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znamy się na nieruchomościach

www.tecnocasa.pl

Szukasz mieszkania w Krakowie?
Chcesz kupić, sprzedać, zamienić
lub wynająć nieruchomość?

Skontaktuj się z nami!

tel. 505 461 957
e-mail: sprzedaz@tecnocasa.pl 

nasze najnowsze oferty
znajdziesz na stronach 84-87

Drogi Czytelniku

Czy fakt, że syn Elżbiety Koterby jest 

współautorem projektu Osiedla Spacerowa, 

które ma zostać zrealizowane w ramach 

programu „Mieszkanie Plus”, wpłynął na decyzję 

o odwołaniu wiceprezydent ze stanowiska?  

Czy przepływ informacji w ratuszu nie 

powinien nas niepokoić, skoro na najwyższych 

stanowiskach jest z nim tak kiepsko, że 

wiceprezydent dowiaduje się o utracie posady  

z… mediów?

Prezydent Majchrowski zwalnia, tymczasem 

w branży budowlanej niepokoi ogromny 

niedobór rąk do pracy. Temat deficytu 

pracowników został poruszony podczas  

10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 

który odbył się w maju w Katowicach. Jakich 

specjalistów brakuje najbardziej?  

Czy odpowiedzią na problemy kadrowe będą 

fabryki prefabrykatów do budowy domów 

i mieszkań? Zapraszam do lektury artykułu 

„Nowe technologie zastąpią pracowników?”, 

w którym Anna Kapłańska szuka odpowiedzi na 

ważne dla branży pytania.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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Nowa 5 Dzielnica powstaje w dzielnicy Krowodrzy, obecnie najlepiej prosperują-
cej dzielnicy Krakowa. Inwestycja jest propozycją dla najbardziej wymagających 
Klientów, którzy pragną zamieszkać w spokojnej okolicy, pozostając przy tym 
w niedalekiej odległości od centrum miasta. 
Inwestycja położona jest w sąsiedztwie najważniejszych szkół i uczelni wyższych 

oraz punktów usługowo-handlowych, gwarantuje szybki dostęp do rekreacyjnej 
i biznesowej części centrum Krakowa. Spacer do rynku Starego Miasta zajmie 
zaledwie 30 min.  
Inwestycja łączy nowoczesne rozwiązania architektoniczno-budowlane z klasycz-

ną bryłą obiektu i oferuje szeroki wachlarz mieszkań o zróżnicowanych powierzch-
niach od kawalerek po przestronne 4 pokoje. Do każdego lokalu przynależeć będzie 
balkon, loggia lub prywatny ogród. Ponadto przyszli mieszkańcy będą mieli do 
dyspozycji wygodne miejsca parkingowe dla każdego mieszkania i dla gości, trzy 
edukacyjne place zabaw, przestronny wybieg dla psów, parking zewnętrzny dla 
rowerów oraz wózkownie. 
Wszystko to w jezdnej z najlepszych dzielnic Krakowa.  Budujemy specjalnie dla 

Ciebie. Nowa 5 Dzielnica – Twój mądry wybór.

WYSOKA JAKOŚĆ, IDEALNA LOKALIZACJA
PRZEMYŚLANY PROJEKT 

Nowa 5 Dzielnica powstaje w idealnej lokalizacji u zbiegu ulic 
Racławickiej i Wrocławskiej, w pobliżu szkół i przedszkoli, 
punktów handlowo-usługowych i rekreacyjno-sportowych, 
a także biznesowego centrum Krakowa.
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centrum biznesowe

•  Do najbliższej trasy rowerowej         100 m

•  Park im. St. Wyspiańskiego              120 m

•  Szkoła Podstawowa                          120 m

•  Gimnazjum                                       200 m

•  Sklepy spożywcze                            200 m

•  Urząd Marszałkowski                       200 m

•  Krakowski Klub Sportowy               200 m

•  Boisko sportowe                               300 m

•  Restauracje                                       300 m

 •  Akademia Językowa                        350 m

•  Przedszkola                                       400 m

•  dworzec kolejowy                            620 m 

•  fitness club, korty tenisowe             1000 m 
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Afera wokół 
„Mieszkania Plus”

A
 według mnie Pan Majchrowski szuka teraz wśród swoich bez-
pośrednich współpracowników kozłów ofiarnych, którym bę-
dzie można zarzucić różne niewyjaśnione rzeczy, aby odwrócić 

uwagę od siebie przed wyborami.
To jeden z komentarzy, jaki znalazł się pod wpisem Elżbiety Ko-

terby, umieszczonym w  związku z  jej odwołaniem ze stanowiska 
zastępcy prezydenta Krakowa. W oficjalnym oświadczeniu wyda-
nym przez Urząd Miasta Krakowa w  tej sprawie czytamy, że de-
cyzja jest podyktowana chęcią uniknięcia konfliktu interesów. 
Jak się bowiem okazuje, zorganizowany przez BGK Nierucho-
mości konkurs na osiedle Spacerowa, mające powstać w  ramach 
programu „Mieszkanie Plus” na krakowskich Klinach, wygrał pro-
jekt opracowany przez pracownię Andrzeja M. Chołdzyńskiego, 
a  współautorem był syn Elżbiety Koterby. Jednocześnie odwo-
łując wiceprezydent z  zajmowanego przez nią dotąd stanowiska, 
Jacek Majchrowski przejął nadzór nad negocjacjami, jakie będą 
toczyć się w sprawie realizacji osiedla. Dotychczas w negocjacjach 
ze spółką odpowiedzialną za inwestycje mieszkaniowe z programu 
„Mieszkanie Plus” aktywnie uczestniczyła zastępca prezydenta. 
Jednocześnie w oświadczeniu znalazła się uwaga, że interes mia-
sta w rozmowach prowadzonych z BGK Nieruchomości przez Elż-
bietę Koterbę był właściwie chroniony.

Mnożą się kontrowersje w związku z mającym 
powstać w Krakowie osiedlem „Mieszkania 
Plus”. Odwołanie wiceprezydent miasta, 
wątpliwy przepływ informacji i sama lokalizacja 
osiedla. Czy na sprawę mają wpływ zbliżające 
się wybory?

komentarz 
w sprawie

Najpierw wiedziały media
Sama zainteresowana uznała decyzję za bezpodstawną, nato-
miast sposób, w jaki dowiedziała się o decyzji prezydenta, okre-
śliła jako krzywdzący. Z  opublikowanego przez nią wpisu na 
facebooku dowiadujemy się, że nikt z urzędu nie przekazał jej in-
formacji o stanowisku Majchrowskiego. O tym, że nie będzie już 
pełniła funkcji zastępcy prezydenta dowiedziała się z  mediów. 
Fakt, iż w tym czasie przebywała na urlopie, nie może stanowić 
uzasadnienia takiej formy przepływu informacji pomiędzy Urzę-
dem Miasta a pracownikami.

W swoim komentarzu do sprawy Koterba zaznaczyła, że przez 
cały czas pełnienia przez nią obowiązków była lojalna zarówno wo-
bec mieszkańców, jak i prezydenta, i nie zgadza się z argumentami, 
na podstawie których podjęto decyzję o jej odwołaniu. Urząd mia-
sta wyjaśnia w komunikacie, iż w związku z pokrewieństwem, jakie 
łączy Koterbę i zwycięzców konkursu, mieszkańcy mogą mieć oba-
wy co do bezstronności ustaleń czy troski o ich interes w czasie po-
dejmowania decyzji dotyczących realizacji przedsięwzięcia. 

Bezpodstawne zarzuty
Elżbieta Koterba odniosła się również do samego konkursu i jego 
wyników. Jak podkreśliła, formuła konkursowa gwarantowała 

jawność całego procesu wyłaniania zwycięzcy, łącz-
nie z informacjami na temat uczestników, a ich skład 
był znany od początku. Ponadto rozmowy konkurso-
we były prowadzone przez jury złożone z reprezen-
tantów urzędu miasta, przedstawicieli krakowskiego 
oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, a tak-
że niezależnych ekspertów, co dodatkowo utrudnia 
utajnianie rokowań. Koterba zwraca także uwagę na 
fakt, iż wyniki konkursu nie zapewniają zwycięzcom 
prowadzenia inwestycji. Bezzasadność decyzji pre-
zydenta Koterba tłumaczy także tym, że nigdy sa-
modzielnie nie brała udziału w pracach dotyczących 
konkursu ani nie uczestniczyła w  zawieraniu poro-
zumień pomiędzy BGK Nieruchomości a  urzędem 
miasta.

Miasto uspokaja
Urząd miasta broni się przed sugestiami byłej wice-
prezydent mówiącymi o  podważaniu przez władze 
transparentności samego konkursu i  jego wyniku. 
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Nacisk kładziony jest bowiem przede wszystkim na dobro miesz-
kańców. Stanowisko urzędu może być również spowodowane 
chęcią uniknięcia kolejnych kontrowersji wokół realizacji rządo-
wej inwestycji na Klinach w  Krakowie. Nie jest bowiem tajem-
nicą, że krakowianie obawiają się konsekwencji wynikających 
z  powstania w  tamtejszym rejonie zabudowy mieszkaniowej na 
taką skalę. Według przyjętego planu mieszkania wybudowane na 
osiedlu Spacerowa w  pierwszym etapie osiągną liczbę przekra-
czającą 1000. Co więcej, nie jest wykluczone, że w  przyszłości 
osiedle będzie rozbudowywane. 

Rozgorzałe dyskusje mieszkańców na temat pogorszenia się 
warunków życia, jakie może przynieść inwestycja, miasto sta-
ra się studzić. Stąd zapewnienia o  późniejszym podejmowaniu 
decyzji dotyczących szczegółów przedsięwzięcia oraz warun-
ków postawionych inwestorowi. Najwięcej negatywnych głosów 
ze strony mieszkańców odnosi się do paraliżu komunikacyjne-
go, jaki może nastąpić po oddaniu do użytkowania mieszkań na 
wynajem. W oświadczeniu zatem nie brakuje zapewnień o trak-
towaniu spółki BGK Nieruchomości na takich samych zasadach 
jak pozostałych inwestorów, realizujących swoje przedsięwzię-
cia w  Krakowie. Co to oznacza w  rzeczywistości? Chodzi m.in. 
o zagwarantowanie dostępu do niezbędnej infrastruktury, a więc 

uwzględnienia w planach inwestycyjnych i projekcie urbanistycz-
no-architektownicznym układu komunikacyjnego czy placówek 
edukacyjnych.

Przedwyborcze dymisje
Na temat tego, czy odwołanie zastępcy prezydenta ze stano-
wiska w  obliczu zaistniałej sytuacji jest słuszne i  jaka faktyczna 
motywacja temu przyświecała, zdania są podzielone, co najle-
piej obrazują wypowiedzi osób komentujących wpis Elżbiety Ko-
terby. Część z nich uważa, że wiceprezydent sama powinna była 
podać się do dymisji, inni zgadzają się ze stanowiskiem Jacka Maj-
chrowskiego. Spore grono osób przychyla się do tezy głoszącej, 
iż to, co w ostatnim czasie dzieje się w Krakowie, jest zdetermino-
wane zbliżającymi się wyborami i walką o fotel prezydenta. Pod 
lupę brane są działania poszczególnych jednostek działających 
w mieście, jak i praca urzędników.

PRZeCZyTaj Na 

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o reorganizacji Za-
rządu Infrastruktury Komunikacji i Transportu oraz rozdzielenia 
pomiędzy poszczególne organy (Zarząd Transportu Publiczne-
go, Zarząd Dróg, Wydział Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Kra-
kowa, Zarząd Inwestycji Miejskich i  Zarząd Zieleni Miejskiej) 
obowiązków pełnionych dotychczas przez ZIKiT. Zdaniem Jacka 
Majchrowskiego zaproponowane zmiany są skutkiem błędów, ja-
kich dopuścili się zarządzający jednostką oraz sami pracownicy. 
Widzę, że wykonanie nawet niektórych potrzebnych i zasadnych dzia-
łań wymykało się spod kontroli wbrew intencjom władz miasta, za-
znaczył prezydent Krakowa. ZIKiT jest krytykowany m.in. za zły 
stan torowisk, podejmowanie niewłaściwych decyzji oraz złe za-
rządzanie budżetem.

O  ile słuszność samych zarzutów może być trafna, o  tyle cza-
su, w którym dokonuje się oceny działalności osób czy też instytu-
cji i robienia przedwybroczych porządków, nie sposób nie wiązać 
z politycznymi przepychankami.

Magdalena Hojniak
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Sposoby zabezpieczenia długu 
na nieruchomości

U
możliwiają one wierzycielowi zabezpieczenie swoich inte-
resów na nieruchomości należącej do dłużnika, zanim ten 
ostatni nią rozporządzi w celu uszczuplenia swojego ma-

jątku. Chodzi oczywiście o zabezpieczenia ustanawiane bez zgo-
dy dłużnika, bowiem w  innym przypadku wierzytelności często 
zabezpieczane są hipoteką umową.

Wierzyciel może skutecznie „przeszkodzić” ucieczce nierucho-
mości z majątku dłużnika przed wszczęciem postępowania sądo-
wego lub w  jego trakcie, wykorzystując instytucję ustanowienia 
zabezpieczenia roszczenia na nieruchomości dłużnika. Kodeks 
postępowania cywilnego przewiduje trzy postaci zabezpieczenia 
długu na nieruchomości dłużnika: 
 • obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową;
 • ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości 

dłużnika, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której 
księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;

 • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowe-
go prawa do lokalu. 

Wniosek do sądu
Aby uzyskać którekolwiek z  powyższych zabezpieczeń swoich 
roszczeń, wierzyciel powinien złożyć w sądzie wniosek, w któ-
rym przekona sąd, że istnienie długu jest prawdopodobne oraz 
że posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Proce-
dura cywilna przyjmuje, że wierzyciel posiada interes prawny 
w udzieleniu zabezpieczenia, gdy istnieje realne ryzyko, że dłuż-
nik może dążyć do uniemożliwienia lub poważnego utrudnienia 
wykonania niekorzystnego dla siebie wyroku. Składając wniosek 

o  udzielenie zabezpieczenia, wierzyciel nie ma obowiązku do-
wodzenia swoich racji. Wystarczy, że przedstawi powyższe oko-
liczności w taki sposób, aby sąd uznał je za prawdopodobne. 

Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest składany razem 
z  pismem wszczynającym postępowanie, np. w  pozwie o  zapłatę 
długu, to nie podlega on osobnej opłacie. W przeciwnym razie wie-
rzyciel powinien uiścić opłatę od wniosku w wysokości 100 zł.

Ustanowienie hipoteki przymusowej
Ustanowienie hipoteki przymusowej, zdaje się, stanowi najczęst-
szy sposób zabezpieczenia roszczenia na nieruchomości dłużnika. 
Sąd, wydając postanowienie uwzględniające wniosek wierzyciela 
o ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, 
ma obowiązek z  urzędu zaopatrzyć je we wzmiankę o  wykonal-
ności. Wierzyciel, dysponujący takim dokumentem, może żądać 
wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie przekraczającą kwoty 
wskazanej w postanowieniu. W tym celu powinien złożyć do sądu 
wieczystoksięgowego właściwego ze względu na miejsce położe-
nia nieruchomości, wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księ-
dze wieczystej nieruchomości dłużnika.

Hipoteka jest prawem, na mocy którego wierzyciel może do-
chodzić spłaty długu z nieruchomości dłużnika, bez względu na 
to, czyją własnością będzie w przyszłości. Hipotekę można usta-
nowić nie tylko na całej nieruchomości, ale także jej części, jeżeli 
część ta odpowiada udziałowi współwłaściciela. Dla przykładu, 
jeżeli dłużnik jest razem ze swoim bratem współwłaścicielem 
mieszkania w równych częściach, to można ustanowić hipotekę 
na części mieszkania „przypadającej” bratu.

 Szczególną zaletę hipoteki stanowi to, że daje ona wierzycielo-
wi pierwszeństwo w egzekucji z obciążonej nieruchomości przed 
pozostałymi wierzycielami osobistymi dłużnika. Należy jednak 
mieć na uwadze, że na jednej nieruchomości wielu wierzycieli 
może ustanowić wiele hipotek. W tym przypadku pierwszeństwo 
w uzyskaniu spłaty długu, wskutek egzekucji z nieruchomości, ma 
wierzyciel umieszczony wyżej na „liście” hipotek na niej ustano-
wionych (zasada pierwszeństwa).

