Zaniżenie wartości zmniej-
szy wysokość składki, jednak jeśli dojdzie do wypadku, odszko-
dowanie może nie pokryć poniesionych strat. Niekiedy składkę 
ubezpieczenia można nieco obniżyć, samodzielnie zabezpiecza-
jąc mieszkanie, np. montując alarm albo antywłamaniowe drzwi 
lub okna. W  niektórych firmach ubezpieczeniowych posiadanie 
określonych zabezpieczeń jest wręcz konieczne, by skorzystać 
z  danej oferty. Dotyczy to zwłaszcza pakietów z  wyższej pół-
ki, gwarantujących wypłatę znacznego odszkodowania w  przy-
padku poniesienia określonych strat. Na wysokość składki mogą 
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Po co ubezpieczenie?
Wybierając konkretną ofertę, warto zastanowić się nad powo-
dem ubezpieczenia mieszkania. Jeżeli chcemy jedynie spełnić wy-
mogi banku, w  którym zaciągamy kredyt hipoteczny, wystarczy 
dokładnie przeanalizować umowę i  wybrać taki rodzaj ubezpie-
czenia, który zawiera jedynie konieczne elementy. W ten sposób 
ograniczymy wysokość składki do minimum. Jeśli jednak zale-
ży nam na faktycznym zabezpieczeniu przed niespodziewanymi 
wydatkami, możemy pokusić się o rozszerzenie pakietu o dodat-
kowe możliwości lub wybór ubezpieczenia „od wszystkich ry-
zyk”, które obejmuje również nietypowe sytuacje. Zwraca na to 
uwagę także Joanna Pikuła: Na pakiet podstawowy z reguły decy-
dują się osoby, które chcą wydać na ubezpieczenie jak najmniej, np. 
kredytobiorcy, dla których zawarcie umowy ubezpieczenia jest wymo-
giem stawianym przez bank. Klienci, którym zależy na kompleksowej 
ochronie, często sięgają po dodatki, takie jak OC w życiu prywatnym, 
ochrona od kradzieży czy zabezpieczenie wyposażenia i stałych ele-
mentów na wypadek zdarzeń losowych. W przypadku ubezpiecze-
nia związanego z  kredytem hipotecznym, warto zwrócić uwagę 
na to, że banki często rekomendują konkretną firmę ubezpiecze-
niową, która przygotowuje ofertę specjalnie dla klientów danego 
banku. Korzystając z takiej opcji, można liczyć na atrakcyjne wa-
runki, jednak przed podpisaniem umowy i tak warto przeanalizo-
wać podobne oferty u konkurencji.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
Nawet jeśli poniesiemy szkodę w wyniku przyczyn wymienionych 
w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, nie zawsze możemy li-
czyć na wypłacenie odszkodowania. Dlatego przed podpisa-
niem umowy z firmą ubezpieczeniową, warto zapoznać się z listą 
tzw. wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są to sytuacje 
i okoliczności, które mogą zadecydować o tym, że odszkodowanie 
nie zostanie przyznane. Niektóre z nich nie zależą od właścicie-
la mieszkania — do tej kategorii zaliczymy np. działania wojenne 
na terenie, na którym znajduje się nasza nieruchomość. Na inne 
mamy realny wpływ. Nie możemy liczyć na rekompensatę szkód, 
które powstały z  naszej winy — nie tylko wskutek umyślnego 
działania, ale i w wyniku naszych zaniedbań. Jeśli np. dom zosta-
nie zalany, bo od dłuższego czasu przecieka w nim dach, który po-
winniśmy naprawić, ubezpieczyciel może uznać, że sami jesteśmy 
sobie winni. Zapoznanie się z  listą wyłączeń pozwoli ocenić, czy 
oferta ubezpieczenia jest dla nas korzystna. Poza tym wiedząc, ja-
kie sytuacje uniemożliwiają wypłatę odszkodowania, będziemy 
mogli ich unikać.