Ustanowienie zakazu zbywania
Drugim ze sposobów zabezpieczenia roszczenia na nieruchomości 
dłużnika jest ustanowienie zakazu zbywania (np. w drodze sprze-
daży lub darowizny) lub obciążania (np. hipoteką, użytkowaniem 
lub prawem dożywocia) tej nieruchomości, w  przypadku, gdy nie 
ma ona księgi wieczystej lub jeżeli jej księga wieczysta zaginęła lub 
uległa zniszczeniu. Wierzyciel może domagać się jednoczesnego 
ustanowienia obu powyższych zakazów. Postanowienie o ustano-
wieniu zakazu zbywania lub obciążania takiej nieruchomości także 
zostaje z urzędu zaopatrzone we wzmiankę o wykonalności.

W poprzedniej, drugiej części artykułu, opisana została instytucja skargi 
pauliańskiej jako środka przysługującego wierzycielowi pokrzywdzonemu 
wskutek wyzbycia się przez dłużnika nieruchomości. Tematyką trzeciej, 
ostatniej części są tzw. środki prewencyjne.

Prawo
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Dla nieruchomości, wobec których możliwe jest orzeczenie 
zakazu zbywania lub obciążania, właściwy sąd wieczystoksięgo-
wy prowadzi zbiory dokumentów przeznaczonych do składania 
wniosków i  dokumentów dotyczących ograniczonych praw rze-
czowych i ograniczeń w rozporządzaniu tymi nieruchomościami. 
W celu wykonania uzyskanego postanowienia o zabezpieczeniu 
roszczenia, wierzyciel powinien złożyć wniosek do właściwego 
sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie w zbiorze dokumentów 
zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości.

Istotną korzyść dla wierzyciela, który uzyskał zabezpiecze-
nie roszczenia w  opisywany sposób, stanowi to, że — nawet je-
żeli dłużnik dokona obciążenia lub zbycia nieruchomości — jego 
czynność prawna będzie obar-
czona sankcją bezwzględnej 
nieważności.

Zakaz zbywania 
spółdzielczego 
własnościowego prawa
Jeżeli dłużnik jest uprawniony 
z  tytułu spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu, to jego 
wierzyciel może domagać się usta-
nowienia zabezpieczenia roszcze-
nia jedynie poprzez ustanowienie 
zakazu zbywania tego prawa. 
W  przeciwieństwie do własności, 
w  tym przypadku wierzyciel nie 
może domagać się ustanowienia 
zakazu obciążania spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu.

Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, z  któ-
rym wiąże się szereg uprawnień odpowiadających uprawnie-
niom wynikającym z  prawa własności, m.in. prawo do zbycia, 
obciążenia lub prowadzenia egzekucji. Spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu różni się natomiast od prawa własności tym, 
że właścicielem lokalu jest spółdzielnia mieszkaniowa, a  upraw-
nionemu z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek uprawnienia 
do nieruchomości wspólnej (tj. gruntu oraz budynku, w  którym 
mieszkanie się znajduje). Z  tym wiąże się między innymi mniej-
szy zakres uprawnień związanych z  zarządzaniem nieruchomo-
ścią, w tym budynkiem, w którym znajduje się lokal. Przedmiotem 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może być lokal 
mieszkalny, użytkowy, garaż lub dom jednorodzinny w spółdziel-
ni mieszkaniowej.

Procedura sądowa
Sąd, który wydał postanowienie o  udzieleniu zabezpiecze-
nia, zaopatrzywszy je we wzmiankę o wykonalności, przekazu-
je je następnie do właściwego sądu wieczystoksięgowego. Sąd 
wieczystoksięgowy z kolei dokonuje wpisu ostrzeżenia o zaka-
zie zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do loka-
lu do sporządzonej dla niego księgi wieczystej. W  przypadku, 
gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie 
została założona księga wieczysta (założenie księgi wieczy-
stej dla tego prawa nie jest obowiązkowe), to zakłada ją sąd 
wieczystoksięgowy. 

Dokonanie wpisu ostrzeżenia o  ustanowieniu zakazu zby-
wania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla 

którego nie urządzono księgi wieczystej, jest równoznaczne 
z jej założeniem. 

Postanowienie sądu wieczystoksięgowego o  wpisie ostrze-
żenia w księdze wieczystej doręcza się nie tylko dłużnikowi, ale 
również spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli dłużnik naruszy zakaz 
zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wy-
nikający z postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, to czyn-
ność prawna dokonana przez niego jest bezwzględnie nieważna. 
Jeżeli zakaz zbywania spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu nie zostanie ujawniony w  księdze wieczystej, a  dłuż-
nik będzie przebiegły i dokona zbycia nieruchomości w ramach 
rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, to wierzycielowi 

przysługuje także prawo dochodzenia odszkodowania od spół-
dzielni mieszkaniowej. O ile spółdzielnia swoim działaniem po-
mogła dłużnikowi w  pozbyciu się problematycznego składnika 
majątku. 

Istotą zabezpieczenia roszczenia jest umożliwienie wierzy-
cielowi egzekucji korzystnego dla siebie wyroku. Zgodnie z  do-
tychczasowym brzmieniem ustawy, nawet jeżeli wierzyciel 
dysponował prawomocnym wyrokiem, to praktycznie niewyko-
nalne było zakończenie egzekucji z  nieruchomości w  terminie 
dwóch miesięcy uprawomocnienia się wyroku. Co skutkowało 
upadkiem uzyskanego zabezpieczenia na nieruchomości dłuż-
nika. W takiej sytuacji, jeżeli dłużnik był sprytny i szybko pozbył 
się nieruchomości, to wierzyciel nie miał możliwości odzyskania 
swoich pieniędzy. Mimo iż uzyskanie postanowienia o udzieleniu 
zabezpieczenia miało mu to ułatwić.

Wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sytuacja ta 
uległa zmianie z chwilą wejścia w życie, 9 czerwca 2018 r., nowe-
lizacji regulującego tę kwestię art. 7541 Kodeksu postępowania 
cywilnego. Przepis w nowym brzmieniu ustanawia zasadę: jeże-
li wierzyciel uzyska korzystny dla siebie wyrok zasądzający rosz-
czenie pieniężne i w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia 
się tego wyroku złoży wniosek o wszczęcie egzekucji z nierucho-
mości dłużnika, na której zostało ustanowione zabezpieczenie, to 
zabezpieczenie nie upada. Dzięki temu wierzyciel może przechy-
trzyć dłużnika.

Paulina Moskal
aplikant radcowski

Kancelaria Janowski Markiewicz
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Dwa słowa o rynku

Nowe technologie zastąpią pracowników?

Jak rozwiązać ten problem?

Deficyt pracowników budowlanych był jednym z  tematów po-
ruszonych podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarcze-
go, który odbył się w dniach 14-16 maja tego roku w Katowicach. 
W ramach debaty „Koniunktura i problemy — budownictwo pod 
presją” eksperci dyskutowali m.in. o tym, w jaki sposób zaradzić 
niewystarczającej liczbie rąk do pracy w branży budowlanej. Ar-
tur Popko, członek zarządu, dyrektor budownictwa infrastruk-
turalnego w  Budimex SA zwrócił uwagę na skalę problemu: 
W zbliżonym roku 2011 pod względem produkcji budowlano-monta-
żowej w  Polsce, pracowało w  budownictwie 480 tys. pracowników. 
W tym roku jest to 387 tys., a więc łatwo możemy policzyć, że brakuje 
na rynku ok. 90 tys. pracowników. Przedstawił również propozycje 
rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację na rynku pracy. Po-
nieważ wielu pracodawców wypełnia braki kadrowe, zatrudnia-
jąc obcokrajowców, trzeba uprościć procedury. Aktualnie są one 
zbyt skomplikowane i długotrwałe. Ernest Jelito, prezes zarządu 
Górażdże Cement SA zaznaczył, że ważne jest nie tylko przycią-
gnięcie pracowników, ale i ich zatrzymanie. Dlatego współpraca 
z  obcokrajowcami, jego zdaniem powinna obejmować również 
zapewnienie warunków do tego, by osiedlali się w Polsce razem ze 
swoimi rodzinami. Dodał, że do problemów z brakami kadrowymi 
przyczyniła się zmiana wieku emerytalnego: zmiana wieku emery-
talnego spowodowała, że my w ciągu trzech lat ze stabilnej kadry stra-
cimy 10 proc. załogi — powiedział. Sposobem na poradzenie sobie 
z  problemem niedoboru pracowników, może być także zmniej-
szenie biurokracji. Niestety w  branży budowlanej często wielu 

Z
 raportu „Barometr zawodów 2018” wy-
nika, że wśród zawodów, których deficyt 
obserwuje się w  województwie mało-

polskim, aż 10 należy do branży budowlanej: 
W  grupie zawodów deficytowych, podobnie jak 
w  latach ubiegłych, najliczniej reprezentowane są 
zawody z branży budowlanej: betoniarze i zbroja-
rze, brukarze, cieśle i  stolarze budowlani, dekarze 
i blacharze budowlani, monterzy instalacji budow-
lanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechani-
cy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót 
wykończeniowych w  budownictwie, robotnicy 
budowlani oraz kierownicy budowy — czytamy 
w publikacji.

W poszukiwaniu przyczyny
Przyczyn problemu z  niedostateczną liczbą 
osób, które wykonują te zawody, można upa-
trywać w  kilku czynnikach. Jak podaje raport 
„Barometr zawodów 2018”, potencjalnych pra-
cowników często zniechęcają trudne warunki 
pracy, które niejednokrotnie nie są rekompen-
sowane odpowiednio wysokim wynagrodzeniem. Oprócz tego 
osoby związane z branżą budowlaną często pracują poza swoim 
miejscem zamieszkania. Trudności ze znalezieniem odpowiednie-
go pracownika wynikają także z tego, że wielu wykwalifikowanych 
specjalistów wchodzi w wiek emerytalny lub boryka się z proble-
mami zdrowotnymi. Z drugiej strony przedstawicielom młodego 
pokolenia brakuje doświadczenia i  potrzebnej wiedzy. Proble-
mem kojarzonym z  branżą budowlaną jest również choroba al-
koholowa. Twórcy raportu zwracają także uwagę na to, że wielu 
specjalistów pracuje nielegalnie.

Konsekwencje dla deweloperów i klientów
Trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników 
wymuszają na pracodawcach zapewnienie lepszych warunków 
zatrudnienia, w tym wyższego wynagrodzenia. Firmy wykonaw-
cze przerzucają dodatkowe koszty na deweloperów, a  ci z  kolei 
na klientów, co bezpośrednio wpływa na wzrost cen nierucho-
mości. Deficyt pracowników budowlanych sprawia również, że 
do dobrych wykonawców ustawiają się długie kolejki. Zdarza się, 
że czas oczekiwania na wykonanie koniecznych prac powoduje 
przesunięcie planowanego terminu oddania inwestycji. Takie sy-
tuacje uderzają zarówno w  deweloperów, którzy przez dłuższy 
czas mają zamrożone środki finansowe, jak i w klientów. Przykła-
dowo w  przypadku nieruchomości mieszkaniowych wiele osób 
decyduje się na zakup już na etapie „dziury w ziemi”, a to powo-
duje, że jednocześnie muszą spłacać raty kredytu i  czynsz naj-
mu. Im dłużej trwa taka sytuacja, tym większe powoduje straty 
finansowe.

Niedobór pracowników dotyka wiele sektorów gospodarki, nie omijając również 
branży budowlanej. Trudności ze znalezieniem doświadczonych wykonawców oraz 
rosnące koszty pracy uderzają zarówno w deweloperów, jak i klientów kupujących 
mieszkanie. Jak temu zaradzić?
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pracowników musi zajmować się przygotowy-
waniem i sprawdzaniem różnego rodzaju do-
kumentacji, zamiast pracować nad realizacją 
inwestycji. Na ten problem zwrócił uwagę Ar-
tur Popko. Jego zdaniem taki stan rzeczy znie-
chęca zwłaszcza młodych inżynierów, którzy 
przez lata przygotowywali się do kierowania 
budową, a po studiach trafiają do biur.

Potrzeba młodych specjalistów 
i nowych technologii
Kolejny problem, który dotyka branżę budow-
laną, stanowi niedostateczna liczba specjali-
stów. Dlatego zdaniem Ireneusza Merchela, 
prezesa zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA, konieczna jest współpraca ze szkołami 
średnimi i  wyższymi uczelniami, polegająca 
m.in. na wdrażaniu systemów stypendialnych 
i  otwieraniu nowych kierunków, dostosowa-
nych do zapotrzebowania na rynku pracy. 
Takie działania już zostają podejmowane, jed-
nak na ich rezultaty trzeba będzie poczekać kilka lat. Jerzy We-
rle, prezes zarządu, dyrektor generalny Warbud SA szansę na 
rozwiązanie problemu niedoboru rąk do pracy dostrzega w po-
wrocie do prefabrykatów i stosowaniu nowych technologii, któ-
re nie tylko pozwalają na zastąpienie brakujących pracowników, 
ale i  mogą przyciągnąć młodych ludzi, zainteresowanych roz-
wijaniem tej dziedziny. Ireneusz Merchel dodał, że prefabryka-
ty pozwalają również na skrócenie czasu realizacji oraz poprawę 
efektywności.

Zmiany już się zaczęły
Jeden z  przykładów zastosowania nowych technologii w  celu 
uzupełnienia braków kadrowych funkcjonuje w  firmie Budimex 
SA, podczas procesu rekrutacji. Polega na używaniu systemu, 
który udziela inteligentnych odpowiedzi osobom zadającym py-
tania dotyczące zatrudnienia. Dopiero w kolejnym etapie osoba 
zainteresowana podjęciem pracy zostaje przekierowana do dzia-
łu HR. W ten sposób odciąża się specjalistów zajmujących się re-
krutacją, co sprawia, że ich liczba może być mniejsza.

Z kolei możliwość powrotu do budowania z gotowych elemen-
tów zainteresowała BGK Nieruchomości. Organ ten, we współ-
pracy m.in. z  Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa 
i  Stowarzyszeniem Producentów Betonów ogłosił konkurs na 
opracowanie standardu określającego budowę osiedla z  prefa-
brykatów. Dokument powinien zawierać zarówno informacje do-
tyczące procesu projektowania, jak i  wytyczne urbanistyczne. 
Do tych danych twórca standardu musi dostosować odpowied-
nie rozwiązania technologiczne. Na podstawie zwycięskiego do-
kumentu powstanie osiedle mieszkaniowe, w ramach programu 
„Mieszkanie Plus”. Wiceminister inwestycji i  rozwoju Artur So-
boń twierdzi: Jestem głęboko przekonany, że przyszłością budownic-
twa mieszkaniowego w Polsce jest prefabrykacja. Jest ona dużo mniej 
pracochłonna i kosztowna. Jego zdaniem wiele problemów, które 
aktualnie dotykają rynek mieszkaniowy, zostanie rozwiązanych 
dzięki powstaniu fabryk prefabrykowanych domów.

Upowszechnienie budowy inwestycji mieszkaniowych z  go-
towych elementów będzie wymagało jednak przekonania opinii 
publicznej, że współczesne technologie pozwalają na uzyskanie 
wyższej jakości niż kojarzona z prefabrykatami wielka płyta, któ-
ra nie cieszy się dobrą sławą.

Czy rząd zdąży na czas?
Ernest Jelito uważa, że kwestii niewystarczającej liczby pracow-
ników w  branży budowlanej nie warto rozpatrywać tylko jako 
problemu, ale dostrzec szansę rozwoju. Problem z  pracownika-
mi przyjmuję bardzo pozytywnie, bo to nas zmusi do tego, żebyśmy 
poszukali rozwiązań, poszukali nowych technologii i  bardzo szybko 
zmodernizowali nasz przemysł budowlany — powiedział. Z drugiej 
jednak strony nie ulega wątpliwości, że zarówno kształcenie mło-
dej kadry, jak i  wdrażanie nowych technologii na szeroką skalę 
to działania, które przyniosą rezultaty w dłuższej perspektywie. 
Problem braku rąk do pracy zaś już teraz mocno dotyka branżę 
budowlaną. Konieczne są zatem kroki, które pozwolą przetrwać 
ten czas. Z  pewnością cenną pomocą byłyby zmiany prawne 
ograniczające biurokrację towarzyszącą nowym inwestycjom 
i ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców. Pozostaje jednak py-
tanie, czy rząd wdroży odpowiednie regulacje, a jeśli tak, to kiedy.