Opcja indywidualna albo grupowa
Wiele firm ubezpieczeniowych posiada nie tylko ofertę skiero-
waną do klientów indywidualnych, ale i  opcję przeznaczoną dla 
grup, np. spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. W  takiej 

sytuacji można liczyć na obniżenie składki lub dodatkowe świad-
czenia w cenie podstawowego pakietu. Ułatwienie stanowi także 
możliwość opłacania składki razem z czynszem. Problematyczne 
może być jednak znalezienie takiej oferty, która będzie odpowia-
dała wszystkim członkom wspólnoty lub spółdzielni, zwłaszcza 
jeśli należy do nich wiele osób o zróżnicowanych oczekiwaniach. 
Ubezpieczenie grupowe jest rozwiązaniem tańszym niż indywidual-
na polisa. Dodatkowo klient nie musi analizować poszczególnych ele-
mentów polisy. Niestety, decydując się na ubezpieczenie grupowe, 
często nie może skorzystać z dodatkowych rozszerzeń, np. OC w ży-
ciu prywatnym. Ubezpieczony nie ma także wpływu na zakres polisy 
i sumę ubezpieczenia — mówi Joanna Pikuła.

Wybór najlepszej oferty
Zanim wybierzemy najbardziej korzystną polisę ubezpieczenio-
wą, warto zapoznać się z  jak największą liczbą ofert. Można to 

zrobić, udając się do firm zajmujących się ubezpieczeniami lub 
przeglądając ich strony internetowe albo decydując się na kon-
sultację telefoniczną. Inna opcja to skorzystanie z porównywar-
ki. Nie tylko oferty poszczególnych firm różnią się między sobą. 
W obrębie danego przedsiębiorstwa również pojawiają się różne 
możliwości. Rozmowa z konsultantem powinna pomóc w wybo-
rze oferty najlepiej dopasowanej do naszych potrzeb. Przed pod-
pisaniem umowy nie powinniśmy jednak zwracać uwagi jedynie 
na korzyści płynące z  konkretnej oferty, ale dokładnie przeana-
lizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zapoznając się również 
z  tzw. wyłączeniami, czyli sprawdzając, w  jakich sytuacjach nie 
otrzymamy odszkodowania, mimo poniesionej szkody.

Anna Kapłańska
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1-pokojowe – 26 m2 
Stare Grzegórzki, ul.  Rzeźnicza     
Mieszkanie składa się z pokoju, osobnej kuchni 
z oknem, łazienki z WC oraz przedpokoju. Poło-
żone  jest na drugim piętrze w budynku po re-
moncie elewacji i wymianie instalacji. Ogrzewa-
nie centralne. Do mieszkania przynależy piwnica.  

Cena 267.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 50,5 m2 
Ugorek
Przedpokój, 2 niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia, balkon, piwnica. 
Mieszkanie do lekkiego odświeżenia. 
Funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Pierwsze 
piętro w ośmiopiętrowym budynku z cegły. 
Zielona i spokojna okolica. Ogrzewanie i ciepła 
woda z MPEC. 

Cena 365.000 zł
tel. 12 412 00 72

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

Cena 420.000 zł
tel. 512 110 802 

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

Cena 300.000 zł
tel. 793 717 771

2-pokojowe - 37 m2 
Dąbie, ul. Na Szaniec
Przedpokój, dwa oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia, piwnica. Mieszkanie 
w dobrym stanie technicznym; nowe 
instalacje; okna plastikowe; nowe drzwi 
zewnętrzne. Wokół pełna infrastruktura.

1-pokojowe - 27  m2 
Kazimierz, ul. Skawińska
Kawalerka w bardzo dobrym stanie, położona 
w kamienicy w południowej części Kazimierza. 
Składa się z  kuchni z częścią jadalnianą, poko-
ju oraz łazienki z WC.  Do mieszkania przynależy 
piwnica. Budynek w trakcie przyłączania 
do MPEC. 
 

Cena 320.000 zł
tel. 512 110 804

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, od-
dzielnego WC, przedpokoju, dużego balkonu. 
Klatka budynku odnowiona, blok 11-piętrowy. 
Doskonała inwestycja pod wynajem (moż-
liwość przerobienia układu mieszkania na 5 
pokoi), do mieszkania przynależy piwnica. 

2-pokojowe – 48 m2  
Łobzów, ul. Mazowiecka

Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 
piwnica. Znakomity widok na park Młynówka 
Królewska. W otoczeniu zieleń, cisza i spokój. 
Okolica dobrze skomunikowana. 
 

Cena 450.000 zł
tel. 512 110 802 

3-pokojowe – 75 m2     
Bronowice, ul. Lea
Mieszkanie składa się z: 3 pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki, osobnego WC, garderoby oraz 
balkonu. Nieruchomość zlokalizowana na dru-
gim pietrze w budynku czteropiętrowym z win-
dą powstałym w 1996 roku. Osiedle ogrodzone 
z ochroną.  W okolicy znajdują się liczne ścieżki 
rowerowe. Budynek znajduje się w doskonałej 
lokalizacji pod względem komunikacyjnym, 
jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. 

3-pokojowe - 64 m2 
Salwator
3 pokoje, jasna osobna kuchnia, łazienka 
z WC oraz osobne WC. Do mieszkania 
przynależy piwnica o powierzchni 12m2. 
Nieruchomość znajduje się na pierwszym 
piętrze w dwupiętrowej kamienicy z lat 
pięćdziesiątych. Jest możliwość korzystania 
ze wspólnego ogrodu.  

Cena 545.000 zł
tel. 534 534 605 

Cena 635.000 zł                                                 
tel. 12 307 21 24

Cena 385.000 zł
tel. 782 941 234

Cena 290.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777 
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1-pokojowe - 27 m2 
Kozłówek, ul. Na Kozłówce
Przedpokój z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka z WC, piwnica. Pierwsze piętro 
w czteropiętrowym bloku. Mieszkanie 
idealne pod wynajem. Blisko komunikacji 
miejskiej. Woda oraz ogrzewanie MPEC. 

  Cena 179.000 zł 
tel. 534 533 332

Domy – 150 m2  
Bronowice Wielkie, ul. Stawowa                                                                   
Nieruchomość o powierzchni 12 ar o wymiarach 
67x 18 metrów. Na działce położone są 2 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. 

Cena 1.200.000 zł 
tel. 12 265 12 73 

2-pokojowe – 48,04 m2 
Wola Duchacka Wschód

2 pokoje, duża kuchnia z oknem, łazienka WC, 
przedpokój. Mieszkanie w czteropiętrowym 
budynku. Do lokalu przynależy balkon oraz 

piwnica. Dostępne od zaraz.

 

Cena 290.000 zł
tel. 537 469 677

3-pokojowe – 65 m2      
Nowy Ruczaj, ul. Piltza
3 sypialnie  oddzielna kuchnia, łazienka z 
WC, duży balkon. Mieszkanie na 2 piętrze w 
bloku z 2006 roku.  Idealne dla rodziny bądź 
pod inwestycję.  Kilka minut do przystanku 
tramwajowego. Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym oraz 
komórki lokatorskiej.

Cena 439.000 zł
tel. 12 311 33 33 

1-pokojowe – 29 m2             
Os. Złotego Wieku  
Mieszkanie składa się z pokoju z wnęką 
sypialnianą, jasnej kuchni, łazienki, loggii  
oraz piwnicy. Mieszkanie znajduje się na 
pierwszym piętrze czteropiętrowego bloku. 
Istnieje możliwość wydzielenia dwóch pokoi.

 
 

Cena 200.000 zł 
tel. 536 367 990

1-pokojowe - 20 m2        
Nowa Huta, os. Kolorowe
Pokój, łazienka, aneks kuchenny. Mieszkanie 
znajduje się na poddaszu w bloku trzypiętro-
wym. W mieszkaniu jest klimatyzacja. 
Stan - dobry. Lokalizacja doskonała.

Cena 159.000 zł 
tel. 12 359 39 25

3-pokojowe - 43 m2           
os. Kazimierzowskie 
Trzy osobne pokoje, ciemna kuchnia, łazienka, 
balkon francuski. Mieszkanie do remontu 
w odnowionym niskim bloku.  Duża dowolność 
aranżacji wnętrz. Bardzo dobra komunikacja. 
Cena do negocjacji.

Cena 235.000 zł
tel. 792 707 776 

2-pokojowe - 38,30 m2 
Kraków, Prokocim Nowy

Przedpokój, widna osobna kuchnia,                
2 niezależne pokoje, łazienka z WC, loggia  
oraz piwnica. Mieszkanie w stanie dobrym. 
Niski blok obok Parku Aleksandry. 

1-pokojowe – 36 m2      
Bieżanów, ul. Heleny

Przedpokój, duża osobna kuchnia, jasny pokój z 
balkonem, łazienka z WC, piwnica. Stan bardzo 
dobry. Mieszkanie widokowe. Blisko komunikacji 

oraz punktów usługowo-handlowych.