Anna Kapłańska
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P
osiadanie własnego domu najczęściej postrzegamy w kate-
gorii zrealizowanego marzenia. Jak się okazuje, nie jest to 
tylko utarte hasło reklamowe, nadużywane w mediach i biu-

rach sprzedaży nieruchomości, ale rzeczywisty powód, dla któ-
rego Polacy decydują się na taką inwestycję. Z  raportu serwisu 
Oferteo.pl (przygotowanego na podstawie ankiet przeprowa-
dzonych w lutym i marcu br.) wynika, że najważniejszą motywacją 
osób, które w 2017 r. podjęły wysiłek wybudowania domu, była 
właśnie realizacja marzeń. Takiej odpowiedzi udzieliło 60 proc. 
ankietowanych biorących udział w badaniu. Na kolejnym miejscu 
(47 proc.) wskazano chęć posiadania ogrodu. Dla 47 proc. budu-
jących najważniejszym czynnikiem była potrzeba zwiększenia po-
wierzchni mieszkalnej.

Z  raportu wynika, że 27 proc. nowych domów miało po-
wierzchnie od 126 do 150 mkw. Co czwarty ankietowany 

analizy rynku

Marzysz o budowie domu?  
Sprawdź, czy stać cię na działkę
Czy samodzielna budowa domu to wciąż istotna alternatywa dla osób, które nie chcą 
inwestować w nieruchomości deweloperskie? Jak zawsze, możliwości zależą od naszego 
budżetu. W przypadku działek budowlanych, ceny wzrosły jednak na tyle, że dla wielu 
samodzielnych inwestorów stały się barierą nie do przeskoczenia.

potrzebował większego metrażu — od 151 do 200 mkw., a nie-
mal co piąty ograniczył się do przedziału 101–125 mkw. W po-
równaniu do roku 2016, o  2 proc. (z  14 proc.) wzrosła liczba 
osób deklarujących, że buduje dom o powierzchni do 100 mkw. 
Analogiczny wzrost odnotowano w przypadku największych bu-
dynków. Domy o  powierzchniach powyżej 200 mkw. budowało 
w 2017 r. 13 proc. ankietowanych.

Kolejnym kryterium, którym kierowały się osoby rozpoczy-
nające realizację inwestycji, były finanse. Względy ekonomiczne 
zdecydowały w 42 proc. przypadków — w ocenie ankietowanych, 
budowa domu jest tańszym rozwiązaniem niż zakup mieszkania. 
Takie stwierdzenie należałoby jednak poprzedzić szczegółowym 
porównaniem kosztów, przy uwzględnieniu różnic wynikających 
z  lokalizacji inwestycji. Koszt budowy domu, przeważnie (we-
dług uczestników badania) wynosił od 300 do 499 tys. zł. Co 
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Wrocław, Kraków i Poznań. Z raportu ronin24.pl (opracowanego 
na podstawie danych portalu KRN.pl) wynika, że w  ciągu dwóch 
ostatnich lat średnia cena gruntu budowlanego o powierzchni 10 
arów, w stolicy sięgnęła poziomu 808 528 zł. Warto przyjrzeć się 
bliżej kosztom zakupu działki w pozostałych miastach. Co ciekawe, 
drugim miastem w Polsce pod względem średniej ceny gruntu pod 
inwestycję są Katowice. W stolicy województwa śląskiego należy 
zapłacić 405 637 zł. W Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu 
ceny oscylują w granicach ok. 346–369 tys. zł. W raporcie ronin24.
pl czytamy, że koszty są porównywalne. Ceny w wyżej wymienio-
nych miastach wynoszą dokładnie: w Gdańsku — 368 963 zł, we 
Wrocławiu — 365  365 zł, w  Krakowie — 351  006 zł, w  Pozna-
niu — 346 976 zł. Nieco taniej jest w Lublinie, gdzie zapłacimy ok. 
300 tys. zł. Koszt zakupu działki w Rzeszowie i Szczecinie wyniesie 
przeciętnie do 200 tys. zł. Na rynkach łódzkim i bydgoskim trzeba 
liczyć się z wydatkiem rzędu 250–270 tys. zł. Najtańszymi lokali-
zacjami są obecnie Gorzów Wielkopolski (97 210 zł), Opole, Biały-
stok i Kielce (od ok. 150 do 190 tys. zł).

Ceny działek w Krakowie
Na krakowskim rynku obecnie trudno znaleźć wolną działkę 
w  dzielnicach, gdzie z  powodzeniem rozwija się rynek najmu: 
Krowodrzy, Grzegórzkach i  Starym Mieście. Gęsta zabudowa 
i  kolejne inwestycje deweloperskie utrudniają realizację projek-
tów na własne potrzeby. Według raportu ronin24.pl największą 
podażą działek budowlanych (o powierzchni 10 arów) w okresie 
ostatnich dwóch lat charakteryzowały się: Dębniki, Zwierzyniec, 
Swoszowice, Wzgórza Krzesławickie i  Nowa Huta. Najdroższą 
średnią cenę działki odnotowano w  Zwierzyńcu. Przed wybu-
dowaniem domu w  tej dzielnicy musimy kupić grunt za średnio 
902  632 zł. Tak wysoka cena wynika ze specyfiki lokalizacji, 
w której dominującą formą zabudowy są kameralne wille. Działka 
budowlana w Dębnikach to koszt 402 353 zł. Dość dużo wolnych 
gruntów można znaleźć jeszcze w Podgórzu, gdzie średnia cena 
wynosi aż 663 209 zł. W Podgórzu Duchackim, Bieżanowie-Pro-
kocimiu, Prądniku Białym i  Bronowicach trzeba zainwestować 
odpowiednio: ok. 330 tys. zł, 230 870 zł, 348 168 zł, 425 153 zł. 

Poniżej granicy 200 tys. zł zeszły ceny w Nowej Hucie. Oso-
by planujące budowę domu w  tej dzielnicy będą musiały wydać 
na działkę 191  884 zł. Osiedla domów dominują w  Swoszowi-
cach, gdzie jest jeszcze wiele niezagospodarowanych terenów. Za 
grunt o powierzchni 10 arów nabywcy płacą średnio 271 368 zł. 
Dobrym kierunkiem poszukiwań działek budowlanych są również 
Wzgórza Krzesławickie, charakteryzujące się dość bogatą ofertą 
niedużych terenów inwestycyjnych. Z raportu opracowanego na 
podstawie danych KRN.pl wynika, że średnia cena 10-arowego 
gruntu zbliża się tam do poziomu 219 500 zł. 

Joanna Kus

czwarty ankietowany przyznał, że zapłacił więcej — od pół milio-
na do 699 tys. zł. Tylko 4 proc. inwestorów przekroczyło milion 
złotych, zaś najbardziej oszczędni (20 proc.) wydali na budowę 
nie więcej niż 299 tys. zł. Ostateczny rachunek był średnio od 11 
do 25 proc. wyższy niż początkowo zakładano. Co czwarty budu-
jący musiał wygospodarować na dokończenie inwestycji do ok. 
10 proc. więcej środków. W 4 proc. przypadków koszty okazały 
się aż o 50 proc. wyższe od oszacowanych na początku budowy. 
Większość ankietowanych korzystała z kredytu — to rozwiązanie 
wybrało 63 proc. inwestorów. Najwięcej szczęścia miały osoby, 
które otrzymały działkę budowlaną w akcie darowizny od rodzi-
ny. Rozwiązanie to dotyczy przede wszystkim najmłodszej gru-
py inwestorów. Warto podkreślić, że statystycznie 21 proc. osób, 
które budowały dom w analizowanym okresie, nie miało jeszcze 
ukończonego 30 roku życia. 

Najczęściej jednak na budowę domu decydujemy się przed 
czterdziestką. Przedział wiekowy 31–35 lat reprezentowało 
28 proc. ankietowanych. 31 proc. badanych rozpoczęło budowę 
po ukończeniu 40 roku życia, a 13 proc. — po pięćdziesiątce. 

Oprócz dążenia do realizacji marzenia o  własnym domu, do 
zmian motywują nas także narodziny dzieci. Tak było w 22 proc. 
przypadków. Część ankietowanych (28 proc.) przyznała, że chcia-
ła po prostu przeprowadzić się z miasta na wieś. W 23 proc. przy-
padków decydującym czynnikiem okazało się posiadanie działki 
budowlanej. 

Obecna sytuacja rynkowa wymusza na nabywcach mieszkań 
podejmowanie decyzji o  zakupie na etapie tzw. dziury w  ziemi. 
Wydłużenie czasu oczekiwania na odbiór lokalu powoduje, że bu-
dowa domu przestała być postrzegana jako dużo dłuższy proces. 
Szacuje się, że realizacja takiej inwestycji zajmuje średnio 30 mie-
sięcy (licząc z czasem potrzebnym na przystosowanie działki, pra-
ce budowlane, wykończenie i umeblowanie). 

Działki budowlane — drogie i trudno dostępne
Jednym z największych problemów na rynku inwestycyjnym jest 
niewystarczająca podaż działek budowlanych. Znalezienie grun-
tu w centrach miast, w szybkim tempie staje się praktycznie nie-
możliwe. Większość tych terenów wykupują deweloperzy za 
astronomiczne kwoty. Osobom budującym na własne potrzeby 
zostają mniejsze miejscowości lub obrzeża aglomeracji. Polacy 
nadal najchętniej osiedlają się w miejscach, gdzie rynek jest prze-
sycony, czyli w  województwie mazowieckim. W  ubiegłym roku 
statystycznie najpopularniejszą lokalizacją na budowę domu był 
także Śląsk. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: 
małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie.

Przyjęło się, że do wybudowania przeciętnej wielkości domu 
wystarczy działka o powierzchni 10 arów. W ubiegłym roku naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się grunty takiej wielkości 
i większe — do 20 arów. Liczba ankietowanych, którzy dokonali 
zakupu od 10 do 20 arów, wzrosła — z 35 proc. w roku 2016, do 
38 proc. w 2017 r. Zmniejszył się natomiast odsetek osób budu-
jących domy na działkach o powierzchniach od 5,1 do 10 arów. 
W  2017 r. wyniósł 32 proc., o  5 proc. mniej niż w  poprzednim 
analizowanym okresie. Najmniejsze tereny pod zabudowę (do 
5 arów) nabyło 7 proc. ankietowanych.

Analiza cen w największych miastach
Jeśli już znajdziemy wolną działkę pod zabudowę, problemem oka-
zuje się cena. Bariera cenowa jest coraz trudniejsza do przesko-
czenia w  największych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, 
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orzecznictwo

Postawienie kontenera 
a pozwolenie na budowę

związana fundamentami z  gruntem, więc nie nazwiemy jej bu-
dynkiem. Ponadto, aby przyjąć, że w  danej sytuacji sprawa do-
tyczy budynku, należy ustalić, że obiekt budowlany jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą prze-
gród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W omawia-
nym przypadku, przedmiotowy kontener nie spełnia wprawdzie 
kryteriów uznania go za budynek, będzie jednak tymczasowym 
obiektem budowlanym, zatem konieczne jest uzyskanie pozwo-
lenia na budowę.

Jak napisał w  swoim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny: 
W orzecznictwie przyjmuje się, że obiekty kontenerowe (w tym kon-
strukcje typu blaszak, jak ten będący przedmiotem sprawy) stanowią 
tymczasowe obiekty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 5 Pra-
wa budowanego. Jak stanowi z kolei ten przepis, przez tymczaso-
wy obiekt budowlany należy m.in. rozumieć obiekt budowlany 
niepołączony trwale z  gruntem, (strzelnice, kioski uliczne, pa-
wilony sprzedaży ulicznej i  wystawowe, przykrycia namiotowe 

i  powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy i właśnie obiekty kontenerowe). 

Warunki postawienia kontenera bez 
pozwolenia na budowę
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, aby po-
stawienie tymczasowego obiektu budowlanego nie 
wymagało pozwolenia na budowę, musi on spełniać 
jeden z poniższych warunków:
 • nie jest połączony trwale z gruntem, jest przewi-
dziany do rozbiórki lub przeniesienia w  inne miej-
sce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upły-
wem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określo-
nego w zgłoszeniu;
 • stanowi obiekt przeznaczony do czasowego 
użytkowania w  trakcie realizacji robót budowla-
nych, na terenie budowy, oraz przy ustawianiu ba-
rakowozów używanych przy wykonywaniu robót 
budowlanych, badaniach geologicznych i  pomia-
rach geodezyjnych;
 • obiekt stanowi wyłącznie eksponat wystawowy, 
który nie pełni jakichkolwiek funkcji użytkowych, usy-
tuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.

Zdaniem NSA, żaden z  wyżej wymienionych warunków nie 
został spełniony, zatem pozwolenie na budowę było wymagane, 
o co skarżąca nie zadbała.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
z 15 marca 2018 r. II OSK 1324/16

Krzysztof Janowski
radca prawny

Z
daniem skarżącej, ów kontener nie jest związany z  grun-
tem, nie pełni funkcji garażu, a postawienie go nie wymaga-
ło pozwolenia. Jednak niemal 4 lata wcześniej, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nakazał rozbiórkę tego 
blaszanego obiektu. Uznano, że kontenery, zgodnie z Prawem bu-
dowlanym są obiektami budowlanymi i  ich postawienie nie wy-
maga uzyskania pozwolenia na budowę, ale tylko wtedy, gdy są 
przeznaczone do czasowego użytkowania (np. w  trakcie prze-
prowadzanych robót budowlanych). Zatem postawienie takiego 
obiektu wymagałoby uzyskania odpowiedniego pozwolenia od 
organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

Co więcej, legalizacja postawionego kontenera także nie była 
możliwa, z  uwagi na obowiązywanie na analizowanym terenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który za-
braniał stawiania jakiejkolwiek zabudowy gospodarczej. Dodat-
kowo, obiekt postawiono zbyt blisko ogrodzenia, co było również 
niezgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. 

W marcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny zajął się sprawą skargi kasacyjnej 
w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku, którym miał być gospodarczy, parterowy 
kontener na kółkach, służący właścicielce do przechowywania rowerów czy drewna. 
Czy potrzebne jest pozwolenie na postawienie takiego kontenera na działce?

Kryteria uznania obiektu za budynek
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny, w  narożach kon-
tenera zakotwiczono kółka. Ich rozmiary były na tyle małe, 
że biorąc pod uwagę wielkość całej budowli, nie ma możliwo-
ści przyjęcia, że sam kontener ma charakter przenośny i  mo-
bilny. Aby przenieść obiekt w  inne miejsce, potrzebne byłoby 
użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego. Budowla nie jest 
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analizy rynku

Rynek wtórny przeskoczył pierwotny

przede wszystkim rosnące koszty materiałów budowlanych, bu-
dowy, a także coraz mniejsza podaż dostępnych gruntów w mie-
ście. Deweloperzy, chcąc zachować wysoką sprzedaż w obliczu 
tych faktów, będą musieli zmniejszyć swoje marże na sprzedawa-
nych nieruchomościach. Nie zmieni to jednak tego, że ceny, tak 
czy inaczej, pójdą w górę. 

Podsumowując, obecnie w  Krakowie średnia cena za metr 
kwadratowy na rynku pierwotnym oscyluje w okolicach 6900 zł 
— ma na to wpływ duża liczba inwestycji na obrzeżach miasta oraz 
w  dalszych lokalizacjach, jak np. Czyżyny. Rok do roku, wzrost 
wynosi ok. 7–8 proc. Jeżeli chodzi o  rynek wtórny, uśredniając 
ceny z  wszystkich dzielnic Krakowa, możemy mówić o  średniej 
cenie ok. 7500 zł/mkw., gdzie roczne tempo wzrostu cen utrzy-
muję się na podobnym poziomie. 