4-pokojowe – 74 m2   
Mistrzejowice, os. Piastów             
Proponujemy Państwu do zakupu przestron-
ne mieszkanie o pow. 74 m2, znajdujące się 
na 2. piętrze w cichej i zielonej okolicy. W 
skład mieszkania wchodzą: 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, osobna toaleta, przedpokój, duży 
balkon. 

Cena 420.000 zł
tel. 504 143 011

Cena 219.000 zł
tel. 537 680 002

Cena 235.000 zł
tel. 600 176 207
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Cena 259.000 zł
tel. 693.305.320

2-pokojowe - 48 m2 
Nowa Huta, os. Wandy            

Na sprzedaż mieszkanie złożone z dwóch pokoi, 
oddzielnej jasnej kuchni, łazienki, przedpokoju. 
Nieruchomość do generalnego remontu w 
cichej części osiedla. Bardzo dobra 
komunikacja tramwajowa i autobusowa.

3-pokojowe - 51 m2 
Nowa Huta, os. Centrum A

Na sprzedaż mieszkanie złożone z trzech 
niezależnych pokoi, oddzielnej jasnej kuchni, 
łazienki z wanną oraz ustawnego przedpokoju. 
Lokal w bardzo dobrym stanie w cichej 
części osiedla. Nowa elewacja, bezpośrednie 
sąsiedztwo Placu Centralnego.                                           

2-pokojowe – 40,45 m2 
Płaszów, ul. Wincentego Turka 

Przedpokój, oddzielna kuchnia z oknem, 2 
osobne pokoje, łazienka z WC, komórka 
lokatorska. Mieszkanie na trzecim piętrze. 
Blok położony w cichej i kameralnej okolicy, a 
jednocześnie w niedalekiej odległości od komunikacji. 
Przed blokiem parking dla mieszkańców.

Cena 275.000 zł
tel. 570 578 980

2-pokojowe – 29,3 m2 
Prądnik Biały, ok. ul. Narutowicza

Przedpokój, dwa 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 219.000 zł
tel. 696 496 500

Cena 295.000 zł
tel. 693 569 250

2-pokoje - 44,7 m2                               
Prądnik Biały, ul. Pachońskiego

Przedpokój, osobna jasna kuchnia, 2 oddzielne 
pokoje, łazienka z WC, duża loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie dobrym. Wolne od zaraz. 
Zadbany blok z dwiema windami. Doskonała 
lokalizacja.

Cena 279.000 zł
tel. 537 978 098

Dom – 205 m2                               

Wola Justowska

Dom z 2018 r. wybudowany w systemie 
„SMART DOM”. 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 

3-pokojowe - 70,62 m2                           

Bieżanów, ul. Barbary

Przedpokój, duża jasna kuchnia,3 niezależne pokoje, łazienka, WC,       
2 loggie, piwnica. Podwójna ekspozycja: południowo-wschodnia.    
Stan bardzo dobry. I piętro

Cena 365.000 zł
tel. 537 680 002
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www.tecnocasa.pl

Witaj 
w domu
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BRONOWICE,
UL. NA BŁONIE
Komfortowe 1-pokojowe mieszkanie 
z balkonem, 30 m2

Cena: 298.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KROWODRZA,
UL. KOŁOWA
2-pokojowe mieszkanie 
w prestiżowym apartamentowcu, 
45 m2

Cena: 439.000 zł
KONTAKT:  Michał Dzięcioł 

 518-810-080

GRĘBAŁÓW-LUBOCZA
Dom wolnostojąc, wysoki standard, 
2017 r., 179 m2, działka 8 ar.
Cena: 1.200.000 zł 

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

PODGÓRZE,
UL. SZARA
Gustowny dom w zab.szeregowej, 
działka 6,4 ar.
Cena: 569.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

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

Cena: 778.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 288.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

ŚLEDZIEJOWICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 124 m2, działki 200-300 m2

Ceny: od 450.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 2, 4-pokojowe, 
pow. 39-108 m2

Ceny:  od 309.000 zł

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

CZYŻYNY,
UL. ORLIŃSKIEGO
Nowoczesne 2-pokojowe 
mieszkanie, 47 m2, 2017 r.
Cena: 399.000 zł     

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087
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ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. RAKOWICKA
Apartament 3-pokojowy, 83 m2, 
wyjątkowy
Cena: 1.390.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