Podaż i popyt są powiązane, a ceny na rynku stanowią wynik 
kombinacji konkretnych czynników, wśród których jako najważ-
niejsze możemy wymienić: 

strona popytowa

 • cena — kluczowy czynnik popytu;
 • lokalizacja nieruchomości — im bliżej centrum, tym lepiej, ale 

i drożej;
 • infrastruktura lokalna oraz komunikacja miejska;
 • standard inwestycji — coraz bardziej dla klientów znaczące 

jest to, czy inwestycja zapewnia dodatkowe udogodnienia, ta-
kie jak np. siłownia, ochrona itp.;

 • metraż mieszkań — klienci zdają sobie sprawę, że im więcej 
mieszkań o małych metrażach będzie w budynku, tym więcej 
lokali można przeznaczyć na wynajem, co stanowi minus dla 
nabywców szukających miejsca do zamieszkania.

strona podażowa

 • dostępność gruntów;
 • koszty budowy i materiałów;
 • uwarunkowania prawno-administracyjne (sąsiedztwo plano-

wanej inwestycji — czy pozwolenie na budowę np. będzie za-
skarżane przez wspólnoty/sąsiadów?)

 • charakter budowlany działki (rodzaj gruntu — decyduje o ła-
twości i koszcie budowy).

Maciej Dymek
Senior Real Estate Broker 
w Private House Brokers

S
ezon wakacyjny w pełni, jednak mimo to widać, że krakow-
ski rynek nieruchomości jest rozgrzany do czerwoności i nic 
nie wskazuje na to, aby temperatura miała spadać. Wiele in-

westycji, których realizacja rozpoczęła się rok lub dwa lata temu, 
a sprzedaż była prowadzona na etapie „dziury w ziemi”, zaczyna 
pojawiać się na rynku w postaci gotowych mieszkań. Duża liczba 
nowych lokali do zamieszkania i wynajmu, w połączeniu z dalszy-
mi planami inwestycyjnymi deweloperów na lata 2019–2020, ge-
neruje potężną podaż, która wciąż nie zaspokaja potrzeb strony 
popytowej.

Rynek pierwotny oferuje w  tym momencie bardzo dużą licz-
bę mieszkań w rozmaitych lokalizacjach i metrażach, od najmniej-
szych kawalerek do dużych apartamentów. Wysoki wskaźnik 
podaży na rynku pierwotnym, zawsze ma wpływ na segment lo-
kali z tzw. drugiej ręki — następstwem jest znaczący wzrost cen. 
Klienci, którzy nie zdążą znaleźć odpowiednich ofert wśród nowo 
realizowanych inwestycji, gotowi są zapłacić więcej za nierucho-
mości z rynku wtórnego. Dodatkowym argumentem przekonują-
cym do zakupu mieszkania „z drugiej ręki” jest fakt, że nie trzeba 
czekać na zakończenie budowy/wykończenie mieszkania, zazwy-
czaj w  nieruchomości można zamieszkać lub ją wynająć bezpo-
średnio po zakupie. 

Obserwując decyzje zakupowe nabywców, możemy pokusić 
się o  stwierdzenie, że decyzja odnośnie wyboru oferty z  rynku 
pierwotnego bądź wtórnego, zależy przede wszystkim od budże-
tu, jakim dysponuje klient. Niższe ceny nowych mieszkań prze-
konują do zakupu nieruchomości z tego segmentu. Na taki lokal 
trzeba jednak poczekać, a  następnie wykończyć go na własną 
rękę. Kosztem alternatywnym niższej ceny jest w tym przypadku 
czas i dodatkowe zaangażowanie. Klienci dysponujący większym 
budżetem inwestycyjnym, częściej poszukują nieruchomości go-
towych do odbioru, wykończonych oraz urządzonych, w których 
można od razu zamieszkać. Dodatkowo na korzyść rynku wtór-
nego przemawiają często atrakcyjne lokalizacje, które nie zawsze 
są dostępne dla deweloperów (np. centrum Krakowa).

Rozważając zakup mieszkania z rynku pierwotnego, można za-
obserwować dużą liczbę ofert sprzedaży na zasadach cesji. Wielu 
klientów dostrzegło w tym łatwą możliwość zarobienia większych 
pieniędzy, dlatego też oferty nowych mieszkań w atrakcyjnych lo-
kalizacjach, znikają natychmiast po otwarciu sprzedaży. Na ryn-
ku liczy się informacja, im szybciej klient dowie się o dostępności 
mieszkań, będzie miał pierwszeństwo w  ich wyborze, tym czę-
ściej zdecyduje się na zakup i późniejszą sprzedaż na zasadzie ce-
sji z doliczeniem swojego narzutu cenowego.

Sytuacja rynkowa
Obecnie sytuacja na rynku jest stabilna. Można zaobserwować 
wyraźny trend wzrostowy cen na rynku pierwotnym, jak i wtór-
nym. Nie zauważamy nerwowych zachowań ze strony podażo-
wej czy popytowej oraz nagłych skoków cenowych. Ceny od kilku 
ostatnich lat stabilnie rosną i tak pozostanie. Wpływ na to mają 

Rynkami pierwotnym i wtórnym rządzi system wzajemnych zależności. Co dzieje się z 
segmentem lokali „z drugiej ręki”, gdy zmieniają się wskaźniki cen oraz podaży nowych 
mieszkań? Na którym rynku obecnie opłaca się inwestować?
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Między mieszkaniem a domem. 
Wybieramy +100 mkw.

W
ybór pomiędzy apartamentem w mieście a domem na jego 
obrzeżach, to dość często spotykany dylemat wśród osób 
planujących zakupy na rynku nieruchomości. Przyjrzyjmy 

się bliżej obu tym rozwiązaniom.
W pierwszej kolejności warto rozważyć „za” i „przeciw” zakupowi 

domu. Boom budowlany spowodował, że wolne powierzchnie w mia-
stach drastycznie się skurczyły. Budowa nowych budynków jest więc 
praktycznie niemożliwa, dlatego też firmy deweloperskie specjalizu-
jące się w nieruchomościach jednorodzinnych musiały przenieść się 
na dalekie obrzeża, a nawet i poza miasto. To właśnie tam powstają 
osiedla domków jednorodzinnych. Zakup tak położonej nieruchomo-
ści oznacza konieczność wyprowadzki z miasta. Nie zawsze jednak ta 
przeprowadzka ma pozytywny wpływ na życie domowników. Warto 

o takich mieszkaniach na sprzedaż pojawiają się rzadko, dlatego też 
są traktowane jako wyjątkowe okazje. Tak duże powierzchnie to 
znak dawnych czasów, gdy w  mieszkaniach, oprócz ich właścicieli, 
mieszkała także służba, bądź kilka pokoleń mieszkało razem. Oprócz 
znacznego metrażu i  prestiżowych adresów, swoim mieszkańcom 
proponują także tarasy widokowe, ogródki, pieczołowicie odnowione 
części wspólne, z zachowaniem najpiękniejszych sztukaterii. 

Jednak nawet gdy w wybranej kamienicy nie są dostępne „od ręki” 
apartamenty o powierzchni ponad 100 mkw., warto zastanowić się 
nad połączeniem kilku mniejszych metraży w jeden. Dzięki temu nie-
wielkie powierzchnie można, niczym puzzle, ułożyć w wielkometra-
żowy apartament. Co warto podkreślić, mieszkania w  kamienicach 
to tak naprawdę jeden z głównych wyborów osób, które poszukują 
dużych apartamentów pochodzących z rynku wtórnego. Wynika to 
z faktu, iż budownictwo z II połowy XX wieku nastawione było przede 
wszystkim na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Próżno więc 
w nim szukać mieszkań o powierzchniach powyżej 100 mkw. Lokale 
mieszkalne z wielkiej płyty są zazwyczaj małe i wybudowane w myśl 
zasady „forma wynika z funkcji”.

Porównanie cen
Mieszkania o dużych powierzchniach w centrum miasta to bardzo 
często o  wiele większy wydatek niż kupno domu jednorodzinne-
go poza miastem czy na obrzeżach. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że są one dobrem luksusowym, przeznaczonym dla wyma-
gającej grupy klientów poszukujących nieprzeciętych i  oryginal-
nych rozwiązań mieszkaniowych, a także nie ma ich wiele na rynku. 
Jednak w razie zmiany decyzji czy chęci przeprowadzki, taki apar-
tament można wynająć łatwiej, szybciej i za wyższą kwotę. 

Obecnie cena za metr kwadratowy mieszkania o  pow. ok. 
100 mkw. w Krakowie wynosi, w zależności od lokalizacji, od 6500 
do nawet 15 tys. zł. Inaczej jest w przypadku zakupu domu na obrze-
żach. W miejscowościach takich jak Zielonki czy Bibice cena za metr 
kwadratowy domu wynosi od ok. 3500 do 6 tys. zł. Gołym okiem 
zatem widać różnicę w  rachunku końcowym. Pamiętajmy jednak 
o  kosztach dodatkowych, takich jak paliwo czy bilety komunikacji 
miejskiej w przypadku konieczności dojeżdżania do miasta. Może się 
okazać, że w ostatecznym rozrachunku kwoty będą mocno zbliżone.

Oba rozwiązania mają swoje plusy, co jest naturalne. Przed pod-
jęciem końcowej decyzji nabywca powinien ustalić swoje priorytety 
i zastanowić się nad tym, co jest dla niego najważniejszym kryterium 
wyboru nieruchomości. Warto poznać okolicę, w której być może nie-
długo zamieszkamy, poświęcić chwilę na przejazd samochodem czy 
komunikacją do swojego miejsca pracy i zobaczyć, ile czasu to pochło-
nie. A później — podjąć decyzję.

Koneser Group

Jeśli rozważamy właśnie zakup ponad 100-metrowego lokum, z pewnością zastanawiamy 
się, który typ nieruchomości — mieszkanie czy dom — będzie atrakcyjniejszy, nie tylko 
pod względem optymalizacji kosztów zakupu, ale i późniejszej eksploatacji. 

zdać sobie sprawę, że mieszkanie poza miastem to nie tylko świeże 
powietrze i widok na zieleń. To także poranne i popołudniowe korki 
w drodze do centrum, ubogie zaplecze kulturalne, edukacyjne, roz-
rywkowe, usługowe oraz biznesowe, gorszy transport publiczny, 
większe wydatki na taksówki, inny styl i tempo życia, itd. 

Gdzie i dla kogo?
Biorąc pod uwagę te elementy, osoby z duszą tzw. mieszczucha nie 
powinny ulegać modzie na przedmieścia. Z drugiej strony posiadanie 
własnego domu daje komfort i ciszę, o jakich mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych w miastach mogą tylko pomarzyć. Przedmieścia na-
dal postrzegane są jako bezpieczne, przyjazne i spokojne miejsca do 
życia i  wychowywania dzieci. Małomiasteczkowość, lokalność, brak 
anonimowości wielkiego miasta sprawiły, że tereny podmiejskie ko-
jarzyły się, i wielu osobom nadal kojarzą, z sielską, niemal rodzinną at-
mosferą, która warta jest dłuższych dojazdów do pracy czy szkoły.

Jak chodzi o mieszkania o znacznych powierzchniach — są one do-
meną dużych ośrodków miejskich. Można je spotkać przede wszyst-
kim w Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz Trójmieście. Liczba ofert 
dotyczących apartamentów powyżej 100 mkw. jest o  wiele mniej-
sza niż tych o standardowych powierzchniach. Zazwyczaj ogłoszenia 
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zaproszono nas

29. Aleja — nowa inwestycja Grupy BUMA

infrastruktura handlowo-usługowa. Warto zwrócić uwagę na tę 
lokalizację. Zapewnia ona dostęp zarówno do ośrodków akade-
mickich, jak i  większości turystycznych, rozrywkowych czy kul-
turalnych atrakcji Krakowa. To, co zachęca do zakupu młodych 
ludzi, będzie też czynnikiem przemawiającym za inwestowaniem 
pod wynajem. 

W pierwszej kolejności powstanie 6-piętrowy budynek, w któ-
rym deweloper oferuje 115 mieszkań o  różnych metrażach 
i  układach pomieszczeń. Oferta stanowi odpowiedź na aktual-
ne trendy rynkowe, dając nabywcom duży wybór funkcjonal-
nych, kompaktowych lokali o  powierzchni już od 27 mkw. Takie 
rozwiązanie przygotowano przede wszystkim z myślą o młodych 
ludziach, studentach krakowskich uczelni. Mieszkania o niewiel-
kim metrażu w  atrakcyjnej lokalizacji stanowią dobrą opcję nie 
tylko dla studentów, ale także turystów czy pracowników pobli-
skich kompleksów biurowych, a zatem potencjalnych najemców. 
W  sprzedaży są także przestronne mieszkania (3 i  4-pokojowe 
o powierzchniach do 98 mkw.) zaprojektowane dla rodzin i klien-
tów, którzy po prostu cenią sobie poczucie komfortu przestrzen-
nego w wielkomiejskim stylu.

W  układzie urbanistycznym osiedla przewidziano osłonię-
te od zgiełku, zielone dziedzińce, gdzie dopuszcza się wyłącznie 
ruch pieszy oraz elementy małej architektury, w tym atrakcyjny 
plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Oprócz wielostano-
wiskowego garażu podziemnego, powstaną również zewnętrzne 
stanowiska parkingowe oraz miejsca na wózkownie i  stojaki dla 
rowerów. 

Pierwszy etap inwestycji zostanie ukończony w I kw. 2020 r.
Joanna Kus

B
udujemy przyjazną przestrzeń — to dewiza 
Grupy BUMA, doświadczonego dewelopera 
działającego w branży od blisko 30 lat. Zgod-

nie z  przyjętym założeniem, spółka realizuje inwe-
stycje w  segmencie biurowym, mieszkaniowym, 
a także świadczy usługi z zakresu generalnego wy-
konawstwa i kompleksowej obsługi nieruchomo-
ści. Takie pole działania daje szeroką perspektywę 
spojrzenia na rynek nieruchomości, dlatego projek-
ty Grupy BUMA stanowią rezultat dokładnych ana-
liz preferencji klientów i aktualnej sytuacji rynkowej. 
Projektując przestrzeń dostosowaną do oczekiwań 
mieszkańców i  użytkowników, spółka zrealizowa-
ła kilkanaście osiedli mieszkaniowych oraz przeszło 
200 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. 

Wynikiem tych doświadczeń jest również najnow-
sza inwestycja mieszkaniowa — osiedle 29. Aleja. 
Głównym motywem, na różne sposoby wykorzysty-
wanym w  projekcie, stała się kinematografia. Na-
wiązaniom do sztuki filmowej podporządkowano 
aranżację przestrzeni wspólnych. W świat kina prze-
noszą także m.in. dekoracyjne detale architektoniczne. 

Osiedle zaplanowano u zbiegu ulic Prandoty i al. 29 Listopa-
da, w odległości 2,5 km od Rynku Głównego, w obrębie Starego 
Miasta. Przez centrum miasta przebiegają najważniejsze arterie 
miejskie, linie tramwajowe i autobusowe. Przystanki komunikacji 
miejskiej znajdują się tuż obok inwestycji. Osiedle jest też szcze-
gólnie dobrze skomunikowane z  Dworcem Głównym oraz tra-
sami wylotowymi z miasta (w kierunku Katowic i Warszawy) czy 
lotniskiem. W niedalekiej odległości znajdują się centra bizneso-
we, a także obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, 

Lokalizacja w centrum, oryginalny projekt architektoniczny i szeroki 
wybór mieszkań — to główne zalety osiedla mieszkaniowego 29. Aleja. 
Czym jeszcze charakteryzuje się ta inwestycja?
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Wysokie ogrodzenie, całodobowy monitoring, kody, karty wstępu oraz stojący 
na straży bezpieczeństwa ochroniarz — taki obraz wyłania się z cieszących się 
ogromną popularnością osiedli zamkniętych, które wbrew pozorom zaczynają 
przypominać więzienia. Ciekawą alternatywą może być dla nich secure by design.

P
od taką nazwą w Wielkiej Brytanii realizowany jest program 
projektowania otwartych przestrzeni, ale ukierunkowany 
przy tym na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa użyt-

kowników. Zamiast ogrodzeń, które stały się synonimem izolacji, 
secure by design proponuje rozwiązania oparte na wiedzy z zakre-
su planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, a także 
psychologii, kryminologii, socjologii i nauk technicznych. Podob-
ne praktyki są już standardem m.in. w  Holandii, USA, Kanadzie 
i  Australii. W  Polsce po raz pierwszy o  programie usłyszano za 
sprawą wrocławskiej Fundacji „Bezpieczna Przestrzeń”. Od za-
łożenia fundacji minęło ponad 10 lat, ale idea otwartych osie-
dli nadal wydaje się dla nas nowością w  dziedzinie planowania 

plac zabaw dla dzieci, ławeczki, ciekawie zaaranżowana zieleń, a na-
wet korty tenisowe — mówi Anna Gumowska, CEO w Prime Time 
PR. Dlatego w dalszym ciągu kojarzone są z pewnego rodzaju luk-
susem, na który nie każdy może sobie pozwolić — dodaje.