DĘBNIKI, 
UL. LUDWINOWSKA
Komfortowy 3-pokojowy apartament, 
151 m2, taras o pow. 22 m2, 2010 r.
Cena: 1.275.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

GM. WIELICZKA,
JANOWICE
Dom wolnostojący, 160 m2, 
komfortowy
Cena: 950.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KROWODRZA,
UL. ZDROWA
Mieszkanie 2-pokojowe, z tarasem, 
zadbane
Cena: 395.000 zł

GRZEGÓRZKI, 
AL.DASZYŃSKIEGO
Wyjątkowy 3-pokojowy 
apartament o pow. 66 m2

Cena: 915.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

DĘBNIKI,
ZAKRZÓWEK
Apartament 2-pokojowy, 
pow. 74 m2, wysoki standard, 2014 r.
Cena: 770.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

MODLNICA
Dom w zab. bliźniaczej, 
pow. 116 m2, działka 500 m2, 
ekskluzywnie wykończony, 2009 r.
Cena: 675.000 zł

ZABŁOCIE,
UL.PRZEMYSŁOWA
Przestronny 3-pokojowy 
apartament, 75 m2, 2010 r.
Cena: 619.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga
                            518-706-538

GM. ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
RZESZOTARY
Dom wolnostojący, p.u 183 m2, 
zadbany
Cena: 849.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

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

Cena: 845.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010
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MISTRZEJOWICE,
OS. OŚWIECENIA
Mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2, 
atrakcyjne
Cena: 430.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

GM. LISZKI,
PIEKARY
Dom wolnostojący, p.u 108 m2, 
wysoki standard
Cena: 880.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna    
                   503-031-022

KLINY,
UL. ZAPOROSKA
Dom w zab. bliźniaczej, 180 m2, 
urządzony, 2000 r.
Cena: 835.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

LISZKI,
KRYSPINÓW
Dom wolnostojący, 240 m2, 
dz. 15 ar, drewniany, 2011 r.
Cena: 1.570.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

DĘBNIKI,
UL. KORPALA
Dom wolnostojący, p.u 300 m2, 
przestronny
Cena: 1.289.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Słaby   
                    500-715-217

PODGÓRZE,
UL. SZKLARSKA
Dom wolnostojący, pow. 317 m2, 
do wprowadzenia, na parterze 
warsztat i sklep
Cena: 1.200.000 zł
KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 

 518-706-518 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Cena: 645.000 zł
 

PODGÓRZE,
UL. ORAWSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 27 m2, 
nowoczesne
Cena: 340.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

BIEŻANÓW,
UL. NAD POTOKIEM
Mieszkanie o p.u 101 m2, 
eleganckie
Cena: 509.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

DĘBNIKI,
UL. ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 103 m2, 
wysoki standard
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149
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PROKOCIM,
UL. KUSIA
Mieszkanie 3-pokojowe, 
73,78 m2, taras, 2008 r.
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. MEIERA
Mieszkanie 3-pokojowe, 74,5 m2, 
wys. standard, 2008 r.
Cena: 485.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

WOLA DUCHACKA,
UL. TUCHOWSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 104 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

SWOSZOWICE,
UL. DĘBSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 37 m2, 
2014 r., do wejścia
Cena: 245.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

OLSZA,
UL. LUBLAŃSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 36 m2, 
po remoncie
Cena: 318.000 zł 

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

LIBERTÓW
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 139-146 m2, 
działki 216-446 m2

Ceny: od 599.000 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

BOREK FAŁĘCKI
Mieszkania 4-pokojowe, 
pow. 94,27 m2

Ceny: 550.000 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka                             
 688-880-156

 
 

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
nowoczesne, balkon
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek        
                    505-110-150

WOLA DUCHACKA,
UL. DOBCZYCKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 69 m2, 
2 tarasy, 2009 r.
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

LUDWINÓW,
UL. RYDLÓWKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2, 
wys. standard
Cena: 660.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

KONTAKT:  Marek Popiela                          
 688-880-195
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Kawalerka z antresolą na trzecim piętrze kamienicy. Zostały 
wymienione wszystkie instalacje, okna, odremontowane podłogi, 
gładzie na ścianach i sufitach, okna PCV, nie wymaga absolutnie 
żadnego wkładu finansowego. Bardzo niskie koszty utrzymania. 