Osiedla podziałów
Zamknięte osiedla stają się często przyczyną narastania nega-
tywnych nastrojów społecznych. Traktowane jako miejsca pre-
stiżowe, sprawiają, że zamieszkujący je ludzie mają poczucie 
wyższości nad innymi — gorszymi i biedniejszymi, którzy znajdu-
ją się na zewnątrz.

Zdarza się, że takie osiedla przeznaczone są dla ściśle okre-
ślonej grupy nabywców. Przykładowo wyłącznie dla osób star-
szych, rodzin z osobami niepełnosprawnymi czy imigrantów. Taki 
podział może budzić pewne kontrowersje. Osoby, które z założe-
nia miały czuć się lepiej „wśród swoich”, poprzez życie za bramą 
izolują się od społeczeństwa.

Z  badań socjologicznych wynika, że mieszkańcy osiedli gro-
dzonych rzadziej nawiązują kontakty z sąsiadami, a także wyka-
zują mniejsze zaangażowanie w dbanie o wspólne dobro. Sytuacja 
taka może mieć związek z  brakiem zaufania również do innych 
mieszkańców lub chęcią pozostania anonimowym. Niestety, jeśli 
lokatorzy nie znają osób mieszkających za ścianą, nasila się u nich 
niepewność, a  bezpiecznie zaczynają czuć się jedynie we wła-
snych czterech kątach.

Secure by design — na czym polega
Okazuje się, że dla poczucia bezpieczeństwa wcale nie potrze-
bujemy wyspecjalizowanych narzędzi ochrony. Wystarczy odpo-
wiednio zaprojektowane osiedle, a także otwarcie się na drugiego 
człowieka.

Secure by design polega na zaaranżowaniu przestrzeni w  taki 
sposób, aby stała się miejscem bezpiecznym dla mieszkańców. 
Ważną rolę odgrywa pogłębianie więzi sąsiedzkich, a  także 
wzrost wzajemnego zaufania. Koncepcja ta odrzuca bariery od-
gradzające człowieka od świata zewnętrznego, a więc wszelkiego 
typu ogrodzenia, kody czy inne systemy kontroli.

Bezpieczeństwo zapewniane jest poprzez odpowiednie usytuowa-
nie bloków, parkingów, wejść do klatek schodowych czy układ po-
mieszczeń. Istotne elementy to oświetlenie, a także aranżacja i dobór 
zieleni — mówi Dominika Józefczyk, graphic designer z Prime Time 
PR. 

Dzięki takim zabiegom, osiedle staje się całkowicie przejrzyste, 
a  nad jego bezpieczeństwem nie czuwa ochroniarz, ale mieszkańcy, 
którzy nie są dla siebie bezbarwni — podsumowuje.

Aleksandra Maśnica

przestrzennego. Dlaczego inwestorzy i nabywcy mieszkań wciąż 
definiują bezpieczeństwo poprzez takie środki, jak ogrodzenia, 
monitoring i  zakazy wstępu? Czy program secure by design ma 
szansę rozwinąć się na polskim rynku?

Antidotum na strach?
W  samym Krakowie zamknięte osiedla stanowią ok. 45,5 proc. 
wszystkich inwestycji. Co decyduje o  ich popularności? Socjo-
logowie twierdzą, że u  podstaw budowania takich osiedli leży 
poczucie lęku. Osoby wybierające te miejsca, pragną zapew-
nić bezpieczeństwo zarówno sobie, rodzinie, jak i  swojemu 
dobytkowi. 

Jednak w praktyce okazuje się, że takie podejście jest zwod-
nicze. Tak naprawdę liczba włamań na osiedlach grodzonych nie 
różni się od tych dokonywanych na osiedlach, które są całkowi-
cie otwarte. Atrakcyjność takich miejsc może nawet sprawić, że 
staną się one bardziej interesującym łupem dla potencjalnych 
złodziei.

Strach oczywiście nie jest jedynym powodem, dla którego chcemy 
mieszkać w zamkniętej przestrzeni. Decydujące może być również po-
czucie prestiżu społecznego, wyższy standard, a także obecność licz-
nych udogodnień. Wewnątrz takich osiedli bardzo często znajduje się 
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Perły z sieci

Hotel Corinthia 

Pięciogwiazdkowy hotel Corinthia znajduje 
się w centrum dzielnicy handlowej, biznesowej 
i administracyjnej Chartumu, stolicy Sudanu. 
Nazywany jest „Jajem Kaddafiego”, ponieważ jego 
budowa została  sfinansowana i zrealizowana przez 
libijski rząd za kwotę wynoszącą ponad 80 mln euro. 
Oficjalne otwarcie miało miejsce 17 sierpnia 2008 r. 
18-piętrowy budynek ma owalną, zakrzywioną 
fasadę wykonaną ze stali i szkła. Podobnie jak 
w przypadku Burj Al Arab, został zaprojektowany 
tak, aby z daleka przypominał wyłaniający się 
żagiel statku. Do dyspozycji odwiedzających jest 
łącznie 230 pomieszczeń: w hotelu znajdują się 173 
pokoje i 57 apartamentów, z których roztacza się 
panoramiczny widok na zbieg Białego i Błękitnego 
Nilu. Hotel posiada 6 światowej klasy restauracji, 
kawiarnie oraz zaplecze rekreacyjne, w tym spa, 
basen, siłownię, korty tenisowe i do squasha. 

Paul Klee Zentrum  

Muzeum poświęcone twórczości artysty Paula Klee znajduje się 
w Bernie w Szwajcarii. Centrum Paula Klee powstało na zlecenie 
władz miasta, które chciały uhonorować jednego ze swoich 
najwybitniejszych artystów. Budynek został zaprojektowany 
w 2000 r. przez włoskiego architekta, Renzo Piano. Obiekt składa 
się z 3 brył wykonanych ze stali i szkła, połączonych dachem 
w kształcie fal, które wtapiają się w naturalny krajobraz. Każdy 
budynek pełni inną funkcję, skupiając się na prezentowaniu dzieł 
pochodzących z jednego z trzech obszarów działalności artysty: 
malarstwa, muzyki i poezji. Kolekcja muzeum zawiera ok. 40 proc. 
prac z dorobku Paula Klee. Ponad 600 dzieł podarowała  
pasierbica artysty. W obiekcie znajdują się także obrazy 
i dokumenty przekazane przez rodzinę, Fundację Paula Klee, 
a także pochodzące z kolekcji prywatnych kolekcjonerów sztuki. 
W muzeum oprócz stałych ekspozycji, znajdują się pomieszczenia 
przeznaczone do organizowania wernisaży, sala koncertowa, 
pracownie artystyczne dla dzieci i restauracja.

Kunsthaus Graz 

Kunsthaus Graz to niezwykłe muzeum sztuki znajdujące się 
w austriackiej miejscowości Graz. Obiekt powstał w 2003 r. z okazji 
przyznania miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Budynek 
został zaprojektowany przez Petera Cooka i Colina Fourniera, 
którzy określili wygląd muzeum jako „przyjazny kosmita”. Obiekt 
został dobudowany do istniejącego budynku kamienicy Eiseners 
Haus z XIX w., a jego nowoczesna bryła kontrastuje z okolicznymi 
domkami o dachach z czerwonej cegły. Zewnętrzną elewację 
budynku stanowi obły, nieregularny kształt, który wykonano 
z żelbetu i paneli pleksiglasowych. Na powierzchni dachu znajdują 
się świetliki, które dostarczają do środka światło dzienne.  
W zabarwionym na niebiesko pleksiglasie zamontowano 925 
fluorescencyjnych lamp, które umożliwiają projekcję obrazów, 
filmów i animacji. Budynek o powierzchni użytkowej ok. 11 tys. 
mkw. pełni funkcję galerii sztuki. Obiekt pozbawiony jest stałej 
ekspozycji, stanowi przestrzeń ekspozycji czasowych. 

fot. Marion Schneider & Christoph Aistleitner, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Hassan Abdel-Rahman, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Od nowego roku państwo dopłaci do czynszów
Program „Mieszkanie na start” ruszy od nowego roku. Ustawa warunkują-
ca dopłaty do czynszów została podpisana przez prezydenta Andrzeja Du-
dę. Ostateczna wersja dokumentu zakłada, że dopłaty do czynszów będą 
mogły być udzielane przez 15 lat najmu. W grupie, która może na nie liczyć, 
znajdują się przede wszystkim rodziny z dziećmi, niepełnosprawni, seniorzy, 
a także ludzie młodzi.

Pomoc w opłatach czynszowych ma przysługiwać bez względu na to, czy 
mieszkanie pochodzi z  zasobów TBS, spółdzielni mieszkaniowej czy rynku 
komercyjnego. Istotna za to będzie sytuacja materialna potencjalnego bene-
ficjenta. Dokument przewiduje dofinansowania jedynie dla osób, których do-
chód nie przekracza 60 proc. średniej krajowej (według danych GUS), w za-
leżności od liczby członków w rodzinie – im więcej osób, tym próg jest wyższy.

Jak wyjaśnia wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, dopłaty mają 
odciążyć budżet mieszkańców w pierwszych latach najmu, dzięki czemu za-
oszczędzone w ten sposób pieniądze będą mogli przeznaczyć na inne wydat-
ki. Wiceminister podkreślił, że otrzymywanie pomocy państwa w  opłatach 
czynszowych nie wyklucza najmu z opcją wykupu lokalu.

Nadzwyczajny pośpiech w sprawie użytkowania wieczystego 
Użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi zostanie przekształ-
cone we własność. Mieszkańcy mogą liczyć na bonifikaty, ale samorządy muszą pra-
cować szybciej.

Określenie warunków przekształcenia gruntów samorządowych we własność 
będzie należało do rad i sejmików. W związku z tym wiceminister inwestycji i roz-
woju Artur Soboń apelował: Samorządy zgodnie z  konstytucyjną zasadą mają auto-
nomię. Dlatego kieruję apel do samorządów, aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla 
mieszkańców warunkami przekształcenia.

Stopniowe przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów, na których znaj-
dują się budynki mieszkalne, rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. Przekształcenie 
gruntów państwowych będzie odpłatne, jednak jego koszt zostanie podzielony na 
raty rozłożone na 20 lat. W przypadku uiszczenia całej opłaty z góry, można liczyć 
na bonifikaty — 60 proc., jeśli suma zostanie opłacona w pierwszym roku. W każ-
dym z kolejnych 5 lat będzie niższa odpowiednio o 10 punktów procentowych.

Docelowo użytkowanie wieczyste zostanie całkowicie zlikwidowane i zastąpio-
ne prawem własności, jednak takie rozwiązania wymagają odpowiednich zmian 
w polskim prawie oraz uzgodnień z Komisją Europejską.

Szaleństwo w bankach 
O problemach w branży budowlanej mówi się już od dawna. Jedną z największych trud-
ności jest niedobór pracowników. Problemowi towarzyszą wzrosty cen materiałów, a to 
przekłada się na rosnące koszty budowy. Powoli zaczyna brakować także działek w ko-
rzystnych lokalizacjach, a te, postrzegane jako atrakcyjne, kosztują krocie. Współistnie-
nie takich czynników może doprowadzić do sytuacji, w której podaż nie będzie w stanie 
zaspokoić popytu, czego pierwsze sygnały zaczynają być widoczne.

Tymczasem zainteresowanie nieruchomościami ciągle wzrasta, a o kredyt hipotecz-
ny wnioskuje coraz więcej osób. Wzrasta również suma, o jaką starają się w bankach. Po-
twierdza to ostatni raport Biura Informacji Kredytowej. W lipcu potencjalni kredytobior-
cy zawnioskowali o kwotę wyższą aż o 20 proc. od zeszłorocznych zapytań. Jednocześnie 
była to większa suma niż w czerwcu. Do sfinansowania zakupu mieszkania Polacy po-
trzebowali od banku ok. 253,8 tys. zł, natomiast w 2017 r. o 9 proc. mniej.

20 proc. różnica w kwocie, o jaką ubiegały się osoby zainteresowane hipoteką, wyni-
ka m.in. z liczniejszego grona zainteresowanych. W lipcu 2018 r. o kredyt wnioskowało 
36,14 tys. osób, czyli o ponad 15 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2017 r.  

Wbrew prognozom mówiącym, że rynek mieszkaniowy wyhamuje, statystyki po-
kazują zwiększony apetyt na mieszkania. I  jak widać, rosnące ceny nieruchomości 
jeszcze nie odstraszają.
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Z Krakowa

Linia tramwajowa Meissnera-Mistrzejowice powstanie  
w modelu PPP 
Miasto planuje realizację budowy czwartego etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwa-
ju w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt zakłada budowę i utrzymanie 
linii tramwajowej na odcinku łączącym ul. Janusza Meissnera z Mistrzejowicami. Obec-
nie prowadzony jest dialog konkurencyjny, do którego wniosek o udział zgłosiło 7 firm. 
Spośród nich będą wybrane 3, które wezmą udział w dalszej części postępowania. Firma, 
która zostanie ostatecznie wyłoniona, wybuduje odcinek sieci tramwajowej o  długości 
ok. 4,5 km, na odcinku od skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Stanisława Lema i Janusza Me-
issnera do Mistrzejowic. Wykonawca dokona także rozbudowy pętli tramwajowej w Mi-
strzejowicach i zrealizuje budowę tunelu o długości 940 m pod rondem Polsadu. 

Umowa z wykonawcą obejmuje 24 lata, z czego 1,5 roku zajmie projektowanie, 2 lata 
— realizacja i 20 lat — eksploatacja. Wynagrodzenie dla wykonawcy zostanie wypłacone 
w formie „opłaty za dostępność”, w okresie eksploatacji po zakończeniu budowy. Firmy, 
które złożyły wniosek, są obecnie weryfikowane pod kątem doświadczenia, personelu 
i  możliwości finansowych. Szacowany koszt budowy linii Meissnera-Mistrzejowice wy-
niesie ok. 375 mln zł. Następnie planowana jest budowa kolejnych tras III obwodnicy: Py-
chowickiej i Zwierzynieckiej.

Wybrano wykonawcę studium dla budowy metra 
Władze miasta wybrały firmę, która wykonana opracowanie „Stu-
dium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu 
szynowego w Krakowie”. W tym celu odbył się przetarg, do które-
go zgłosiło się 10 firm i konsorcjów z Polski i Europy. Na początku 
czerwca otwarto koperty z  ofertami realizacji — najtańsza z  nich 
wynosiła 7 mln zł, a  najdroższa — 29 mln zł. Miasto na ten cel ma 
przeznaczony budżet w wysokości 10 mln zł, z czego połowa pocho-
dzi z dofinansowania unijnego. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ILF Consulting Engineers 
Polska — cena realizacji studium wyniosła 9,4 mln zł. Z przedstawi-
cielami tej firmy władze miasta podpiszą umowę, jeśli nikt się nie od-
woła od decyzji. Przedsiębiorstwo, które zostało wybrane przez or-
ganizatorów przetargu, działa w Polsce od 20 lat. Należy do Grupy 
ILF — międzynarodowej grupy firm projektowo-doradczych z ponad 
45-letnim doświadczeniem na rynku. Jeśli dokument zostanie pod-
pisany w  okresie wakacyjnym, to wykonawca będzie miał czas na 
przygotowanie studium do końca 2019 r.

Rozpoczęto budowę centrum Atut Złocień
Ruszyła budowa krakowskiej inwestycji handlowej Atut 
Złocień. Nowe centrum handlowe zlokalizowane będzie 
w  Krakowie na terenie rozbudowującego się osiedla Zło-
cień, przy skrzyżowaniu ulic Domagały i Agatowej. Inwe-
stycja zakłada powstanie budynku typu strip mall o  po-
wierzchni 3 tys. mkw. z  układem wejść do sklepów bez-
pośrednio z  ulicy. Wewnątrz obiektu będzie funkcjono-
wało ok. 10 lokali handlowo-usługowych z  branży spo-
żywczej, drogeryjnej, modowej, farmaceutycznej i  usłu-
gowej, a  przy centrum powstanie parking na 100 miejsc 
parkingowych. 

Inwestorem jest spółka KG Group. Budowa powstaje 
w dwóch etapach, które są prowadzone równolegle. Obec-
nie trwa realizacja pierwszego etapu budowy — wykonano 
już roboty ziemne i rozpoczęto prace fundamentowe. Od-
danie do użytku pierwszego etapu inwestycji i  otwarcie 
pierwszych 5 lokali zaplanowano na listopad tego roku.
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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 4,3001

chf 3,8027

pln 3,57%

ii kw. 2018 7099 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2,0% (lipiec 2018)

eur 2,1% (lipiec 2018)

wibor * 1,7000

euribor ** –0,3190

libor chf –0,7216

libor eur *** –0,3603

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)                         143,52

tabela nr 157/A/NBP/2018 z dnia 14.08.2018

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

(dane na dzień 14.08.2018 [Euribor],  
8.08.2018 [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 25.07.2018)

(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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Domowa siłownia — jak ją urządzić

sprzętów, których nie trzeba będzie chować czy ukrywać, a prze-
strzeń łatwiej zaaranżować w taki sposób, by była funkcjonalna. 
Na początek zastanówmy się, które z pomieszczeń najlepiej bę-
dzie się do tego nadawało. Na jakie aspekty zatem warto zwró-
cić uwagę? 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kom-
fort podczas wysiłku fizycznego jest temperatura i przepływ po-
wietrza. Istotną kwestią będzie więc to, od jakiej strony znajduje 
się nasza przyszła siłownia. Korzystniej, kiedy pomieszczenie 
mieści się w  najmniej nasłonecznionej części. Szczególne zna-
czenie będzie to miało w  porze letniej, kiedy pogoda znacząco 
podnosi słupek rtęci. Warto więc zadbać o to, by pomieszczenie, 

aranżacje wnętrz

J
eśli bardziej odpowiadają nam kameralne warunki, nie mamy 
ochoty biegać w  strugach deszczu lub po prostu brakuje 
nam czasu, aby pójść do fitness clubu, dobrym rozwiązaniem 

może okazać się domowa siłownia. I wcale nie musi to być ogrom-
ne pomieszczenie z  wielkim sprzętem. Równie dobrze możemy 
do tego celu wygospodarować sobie kącik do ćwiczeń. To wszyst-
ko zależy od tego, czego potrzebujemy i jaką przestrzeń chcemy 
na to przeznaczyć. 

Przemyślane miejsce
Jeżeli mamy możliwość przeznaczyć do ćwiczeń osobny pokój, na 
pewno przełoży się to na wygodę — możemy zgromadzić więcej 

Ekologia, zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta i oczywiście sport. To najczęściej 
spotykane dziś hasła w internecie. Do tego mnóstwo zdjęć półnagich młodych bogów 
chwalących się wyrzeźbionym ciałem. Tymczasem po powrocie do domu jesteśmy 
tak zmęczeni, że jedyne na co mamy ochotę to święty spokój, a wyjście na siłownię 
nie wpisuje się w plany na wieczór. Poza tym nie każdy lubi tego typu miejsca 
i podnoszenie marnych 2 kg w towarzystwie sąsiada, który właśnie „wyciska” ciężar 
kilkakrotnie większy od naszego, niekoniecznie wprawia w optymizm. 
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w którym będziemy ćwiczyć, miało odpowiednią wentylację. Sto-
pień wywietrzenia pokoju oraz temperatura wpływają bowiem 
na naszą wydajność. Praktycznym urządzeniem może okazać się 
wiatrak. 

Nie tylko sprzęt jest ważny
Oprócz sprzętu i akcesoriów do ćwiczeń równie duże znaczenie 
ma to, jak zaaranżujemy przestrzeń. Podstawową sprawą jest do-
stateczna powierzchnia pozwalająca na swobodne wykonywanie 
ćwiczeń. W trakcie treningu powinniśmy się skupiać na technice 
wykonywanych ruchów i nie musieć przejmować się, że za chwilę 
zderzymy się ze stołkiem czy zahaczymy o lampę. Warto zadbać 
też o to, aby móc na bieżąco się obserwować — odpowiednia po-
stawa jest kluczem do poprawnego wykonania ćwiczeń, a  tym 
samym maksymalizacji efektów treningu i  minimalizacji ryzyka 
kontuzji. Dlatego duże lustro będzie przydatnym elementem. Ob-
serwacja swoich postępów może być dodatkowym źródłem mo-
tywacji. Tym, co doda nam skrzydeł podczas wysiłku, z pewnością 
okaże się muzyka. Narzucony przez nią rytm ułatwi utrzymanie 
odpowiedniego tempa i  stworzy sprzyjający nastrój — zarówno 
podczas intensywnych treningów, jak i  ćwiczeń relaksacyjnych. 
Nieoceniony będzie w tym przypadku dostęp do sprzętu audio-
-wideo z  dobrym nagłośnieniem, tym bardziej, kiedy jesteśmy 
zwolennikami programów treningowych dostępnych np. na DvD. 

Upodobania na starcie
Swoją przygodę z domowym sportem zacznij od odpowiedzenia 
sobie na pytanie, jaka forma aktywności sprawia ci największą 
przyjemność. Jeśli lubisz się zmęczyć, a satysfakcję odczuwasz, 
kiedy czujesz, że dałeś z siebie wszystko, na pewno polubisz się 

z  treningiem typu cardio i  wytrzymałościowym. W  takiej sytu-
acji sprawdzą się bieżnia, rowerek i  orbitrek. Pozwalają one nie 
tylko zwiększyć wydolność krążeniowo-oddechową, ale tak-
że sprzyjają budowaniu siły mięśniowej. Ich zaletą jest też to, że 
zajmują niewiele miejsca, można je przenosić, a podczas ćwiczeń 
o mniejszej intensywności pozwalają na oglądanie telewizji, a na-
wet czytanie. Jeżeli zależy nam na tym, by na sprzęt przeznaczyć 
jak najmniej miejsca, a jednocześnie był on wielofunkcyjny, war-
to rozważyć zakup roweru do spinningu. W swojej budowie naj-
bardziej przypomina tradycyjny rower i  daje więcej możliwości 
w  zakresie urozmaicania ćwiczeń. Regulacja obciążenia pozwo-
li poczuć się jak na prawdziwej górskiej wyprawie rowerowej lub 
zwykłej przejażdżce po parku. Ponadto możemy na nim przybie-
rać różne pozycje, w  zależności od tego, nad jaką partią mięśni 
chcemy pracować. Dzięki temu, że umożliwia ruch w pozycji sto-
jącej, z łatwością uzyskamy również efekt biegów. Niewielkie roz-
miary urządzenia sprawią, że nie potrzebujemy dużo miejsca na 
jego przechowywanie. Alternatywą, która nie obciąży budżetu 
i zmieści się w szufladzie, jest skakanka. 

Najlepsze efekty osiągamy, kiedy pracujemy kompleksowo, 
czyli dbamy nie tylko o nogi, brzuch, ale też ręce. Dlatego w na-
szym fitness kąciku nie powinno zabraknąć hantli lub ketllebell. 
Zwolennicy pracy z ciężarem własnego ciała docenią drążek tre-
ningowy — wybierając ten bardziej rozbudowany, czyli posiadają-
cy nieco więcej uchwytów, zwiększamy swoje opcje treningowe. 
Na jego montaż również nie potrzebujemy dużo miejsca. Jeśli ulo-
kujemy go tak, by służył nie tylko do ćwiczeń, zyskamy dodatko-
we korzyści, np. może pełnić funkcję wieszaka w  przedpokoju. 
Jednak lepiej, kiedy znajdzie się on w bardziej przestrzennym po-
mieszczeniu, gdyż w połączeniu z taśmą TRX tworzy zgrany duet. 
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Zaopatrując się w  obydwa sprzęty możemy przeprowadzić tre-
ning na miarę wojskowego poligonu. 

Dla każdego coś miłego
Wyciskanie siódmych potów nie jest tym, co sprawia ci przyjem-
ność? Wolisz wsłuchać się we własny oddech i dokładnie skupić 
się na tym, jak pracuje twoje ciało? Spróbuj ćwiczeń izometrycz-
nych. To rodzaj treningu, który nie wymaga wypracowanej kon-
dycji, a pozwala na wzmocnienie mięśni i popracowanie nad ich 
siłą. Jedyne, czego będziesz potrzebować do jego przeprowadze-
nia, to mata, taśma treningowa, dysk równoważny oraz piłka do 

ćwiczeń. Wszystkie te elementy z łatwością zmieszczą się w nie-
wielkiej szafce, a do ich użycia wystarczy parę metrów kwadra-
towych. Ograniczając się do najbardziej praktycznego minimum, 
zainwestuj w matę i piłkę do ćwiczeń. Już sama piłka pozwala na 
wykonanie wielu ciekawych sekwencji treningowych, które za-
angażują do pracy najważniejsze partie mięśni. Ponadto świetnie 
sprawdzi się ona jako przyrząd do relaksu i rozładowywania na-
pięcia, jakie tworzy się w odcinku piersiowym i  lędźwiowym po 
całodziennej pracy przy biurku. Przydatny będzie również roller, 
dzięki któremu z łatwością odprężysz swoje ciało. 

Starter dla początkujących
Jeżeli jeszcze do końca nie jesteś pewien, co podobałoby ci się 
bardziej, zacznij od najbardziej podstawowego wyposażenia. Na 
dobry początek z  pewnością wystarczy mata, skakanka i  hantle 
lub ketllebell. Ponadto są to elementy, które zmieszczą się w każ-
dym mieszkaniu. Bez względu na to, jaki rodzaj treningu wybie-
rasz, przestrzeń, w  której ćwiczysz, będzie jednym z  czynników 
wpływających na twoją motywację, dlatego warto przemyśleć, jak 
ją przygotować. Im bardziej przystosujesz ją do swoich upodobań 
i  potrzeb, tym większą przyjemność będziesz czerpać z  trenin-
gu. Nieważne, czy inspiruje cię joga, czy jesteś fanem Rocky`e-
go — każda forma ruchu przynosi wymierne korzyści, ponieważ 
nie tylko wpływa na nasze ciało, ale także na kondycję psychiczną 
i dlatego warto poświęcić na to kilka chwil i trochę miejsca. 

Magdalena Hojniak
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aranżacje wnętrz

Ponadczasowe piękno naturalnych 
materiałów

M
eble wykonane z  litego drewna pasują do większości 
aranżacji i wnoszą do wnętrz przytulny, rodzinny klimat. 
W dodatku każdy model jest wyjątkowy — o jego wyglą-

dzie decyduje rodzaj materiału, kształt danego kawałka drewna 
czy rozkład słojów, dlatego w praktyce nie da się wykonać dwóch 
identycznych mebli. Kolejna zaleta to długowieczność — drewno 
może służyć swoim właścicielom przez lata, jednak wymaga odpo-
wiedniej pielęgnacji. Minusem jest cena — meble z litego drewna, 
zwłaszcza ręcznie wykonane, nie należą do najtańszych.

Impregnacja bezpieczna dla zdrowia
Drewniane meble wymagają specjalnego zabezpieczenia. Za-
miast sztucznych lakierów lepiej użyć jednak naturalnych środ-
ków, takich jak wosk albo olej, ewentualnie naturalny lakier, który 
nie zawiera toksycznych substancji. Z  tak zaimpregnowanych 
mebli będziemy mogli korzystać przez lata, nie martwiąc się jed-
nocześnie o swoje zdrowie. Impregnacja ma również walor este-
tyczny — możemy wybrać środek matowy lub nadający meblom 
delikatny połysk. Ważny jest także odcień, który powinien paso-
wać do pozostałych elementów aranżacji.

Bogactwo możliwości
Lite drewno przywodzi na myśl siłę i wytrzymałość, dlatego nada-
je się do produkcji masywnych stołów, przy których gromadzi się 
cała rodzina. Robi się z niego także biurka i stoliki kawowe. Dobrze 
wyglądają zarówno meble wykonane z samego drewna, jak i w po-
łączeniu z  metalem czy szkłem. Przykładowo, metalowe nogi są 
wytrzymałe, a jednocześnie nadają całości interesujący wyraz, nato-
miast hartowane szkło zabezpiecza drewniany blat. Można spotkać 
również takie projekty, których głównym elementem przyciąga-
jącym wzrok jest pojedyncza noga, zrobiona z poskręcanego pnia, 
przyciętego w odpowiedni sposób. Szklany blat pełni wówczas funk-
cję użytkową, nie odciągając uwagi od tego, co najbardziej oryginal-
ne. Także samo drewno daje wiele możliwości — można wykorzystać 
gotowe deski, podłużny fragment pnia czy plastry. Choć lite drewno 
często kojarzy się z dużymi projektami, można z niego wykonać tak-
że mniejsze elementy czy dekoracyjne dodatki, np. ramę lustra.

Dla kogo drewniane meble?
Takie meble są na tyle uniwersalne, że pasują do wnętrz urządzo-
nych w  różnych stylach. Sprawdzą się w  mieszkaniach rustykal-
nych, skandynawskich, prowansalskich, a  także nowoczesnych 
czy industrialnych. Wystarczy dobrać odpowiedni kształt, rozmiar 
i dodatki. Przykładowo, w mieszkaniu naśladującym wiejską chatę 
wzrok przyciągnie solidny stół wykonany z pnia drzewa albo stolik 
kawowy o naturalnych, nieregularnych kształtach. We wnętrzach 
industrialnych zaś ciekawy efekt uzyskamy, łącząc drewno ze 
szkłem albo surowym metalem. Z kolei proste deski dobrze odda-
dzą klimat typowy dla stylu prowansalskiego lub skandynawskiego.

Anna Kapłańska

W ostatnim czasie coraz bardziej popularny staje się powrót do prostych form 
inspirowanych naturą. Utrzymuje się również tendencja do wykorzystywania 
naturalnych materiałów. W ten kontekst dobrze wpisują się meble z litego drewna.

fot. handicraft.com.pl

fot. handicraft.com.pl

fot. handicraft.com.pl
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Mieszkanie gotowe na początek roku szkolnego

J
ednym ze sposobów jest zakup nowej wyprawki szkolnej. 
Dzieci uwielbiają wybieranie nowych przyborów szkolnych 
ze swoimi ulubionymi bohaterami i  idolami. Możemy też 

pójść o krok dalej i przygotować dla nich prawdziwą niespodzian-
kę, przeprowadzając remont pokoju. Choćby niewielka zmia-
na, jak kupno nowego biurka czy fotela, sprawi im wielką radość. 
Prawdziwą rewolucją będzie całkowita wymiana wyposażenia 
dziecięcej sypialni. Zwłaszcza, jeśli dziecko to już tak naprawdę 
nastolatek, który stanowczo manifestuje swoje zdanie na temat 
aranżacji pokoju. 

Dzieci często mają własne oczekiwania i wyobrażenia na temat 
tego, jak powinien wyglądać ich wymarzony pokój. Nie zawsze są 
one spójne z planami rodziców, warto jednak wypracować kom-
promis, by mieć pewność, że nasza pociecha będzie się dobrze 
czuła w swoich czterech kątach. Z pomocą przychodzi nam sze-
roki wybór mebli i akcesoriów przeznaczonych do pokoju dziecię-
cego i młodzieżowego. 

Sofa z  funkcją spania wykonana w  ciekawej tapicerce, de-
dykowanej młodzieży — to nie tylko wygodny mebel do spania, 
ale również gwarancja dodatkowego miejsca, kiedy np. córka 
poprosi o  zgodę na to, by przyjaciółka mogła u  niej przenoco-
wać. To bardzo funkcjonalne rozwiązanie, które jednocześnie 
wpisuje się w  aranżację pokoju. Kolejnymi bardzo ważnymi ele-
mentami w przestrzeni dla ucznia są biurko i krzesło biurowe. Na-
leży zawsze pamiętać o tym, że w tym przypadku ważniejsze niż 

artykuł sponsorowany

Czas pędzi nieubłaganie. Dopiero co przyszła wiosna, a już za chwilę skończy się 
lato. Zbliża się wrzesień, a wraz z nim powrót naszych dzieci do szkoły. Niektóre 
z nich cieszą się na ten moment, inne chciałyby, aby wakacje trwały cały rok. 
Trudno się temu dziwić, sami dobrze pamiętamy, jak jeszcze nie tak dawno temu 
mogliśmy cieszyć się beztroskim czasem wolnym od szkoły. Na szczęście możemy 
zrobić wiele, by ułatwić naszym pociechom początek roku szkolnego i sprawić, by 
z niecierpliwością czekały na wrzesień.

względy estetyczne są aspekty zdrowotne. Planując zakup biurka 
i fotela do niego, należy przede wszystkim upewnić się, że są one 
dostosowane do wzrostu i wieku dziecka, które ma z niego korzy-
stać. Zwracajmy uwagę na to, jaką pozycję zajmuje dziecko przy 
biurku, ponieważ zachowanie prawidłowego ułożenia ciała zapo-
biegnie wystąpieniu wad postawy i problemów z kręgosłupem. 