Piękny dwupoziomowy apartament tuż przy ulicach 
Kapelanka, Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie. Składa się 
z przestronnego salonu połączonego z kuchnią, sypialni, dwóch 
łazienek, osobnego pokoju (gabinet lub gruga sypialnia) oraz 
loggii. Całość wykończona w wysokim standardzie, kuchnia 
wyposażona we wszystkie potrzebne sprzęty i urządzenia.

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl Damian Chmiel
+48 570 347 113

damian@nowodworskiestates.pl

Cena: 287 000 PLN

Cena: 4000 PLN

Powierzchnia: 21 m2

Powierzchnia: 100 m2

ul. Lubelska ul. TwardowskiegoSprzedaż Wynajem

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Kraków-Śródmieście, Kleparz

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

Umow się na spotkanie: Maciej Staniszewski
+48 575 950 123

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Cena: 2700 PLN Powierzchnia: 60 m2

ul. Orlińskiego Wynajem

Kraków-Nowa Huta, Czyżyny

Mieszkanie na czwartym piętrze z oknami skierowanymi na stronę 
południowo-wschodnią. Jest pięknie zaprojektowane, świetny 
układ sprawa wrażenie większego metrażu. Na jego powierzchnię 
składają się: • salon z balkonem, • sypialnia, • kuchnia,  
• łazienka.

Umow się na spotkanie: Maciej Staniszewski
+48 575 950 123

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Cena: 378 000 PLN Powierzchnia: 45 m2

ul. Brogi Sprzedaż

Kraków-Śródmieście, Olsza

Kraków-Podgórze, Dębniki

Nowe dwupokojowe mieszkanie na 1 piętrze w nowoczesnej in-
westycji Bagry Park z prywatnym podziemnym miejscem parkin-
gowym oraz komórką lokatorską. Składa się z salonu z otwartą 
kuchnią, dużej sypialni, łazienki oraz przedpokoju. Mieszkanie 
w pełni umeblowane i wyposażone.

Umow się na spotkanie: Łukasz Zborowski
+48 731 070 320

l.zborowski@nowodworskiestates.pl

Cena: 2000 PLN Powierzchnia: 39 m2

ul. Bagrowa Wynajem

Kraków-Podgórze, Płaszów

Umow się na spotkanie:

Cena: 1 780 000 PLN Pow. 97 m2

ul. Przybyszewskiego Sprzedaż

Kraków-Krowodrza, Bronowice

Lokal składa się z 3 sypialni, 2 łazienek, salonu z aneksem ku-
chennym, holu oraz garderoby. Przy głównej sypialni przeszklona 
łazienka z wanną i folią samościemniającą, obok druga sypialnia 
i pokój zaaranżowany na gabinet lub chill room. W salonie projek-
tor z nagłośnieniem, balkon z pieknym widokiem.

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

Stare Miasto – sprzedaż ul. Komuny Paryskiej – sprzedaż

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

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

Cena: 535.000 zł Cena: 820.000 zł

ul. Lenartowicza – sprzedaż ul. Nadwiślańska – sprzedaż

Do sprzedaży 
mieszkanie 
na ulicy Lenartowicza  
o powierzchni 61,38 m2

Do sprzedaży 
mieszkanie 
na ulicy Nadwiślańskiej  
o powierzchni 78,80 m2 

 

Cena: 613.800 zł Cena: 1.150.000 zł

ul. Masarska – sprzedaż ul. Św. Tomasza – sprzedaż

Studio 31 m2 w centrum 
ul. Masarska

Na sprzedaż 3-pokojowe 
mieszkanie na Rynku 
Głównym

    Cena: 1.128.000 zł       

ul. Starowiślna – sprzedaż ul. Kazimierza Wielkiego – sprzedaż 

Na sprzedaż nowoczesne 
2-pokojowe mieszkanie 
przy ul. Starowiślnej o 
metrażu 40 m2, składa się 
z kuchni, salonu, sypialni, 
garderoby, łazienki i dużego 
balkonu z blatem jadalnym. 
Klimatyzacja w mieszkaniu.

Na sprzedaż 3-pokojowe 
mieszkanie przy ul. 
Kazimierza Wielkiego o 
metrażu 58m2. Składa 
się z salonu, dwóch 
sypialni, osobnej kuchni, 
przedpokoju i balkonu.