Oprócz tego nie może zabraknąć szafy lub komody na ubrania 
i  regału do przechowywania książek. Cała reszta to już sprawa 
estetyki. Idealnymi dodatkami do pokoju dziecięcego i  młodzie-
żowego mogą być dekoracyjne poduszki, pufy i  stołki. Jeżeli 
mamy do zagospodarowania większą przestrzeń, możemy pomy-
śleć również o  dodatkowym fotelu w  oryginalnym kolorze lub 
kształcie. Zyskamy kolejne miejsce do siedzenia, gdy dzieci będą 
zapraszać swoich przyjaciół. Obrazy i  zdjęcia na ścianach do-
dają klimatu i  przyjemnie nastrajają, przywołując pozytywne 
wspomnienia. 

Nie bójmy się zmian, ponieważ wprowadzenie nawet kilku od-
świeży aranżację pokoju i pomoże w dobrym humorze przywitać 
nadchodzący rok szkolny.

Witek Home

www.witekhome.pl
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 36–39
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

2 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) I etap – IV kw. 2018,  
II, III, IV etap – IV kw. 2019 27–59 od 6800 Activ Investment 60

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

76,  
55–134, 

28-98

8200,  
7300–9500, 

7100–11 000
Inter-Bud Developer 42

4 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67f) bud. 4 – zrealizowany 70–91 10 000–11 100 Inter-Bud Developer 43

5 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–97 8000–12 000 Inter-Bud Developer 43

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

8 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 35–52 6420–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 59

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

36–77 6599–7659 Imperial Capital 60

10 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Grupa Deweloperska Start 57

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

12 Prądnik Nowy (ul. Pachońskiego 5d) IV kw. 2018 35–83 od 6466 CP RE 50

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

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.

6 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 52–94 b.d. Tętnowski Development 49

7 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) III kw. 2018 27–95 od 7100 Centrum Nowoczesnych Technologii 4–5, 45

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

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

1 29. Aleja (ul. Prandoty/Al. 29 Listopada) I kw. 2020 27–98 b.d. Grupa BuMA  I okładka

stare miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw. 

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

22 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 zrealizowany 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 51,59

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

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

25 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego) bud. 16 A zrealizowany, 
bud. 33 w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 62

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.

14 Dobrego Pasterza  
(ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 78 6150 Dom-Bud M. Szaflarski 59

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

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

17 Reduta (ul. Reduta) bud. D – luty 2019,  
bud. E – kwiecień 2019 29–72 6200–7500 Dom-Bud M. Szaflarski 59

18 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 61

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

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

21 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2a, 2b, 5 – zrealizowane, 
bud. 6 – listopad 2018 63–74 6669–7800 Dom-Bud M. Szaflarski 59

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.

26 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 52–70 5500–6100  Proins 58

27 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 30–75 5800–6500 Proins 58

28 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 5800–6500 HSD Arrow II okładka, 48

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13
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łagiewniki – borek Fałęcki   Średnia cena: 6746 zł/mkw. 

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

41 Hoffmanowej III kw. 2019 21–81 7000 Budopol 55

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 II okładka

39 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 7200 Activ Investement 60

40 Inwestycja Wodna (ul. Wodna) IV kw. 2020 31–73 od 6400 Activ Investement 60

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 II okładka

35 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5500–6950 Grup Deweloperska Start 57

36 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Grup Deweloperska Start 57

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

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

29 Kobierzyńska 59 IV kw. 2019 26–77 8450–8700 MWM Development 52

30 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 32–66 6900–8200 EXCON 53

31 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–5900 Proins 58

32 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer 44, IV okładka

33 Osiedle Europejskie,  
ul. Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A

etap Kopenhaga –gotowe do odbioru, 
etap Reykjawik – III kw. 2019 39–92 b.d. Novo Maar 61
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swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw. 

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

42 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) I kw. 2018 94 od 5800 AWIM 47

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

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

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

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

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

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

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

bieńczyce   Średnia cena: 6018 zł/mkw. 

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 5992 zł/mkw. 

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

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

44 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700–7700 Grupa Deweloperska Start 57

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.

46 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 54
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Piasta Towers

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  II  30,73 193 599 zł

 1  V  33,49 217 685 zł

 3  III  71,00 379 424 zł

 3  VII  53,91 339 633 zł

 5  IV  86,86 464 180 zł

nazwa inwestycji Piasta Towers

adres os. Bohaterów Września 84

miasto Kraków

cena za mkw. od 5344 do 6700 zł

termin oddania I/II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 9

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 30 000 zł

komórka lokatorska (cena) brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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.

42 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 16/2018
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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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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 7100 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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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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Osiedle Kwitnących Wiśni

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 I i II 97,43 5600 zł/m2

nazwa inwestycji Osiedle Kwitnących Wiśni

adres ul. Adama Ciołkosza i Wiktora Zina

miasto Kraków

cena za mkw. od 5600 zł 

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek nie

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

komórka lokatorska 5500 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  III  27,85 178 240 zł

 2  III  38,23 231 291 zł

 3  parter  47,66 293 109 zł

 3  I  59,91 317 523 zł

 4  II  74,18 415 408 zł

nazwa inwestycji Wielicka–Rydygiera II etap

adres ul. Rydygiera

miasto Kraków

cena za mkw. 5800–6500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji osiedle Wielicka–rydygiera umożliwia ła-
twą komunikację z  innymi dzielnicami oraz ścisłym centrum Kra-
kowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się linie autobusowe, 
tramwajowe oraz węzeł Wielicki obwodnicy Krakowa. Inwestycja 
sąsiaduje bezpośrednio z miejskim parkiem, którego centralną czę-
ścią jest oczko wodne, a  na jego terenie znajdują się alejki space-
rowe oraz plac zabaw, boiska asfaltowe do siatkówki i koszykówki. 
W bliskiej odległości budowany jest Szpital Uniwersytecki UJ, któ-
ry ma być dopełnieniem kampusu medycznego w Prokocimiu, gdzie 
znajdują się akademiki, biblioteka, wydział farmaceutyczny i Szpital 
Dziecięcy. W 5-piętrowym budynku o nowoczesnej architekturze 
dostępne będzie 69 mieszkań 1-,2-,3- i 4-pokojowych o metrażach 
od 20,57  m2 do 74,18 m2. Dla komfortu mieszkańców na klatce 
schodowej zaprojektowano dwie nowoczesne windy, które zapew-
niają komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
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Chopina 9

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  52,01 551 306 zł

 2  II  65,42 778 498 zł

 3  II  91,16 1 084 804 zł

 3  I  93,97 1 052 464 zł

 4  parter  90,52 986 668 zł

nazwa inwestycji Chopina 9

adres ul. Chopina 9

miasto Kraków

cena za mkw. od 9900 zł

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe od 50 000 zł

komórka lokatorska 15 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

 2 IV 49 343 191 zł

 2 I 48 326 436 zł

 3 I 67 436 192 zł

 3 VII 55 392 569 zł

 4 III 65 445 986 zł

nazwa inwestycji Prądnik Nowy etap 2

adres ul. Pachońskiego 5d

miasto Kraków

cena za mkw. od 6466 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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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 Bud. 1 zrealizowany

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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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  34,91 296 735 zł

 2  I  37,96 322 660 zł

 2  I  44,91 386 226 zł

 4  I  76,66 647 777 zł

 3  I  57,02 481 819 zł

nazwa inwestycji Kobierzyńska 59

adres ul. Kobierzyńska 59

miasto Kraków

cena za mkw. od 8450 do 8700 zł

termin oddania koniec 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras dla wszystkich mieszkańców ok. 100 m2

ogródek nie

miejsce parkingowe 32 000 zł

komórka lokatorska 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Kobierzyńska 59 to nowa kameralna inwestycja w  dzielnicy 
Dębniki w Krakowie, położona zaledwie 170 m od zbiegu ulic Ko-
bierzyńskiej i  Grota Roweckiego. Budynek wybudowany zosta-
nie z wysokiej klasy materiałów z dbałością o najmniejsze detale. 
Proponujemy Państwu łącznie 34 lokale 1, 2, 3 oraz 4-pokojowe 
o metrażach od 26 do 76 m2. Każde mieszkanie posiadało będzie 
balkon, loggię lub taras.

Funkcjonalne i przemyślane układy mieszkań z doskonałym roz-
planowaniem przestrzeni dają możliwość komfortowego i  prak-
tycznego urządzenia wnętrz. Dbając o Państwa wygodę budynek 
wyposażony zostanie w  nowoczesną cichobieżną windę, dodat-
kowo zaprojektowaliśmy komórki lokatorskie, wózkownię, miej-
sca postojowe dla rowerów oraz 50 miejsc postojowych w garażu 
podziemnym.
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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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Osiedle Klonowe 14

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

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 14

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4170 zł

termin oddania II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 229 500 zł

 3 parter (z ogródkiem)  55,17 259 000 zł
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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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®

29 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

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 

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA | BUDYNEK C

KRAKÓW | KLINY|  UL. BPA A. MAŁYSIAKA / 
UL. KOMUNY PARYSKIEj 

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 30 m2 do 75 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 33 m2 do 90 m2

l podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

l teren monitorowany

l dostępne metraże mieszkań:
   od 52 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe

l teren monitorowany

Mieszkania

Mieszkania

Mieszkania

MIESZKANIA
GOTOWE DO ODBIORU

NAJNOWSZA
INWESTYCJA
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www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl
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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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Gotowe mieszkania 
w kameralnym budynku  
ul. Wierzyńskiego 16A

Budynek nr 3  
(ul. Wierzyńskiego 33)
W TRAKCIE REALIZACJI
ZAKOŃCZENIE MARZEC 2019

ceny od 5630 zł/m2

inwestycje@smgrodzka.pl
sprzedaz@smgrodzka.krakow.pl

Sprzedaż nowych mieszkań:
t e l e f o n :  1 2  6 3 7  9 7  6 7
biuro: ul. Myczkowskiego 1/7 
www.smgrodzka.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

Złotego Sokoła
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ANWA TOYOTA AL POKOJU 
Al. Pokoju 57, 31–564 Kraków   |   tel. 12 297 26 92 
e-mail: biuro@anwa.eu 
więcej www.anwa.eu
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Podczas robót budowlanych inwestor trafia na zabytkowy 
przedmiot. Jakie kroki powinien podjąć?

Obowiązki inwestora, który podczas robót budowlanych lub 
ziemnych natrafił na przedmiot, co do którego istnieje przy-
puszczenie, że jest on zabytkiem, jasno określa ustawa z 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Artykuł 
32. ustawy nakazuje wstrzymanie wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenie go 
przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiado-
mienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, a jeśli nie jest to możliwe — wójta lub prezydenta miasta.

Kiedy można wznowić prace?

Po zgłoszeniu znaleziska, wojewódzki konserwator zabytków 
jest zobowiązany w  terminie 5 dni dokonać oględzin odkryte-
go przedmiotu. Jeżeli w  tym terminie nie sprawdzi wykopali-
ska, przerwane roboty mogą być kontynuowane. Po dokonaniu 
oględzin konserwator może pozwolić na kontynuowanie prze-
rwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem lub 
dalsza budowa nie doprowadzi do jego uszkodzenia. 

Jak długo inwestycja może być wstrzymywana przez 
konserwatora zabytków?

Jeżeli okaże się, że znalezisko jest wartościowe, konserwator 
może nakazać dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie ba-
dań archeologicznych w niezbędnym zakresie oraz sporządze-
nie ich dokumentacji. Wstrzymanie robót nie powinno trwać 
jednak dłużej niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Jeśli jed-
nak odkryty zabytek posiada wyjątkową wartość, konserwator 
zabytków może wstrzymać inwestycję nawet na pół roku.

Co, jeśli znalezisko okaże się być wartościowe?

Zdarza się, że ze względu na ogromną wartość odkrycia, kon-
serwator nakazuje pozostawienie go w  miejscu znalezienia. To 
dotyczy np. natrafienia na ruiny budowli. W takiej sytuacji inwe-
storowi pozostaje rezygnacja z dalszych prac lub odpowiednie 
zabezpieczenie znaleziska archeologicznego i  wkomponowa-
nie go w powstający budynek. Branża budowlana zna niejeden 
przykład zabytków zaadaptowanych na potrzeby współcze-
snych obiektów.

Na czyj koszt prowadzone są badania archeologiczne?

Obowiązek pokrycia kosztów badań archeologicznych oraz ich 
dokumentacji spoczywa na osobie fizycznej lub jednostce or-
ganizacyjnej, która zamierza realizować roboty ziemne, czyli na 
inwestorze.

Jak postępuje się w przypadku, gdy zabytek został odkryty 
na początku wykonywania robót ziemnych i istnieje 
podejrzenie, że w pozostałej części gruntu również można 
znaleźć jakieś historyczne przedmioty?

Gdy niemożliwe jest przebadanie całego terenu przeznaczonego 
pod budowę, konserwator zabytków może wyznaczyć dla obsza-
ru prowadzenia prac stały nadzór archeologiczny na czas wy-
konywania robót ziemnych, a  do archeologa należy wykonanie 
sprawozdania z przeprowadzonych działań. 

Kto poza konserwatorem zabytków bywa zaangażowany 
w przypadku znalezienia na budowie zabytkowych 
przedmiotów?

W zależności od charakteru znaleziska na budowie, zaangażowa-
ne mogą zostać również inne instytucje. Tak jest np. w przypadku 
znalezienia niewybuchów i  pozostałości wojennych — wówczas 
na placu budowy zjawiają się saperzy. Natomiast w  przypadku 
natrafienia na ludzkie szczątki, konieczne będzie poinformowa-
nie policji, która z kolei skieruje sprawę do prokuratury.

Co dzieje się ze znaleziskami archeologicznymi odkrytymi 
na placu budowy?

Wszystkie elementy historyczne znalezione w ziemi są własno-
ścią państwa i przejmują je odpowiednie instytucje. Małe przed-
mioty, jak monety czy naczynia, zabiera się z miejsca znalezienia, 
a  po zbadaniu przez historyków zazwyczaj są przeznaczane do 
muzeum. Jeżeli jednak na placu budowy odnalezione zostaną np. 
fragmenty osady czy ruiny budowli sprzed kilku wieków, konser-
wator zabytków może zlecić ich rozbiórkę, aby nie przeszkadzały 
przy realizacji dalszych etapów inwestycji.

Podczas prowadzenia prac budowlanych 
zdarza się, że generalni wykonawcy trafiają 
na znaleziska archeologiczne. Jednak 
ukryte w ziemi skarby mogą przysporzyć 
inwestorom sporo problemów. O odkryciach 
archeologicznych na placu budowy i ich 
wpływie na realizację inwestycji, opowiada 
Jacek Kosiński, partner zarządzający kancelarii 
Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni, 
w rozmowie z Justyną Gorczycą.

Zabytki na placu budowy
rozmowy
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U
biegły rok deweloperzy komercyjni zakończyli z  bardzo 
dobrymi wynikami. Rynek powierzchni biurowych i  han-
dlowo-usługowych w  Polsce prężnie się rozwija. Do in-

westowania w  polskie biura zachęca wciąż utrzymujące się na 
wysokim poziomie zainteresowanie ze strony najemców — głów-
nie zagranicznych korporacji lokujących swoje oddziały w  na-
szym kraju. Dobry kierunek rozwoju przekłada się na wysokie 
noty w  międzynarodowych rankingach. Najnowsze wyniki In-
deksu Transparentności Rynku Nieruchomości (Global Real Es-
tate Transparency Index — GRETI) potwierdzają, że Polska ma 
najwyższą ocenę w  Europie Środkowo-Wschodniej, biorąc pod 
uwagę transparentność rynku. Według raportu opublikowanego 
przez JLL i LaSalle Investment Management zajmujemy 20 miej-
sce w ogólnym zestawieniu.