Cena: 495.000 zł 

Cena: 427.000 zł

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

Izabela Rekiel +48 534 633 670 izabela.rekiel@aphouse.pl

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

Bartosz Gromadka +48 7794 720 024 bartosz@aphouse.pl

Izabela Rekiel +48 534 633 670 izabela.rekiel@aphouse.pl

Cena: 465.000 zł

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

Bartosz Gromadka +48 7794 720 024 bartosz@aphouse.pl

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

WYNAJEM
KRÓTKOTERMINOWY

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

Oferujemy pełną opiekę nad Twoim apartamentem, w tym:

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

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

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

535 600 996
600 542 056
606 719 557

Piotr

Mateusz

info@hoca24.com

marketing

zarządzanie
rezerwacjami

pełną obsługę
klientów

przygotowanie mieszkania
pod wynajem

logistykę sprzątanie pranie

GROUP
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DĘBNIKI, RUCZAJ
UL. MIŁKOWSKIEGO

ul. Torfowa 1/1   30-384 Kraków    
www.studiotectum.pl  e-mail: biuro@studiotectum.pl

WOLA JUSTOWSKA,
ALEJA KASZTANOWA

Cena: 599.000 zł 
Kontakt: Tomasz Strusiński 

509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl

Cena: 895.000 zł
Kontakt: Tomasz Strusiński 

509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl

Cena: 949.000 zł do negocjacji  
Kontakt: Tomasz Strusiński 

509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl

Cena: 1.953.000 zł
Kontakt: Karolina Rząca

500-460-451 karolina@studiotectum.pl

Cena: 1.250.000 zł
Kontakt: Tomasz Strusiński 

509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl

2 pokoje, 51,56 m2, z możliwością 
wydzielenia kolejnej sypialni, I p., orien-
tacja północno-wschodnia, duży balkon, 
częściowo wykończone, zamknięty 
kompleks z terenem rekreacyjnym, blisko 
sklep i przedszkole.

PYCHOWICE, 
UL. SODOWA

Cena: 416.000 zł do negocjacji  
Kontakt: Tomasz Strusiński 

509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl

Przestronne 3 pokoje z możliwością 
wydzielenia kolejnej sypialni, osobna kuch-
nia, wysoki parter, urządzone, 84 m2 + piw-
nica. Orientacja północ-południe.  W pobliżu 
pełna infrastruktura. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w budynku obok.

Cena: 512.000 zł do negocjacji  
Kontakt: Tomasz Strusiński 

509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl

STARE MIASTO,
BROWAR LUBICZ
Lokal o pow. 79 m2, parter, obecnie 
przystosowany do najmu krótkotermino-
wego (podzielony na 2 mieszkania). Każde z 
wyodrębnionych mieszkań posiada łazienkę 
z prysznicem, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnię oraz taras, wysoki standard.

Cena: 950.000 zł   
Kontakt: Karolina Rząca

500-460-451 karolina@studiotectum.pl

Cena: 260.250 zł
Kontakt: Karolina Rząca 

500-460-451 karolina@studiotectum.pl

Lokal o pow. 34,7 m2, II p. Składa się z: 
przedpokoju, salonu z jasną kuchnią, 
łazienki. Mieszkanie odświeżone. Do 
mieszkania przynależy miejsce postojowe 
przed budynkiem. Czynsz na poziomie 
ok. 350 zł/mc. Brak gazu i balkonu.

GŁOGOCZÓW 

KONARY

DĘBNIKI 

LUSINA 

LIBERTÓW,
LUSINA

SIDZINA

Na sprzedaż dom wolnostojący z akcenta-
mi podhalańskimi, 220 m2, 6 pokoi, 
do wykończenia garaż. Malownicza 
działka 1500 m2, ogrodzona, dojazd drogą 
gminną asfaltową.

Wolnostojący dom o pow. 250 m2 na 
dużej 28 arowej działce, 6 pokoi, klimaty-
zacja, solary, piękny widok, 
wysoki standard wykończenia.

Apartament o pow. 217,53 m2, IV/IV p. 
Składa się z przedpokoju, salonu z 
aneksem kuchennym, sypialni głównej z 
łazienką i dwiema garderobami, mniejszej 
sypialni i łazienki. Nowocześnie urządzony, 
reprezentacyjny. Gotowy do zamieszkania.

Do sprzedania dom bliźniak 
o pow. 153 m2, wykończony, umeblowany, 
5 pokoi, garaż, drewutnia. Działka 550 m2, 
sąsiedztwo nowych domów, bardzo dobry 
dojazd do Krakowa.

Dom bliźniak o pow. 220 m2, 4 pokoje, 
działka 600m2, klimatyzacja, zadbany 
i urządzony ogród, wysoki standard, 
niedaleko ISK. Sąsiedztwo nowych 
domów.

Dom wolnostojący o pow. 200 m2, 
5 pokoi, duża działka 2400 m2, dodatko-
wo odrębny garaż z pomieszczeniami na 
biuro i niewielkie mieszkanie. Dom w pełni 
wyposażony, działka w całości budowlana 
z możliwością budowy kolejnego domu.

Cena: 1.800.000 zł do negocjacji  
Kontakt: Tomasz Strusiński 

509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl
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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 lokalizacja 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: 1.040.000 zł 
lub 5100 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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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–piętrowym 
bloku. dodatkowo do mieszkania należy balkon 
i piwnica. Blisko wjazdu na autostradę a4 i na ulicę 
wielicką. w pobliżu znajduje się collegium medi-
cum 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 zlokalizowany 
w centrum miasta, w nowej inwestycji apartamen-
ty noVum. znajduje się na parterze nowoczesnego 
budynku. składa się z  przestronnego salonu 
oraz otwartej na salon kuchni, dwóch sypialni, 
gabinetu, 2 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu. 
mieszkanie jest urządzone w  klasycznym stylu, 
jasne i przestronne, w pełni umeblowane. istnieje 
możliwość zakupu miejsca postojowego w garażu 
podziemnym i komórki lokatorskiej.

cena 1.198.000 zł
tel. 516 028 307

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

cena 640.000 zł
tel. 604 394 706

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

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

OgłOszEnia drObnE
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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 ka-
mienicy wybudowanej w 2016. jest jasne, ciche 
i  dodatkowo wyposażone w  duży zadaszony 
taras. mieszkanie składa się z w pełni wyposażo-
nej kuchni ikea (płyta indukcyjna z okapem, pie-
karnik, lodówka z zamrażarką, pralka), łazienki 
z prysznicem wyposażonej w baterie łazienkowe 
firmy grohe, pokój z szafą paX i sofą friheten. 
5 minut do przystanków tramwajowych przy hali 
targowej i rondzie grzegórzeckim. ogrzewanie 
oraz ciepła woda, własne, gazowe – piec dwu 
funkcyjny. idealne na najem krótkoterminowy.

cena 415.000 zł
tel. 667 072 203

domy – sprzedaŻ

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

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

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

cena 509 300 zł netto
tel. 531 000 833

kraków, soboniowice
240 m2, wybudowany w 2003 roku, 5 pokoi, w tym 
salon połączony z kuchnią, 2 łazienki, garderoba, 
duże pomieszczenie użytkowane obecnie jako 
pralnia (może być wykorzystane jako kolejny pokój 
lub kuchnia). 4 pokoje mają własne 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 strychowe są wykorzystywane 
jako pomieszczenia gospodarcze. dom posiada 
2 pomieszczenia garażowe, jedno na samochód 
osobowy i drugie na przechowywanie narzędzi 
ogrodniczych łącznie z małym traktorkiem ogro-
dowym. rozległa działka pozwala ew. na dogodną 
budowę dodatkowego garażu. 

cena 1.200.000 zł
tel. 694 601 354

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

średnio do kuchni z jadalnią oraz salonu (łącznie 
27,5 m2) z wyjściem na taras o powierzchni 10,4 m2. 
dodatkowo na tej kondygnacji usytuowany został 
pokój 9,6 m2 lub gabinet, łazienka 4,9 m2 oraz scho-
wek/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 rozpro-
wadzeniem 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 dro-
gi gminnej asfaltowej prowadzącej do słomigrodu. 
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. 
możliwość podziału na dwie odrębne działki, obie 
z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej. 
atrakcyjna lokalizacja, cicha spokojna okolica zaled-
wie 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 jednoro-
dzinnych. działka o lekkim nachyleniu w kierunku 
południowym. wodociąg i prąd na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501 320 350

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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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 
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

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

 

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

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

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 
24 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. 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 

10–23.08.2018 nr 15/2018

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