Analiza przejrzystości objęła 100 rynków, które oceniono 
pod kątem 186 kryteriów. Najistotniejsze kategorie zebrano 
w  6  tzw.  wskaźników efektywności: fundamenty rynku, nadzór 
nad podmiotami notowanymi na rynkach zorganizowanych, wa-
runki prawne i ustawodawstwo, jakość procesów transakcyjnych 
oraz zrównoważony rozwój.

Polska lepsza od sąsiadów
Warto podkreślić, że ranking pokazuje naszą przewagę nad Cze-
chami — obecnie najczęściej wymienianym krajem w kontekście 
konkurencyjności dla polskiego rynku kapitałowego. Dobre wa-
runki podatkowe dla przedsiębiorców skłaniają ich do wybierania 
czeskiego rynku, jednak nie czynią go bardziej przejrzystym od 
sektora komercyjnego w Polsce. Czechy zajęły 23 pozycję w In-
deksie. Inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej również nie 
odnotowały większego sukcesu w tej kategorii: Węgry — 28 miej-
sce, Rumunia — 29 miejsce. Wyjątek stanowi Słowacja, której 27. 
nota stanowi największy awans w rankingu i można uznać ją za 
wyznacznik polepszenia sytuacji rynkowej w tym kraju.

Ułatwianie dostępu do informacji o  cenach i  kwestiach wła-
snościowych przyspiesza decyzje związane z  wyborem nowej 
lokalizacji pod inwestycje czy najem. Według JLL, wyróżnie-
nie Polski jako lidera transparentności w  Europie Środkowo-
-Wschodniej, stanowi efekt działania kilku czynników. Wśród 
nich najważniejsze są: wzrost podaży, dostęp do danych trans-
akcyjnych oraz szczegółowych wycen i analiz. Co ciekawe, pozy-
tywna ocena funkcjonowania rynku biurowego dotyczy zarówno 
Warszawy, jak i mniejszych ośrodków regionalnych.

Bariery dla dalszego rozwoju
Sceptycy zapytają, dlaczego tylko 20 pozycja w  rankingu? Co 
stanowi barierę do dalszego rozwoju rynku? Przede wszystkim 

nowe zmiany w  obszarze prawa — od nałożenia na inwestorów 
nowego podatku, przez zawirowania na scenie politycznej, po 
wprowadzenie nowych kryteriów technicznych dotyczących bu-
dynków i ich usytuowania.

Istotną kwestią jest poprawienie transparentności kwestii legisla-
cyjnych, takich jak zmiana rozliczania podatku od transakcji na nie-
ruchomościach komercyjnych czy wprowadzenie nowego podatku 
od nieruchomości. Konieczna jest na pewno bliska współpraca strony 
rządzącej z  inwestorami, w postaci np. zaproszenia ich do konsulta-
cji projektów ustaw i w końcu — wprowadzanie przemyślanych zmian 
prawnych stopniowo. Taka jakościowa zmiana w podejściu do inwe-
storów lokujących swój kapitał na polskim rynku, będzie na pewno 
służyć umacnianiu naszej pozycji jako lidera na rynku nieruchomości 
komercyjnych w tej części Europy — dodaje Tomasz Trzósło, Dyrek-
tor Zarządzający JLL.

Światowi liderzy
Zgodnie z  najnowszymi wynikami Indeksu Transparentności 
Rynku Nieruchomości, do najbardziej przejrzystych rynków świa-
ta należą Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, Francja, 
Kanada, Holandia, Nowa Zelandia, Niemcy, Irlandia, Szwecja 
i Finlandia. 

Obecnie najmniejsze szanse na uzyskanie potrzebnych infor-
macji o rynku i warunkach inwestowania, inwestor ma w Wene-
zueli, która doświadcza skutków kryzysu gospodarczego.

Joanna Kus

Dlaczego Polskę tak chętnie wybierają  inwestorzy działający na rynkach 
powierzchni biurowych i handlowych? Jednym z najważniejszych czynników 
jest dostępność danych o cenach czy warunkach inwestycyjnych. Im 
bardziej przejrzysty rynek, tym większą wiarygodność zyskuje w ocenie 
potencjalnego inwestora.

Polska — najbardziej przejrzysty rynek 
w Europie Środkowo-Wschodniej

Biurowce
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Wielicka–Rydygiera ul. Rydygiera

HSD Arrow 
ul. Limanowskiego 3, 30-551 Kraków
tel. 795 685 000
krakow@hsd-arrow.pl
www.hsd-arrow.pl

development

SPRZEDAŻ / WyNAJEM

metraż 229 m2

cena 65 zł/m2 / 6700 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne ok. 3 zł/m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) tak (do uzgodnienia) 

preferowane branże brak

największy atut lokalizacja oraz układ

inne dostępne lokale —

Apartamenty przy Wiśle ul. Kacik 10

HSD Inwestycje 
ul. Limanowskiego 3, 30-551 Kraków
tel. 795 685 000
krakow@hsd-inwestycje.pl
www.hsd-inwestycje.pl

SPRZEDAŻ / WyNAJEM

metraż 186,35 m2

cena 75 zł/m2 / 7900 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne ok. 3 zł/m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) tak (do uzgodnienia)

preferowane branże dowolne

największy atut lokalizacja oraz układ

inne dostępne lokale 259,27 m2 — istnieje 
 możliwość połączenia
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Budynki 29 listopada 191 i 193

Zaczarowany Młyn

ul. 29 listopada

ul. Jana Kaczary 5

Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna 
Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. 12 421 99 38 | 12 422 80 59
poczta@dom-bud.pl
http://dom-bud.pl/

Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna 
Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. 12 421 99 38 | 12 422 80 59
poczta@dom-bud.pl
http://dom-bud.pl/

SPRZEDAŻ / WyNAJEM

SPRZEDAŻ   

metraż 17,69 m2

cena 7186 zł/m2 / 127 114 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

preferowane branże usługowe takie jak: apteki, 
 gabinety, salony fryzjerskie, 
 kosmetyczne etc.

największy atut lokale gotowe do odbioru

inne dostępne lokale bud. 191: od 17 do 147 m2  
 bud. 193: od 109 do 157 m2

metraż 72,84 m2

cena 575 436 zł brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

miejsca parkingowe ogólnodostępne 

preferowane branże usługowe takie jak: apteki, 
 gabinety, salony fryzjerskie, 
 kosmetyczne etc.

największy atut lokal gotowy do odbioru, 
 w okolicy liczne zespoły  
 kompleksów biznesowych

inne dostępne lokale —
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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

Dekerta 18 ul. Dekerta 18

Firma Handlowa ROAN E.i M. Włodarczyk Sp.J. 
Jana Dekerta 18, Kraków
tel. 12 656 31 57 | 12 423 53 81
e-mail: roan@kki.pl

wyNajeM

metraż 500,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) naziemny (100 zł netto)

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – układ gabinetowy

inne dostępne lokale 225 m2 (pół piętra) 
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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214, 
czynne pn.-pt. Godz. 9-16

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: 
www.pbmaxbud.pl

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
(działka numer 795/137, obręb 0013 Trzebinia) o powierzchni 0,3842 ha 

wraz z nowym budynkiem handlowo- usługowo- biurowym
o powierzchni użytkowej 519,10 m2.
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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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stron za awarie, które nie zostały spowodowane bezpośrednio 
z winy najemcy.

4. Zwróć uwagę na protokół zdawczo-odbiorczy, który jest 
zabezpieczeniem potencjalnych roszczeń dla obu stron. 

Dokument ten jest załącznikiem do podpisanej umowy najmu. 
Z perspektywy właściciela stanowi on potwierdzenie przekazania 
mieszkania najemcy w najem. W opisanym stanie i wraz ze wskaza-
nym w nim wyposażeniem. Dla najemcy dokument ten to nic inne-
go jak wykaz rzeczy, za które odpowiada i które winien zdać wraz 
z mieszkaniem we wskazanym w umowie terminie. Prócz opisu sta-
nu i wyposażenia lokalu, dokument powinien też zawierać także ak-
tualne na dzień jego sporządzenia odczyty liczników mediów wraz 
z ich numerami seryjnymi.

5. Wykonaj niezbędną dokumentację fotograficzną. 

Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy w lokalu można stwierdzić 
już jakieś bardziej widoczne ślady użytkowania. Wykonanie ta-
kiej dokumentacji niweluje ryzyko obciążenia najemców naprawą 
szkód, które nie zostały przez nich wyrządzone. Zdjęcia te można 
przesłać właścicielowi droga mailową. 

Aby ułatwić poszukiwania wymarzonego lokum, 15 sierpnia-30 
września br. Polska Federacja Rynku Nieruchomości rusza z kolej-
ną edycją ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „BEZPIECZNY NAJEM 
2018”. Warto pamiętać, że profesjonalnych pośredników można 
łatwo znaleźć w  Centralnym Rejestrze PFRN (www.rejestr.pfrn.
pl), w którym widnieje już ponad 9 tys. nazwisk. Pośrednicy biorą-
cy udział w akcji najczęściej pomagają w szukaniu mieszkań dwu-
pokojowych lub kawalerek w atrakcyjnej cenie, położonych blisko 
uczelni oraz o dobrym standardzie wykończenia i wyposażenia. Co 
więcej — pośrednicy pomagają też — zarówno wynajmującym, jak 
i najemcom — przejść przez wszystkie niezbędne procedury i bez-
piecznie sfinalizować transakcję.

Przygotowania do bezpiecznego 
najmu w miastach akademickich

N
ajgorętszym czasem na rynku najmu nieruchomości miesz-
kaniowych bez wątpienia jest okres od maja do paździer-
nika. W miastach akademickich szczyt sezonu rozpoczyna 

się końcem sierpnia, kiedy to znalezienie atrakcyjnej oferty najmu 
nierzadko jest kwestią szczęścia. Tak duże zainteresowanie naj-
mem mieszkań wynika z wielu czynników, m.in. z rozpoczęcia nauki 
przez nowy rocznik studentów czy chęci zmiany dotychczasowych 
warunków mieszkaniowych przez młode osoby migrujące za pracą. 
Dodatkowo lato ze względu na pogodę sprzyja przeprowadzkom. 

Skutkiem wysokiego popytu na wynajem mieszkań, pomimo 
stale rosnącej liczby nieruchomości przeznaczanych pod wynajem, 
są sytuacje, w których to nierzadko już pierwsi oglądający decydują 
się na zawarcie umowy najmu. 

Szukając mieszkania na wynajem i  zawierając umowę najmu, 
warto przestrzegać kilku podstawowych zasad.

1. Nie podpisuj umowy najmu oraz nie dokonuj żadnych opłat 
rezerwacyjnych przed obejrzeniem mieszkania.

Niestety w szczytowym okresie dla rynku najmu, w internecie po-
jawiają się ogłoszenia nieruchomości, które nie są prawdziwe. War-
to być szczególnie czujnym, gdy już przy pierwszej próbie kontaktu 
oferujący wskazuje na wysokie zainteresowanie ogłoszeniem, jed-
nocześnie proponując jego rezerwację poprzez dokonanie wpłaty 
kilkuset złotych zaliczki na rachunek bankowy. 

2. Obejrzyj interesujące mieszkania i zadawaj pytania. Czynsz 
najmu i opłaty to nie wszystko. 

Wizyta potencjalnych najemców w  oferowanym mieszkaniu nie 
powinna polegać wyłącznie na porównaniu rzeczywistego stanu 
mieszkania z  widocznym na ofertowych zdjęciach. Przed wizytą 
w atrakcyjnej dla nas nieruchomości warto uspokoić emocje i po-
dejść do sprawy z niewielkim dystansem. Jest to pierwsze spotka-
nie z  właścicielem, warto zadawać jak najwięcej szczegółowych 
pytań. Dlaczego? Otóż pozwoli to na uniknięcie potencjalnych nie-
porozumień. Niestety najemcy rzadko pytają wynajmujących o pa-
nujące w budynku zasady, możliwości dokonywania zmian (w tym 
ulepszeń) czy kwestie dotyczące odpowiedzialności za potencjal-
ne awarie sprzętu będącego na wyposażeniu lokalu. Warto też 
poprosić wynajmującego o  przedstawienie aktualnych kosztów 
wchodzących w skład czynszu administracyjnego, gdyż na jego wy-
sokość wpływają nie tylko opłaty związane z utrzymaniem części 
wspólnych budynku, ale także zaliczki na media. 

3. Dokładnie zapoznaj się z treścią umowy przed jej 
podpisaniem. 

Podpisując umowę najmu nie tylko zyskujemy prawo do korzysta-
nia z mieszkania, ale także bierzemy na siebie ciężar obowiązków 
z  niej płynących. Szczególnie istotnymi kwestiami, jakie powinny 
zostać ujęte w umowie, są zapisy wskazujące na wysokość czynszu 
najmu oraz termin i sposób jego uiszczania; określenie wysokości 
wpłaconej przez najemcę kaucji wraz z terminem jej rozliczenia po 
zakończeniu umowy; zasady rozliczania opłat administracyjnych 
oraz kosztów zużytych przez najemcę mediów; odpowiedzialność 

WARTO WIEDZIEĆ
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w  Obrocie Nieru-
chomościami (MSPON) — najstarsze stowarzyszenie w  Polsce 
zrzeszające pośredników oraz zarządców nieruchomości działa-
jące od 1993 r., z siedzibą w Krakowie. Więcej informacji na temat 
MSPON można znaleźć na stronie: www.mspon.pl

Centralny Rejestr PFRN — baza pośredników, zarządców oraz 
specjalistów nieruchomości stworzona przez Polską Federację 
Rynku Nieruchomości. Więcej informacji: www.rejestr.pfrn.pl

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami należy do Polskiej Federacji  
Rynku Nieruchomości.

Więcej informacji o MSPON: www.mspon.pl

Więcej informacji o PFRN: www.pfrn.pl 

Kamil Piórecki 
Pośrednik PFRN nr 21595
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gwarancję w przypadku oskarżenia o to, że wpłata nie została do-
konana. W takim przypadku nie pojawią się również wątpliwości 
dotyczące wysokości wpłaconej kwoty.

Aby uniknąć nieporozumień dotyczących tego, czy potrącenie 
danej kwoty z kaucji jest uzasadnione, czy nie, przed podpisaniem 
umowy najmu najlepiej sporządzić tzw. protokół zdawczo-od-
biorczy. Jest to dokument obrazujący stan samego mieszkania 
i  umieszczonych w  nim sprzętów, jeszcze przed wprowadzeniem 
się najemcy. Dobrym pomysłem będzie dołączenie do niego zdjęć. 
Dokument powinny podpisać obie strony. Na jego podstawie, gdy 
umowa wygaśnie, wynajmujący będzie mógł ocenić, czy w miesz-
kaniu wystąpiły szkody, których usunięcie trzeba będzie opłacić ze 
środków potrąconych z kaucji.

Na co można przeznaczyć kaucję?
Warto pamiętać, że zniszczenie mieszkania i straty, które można 
wyrównać z kaucji, to nie to samo, co zużycie wynikające z nor-
malnego użytkowania. Kaucja nie służy też do pokrywania kosz-
tów dodatkowych remontów czy zakupu nowego sprzętu, który 
ma podnieść standard inwestycji. Jest zabezpieczeniem tylko 
w  przypadku szkód wyrządzonych z  winy najemców lub zale-
głości w  opłatach. Jeśli takie nie wystąpiły, zgodnie z  ustawą 
o ochronie praw lokatorów: kaucja podlega zwrotowi w ciągu mie-
siąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez na-
jemcę. Może stanowić także zabezpieczenie w  przypadku, gdy 
najemca odda mieszkanie, ale go nie posprząta. Wtedy wcze-
śniej wpłacone środki zostaną przeznaczone na wynajęcie ekipy 
sprzątającej.

Anna Kapłańska

Kaucja — o czym należy pamiętać

Z
godnie z polskim prawem, właściciel mieszkania może zde-
cydować, że udostępni mieszkanie najemcy dopiero po 
wpłaceniu kaucji. Jest to pewna forma zabezpieczenia in-

teresów wynajmującego — w przypadku zniszczenia mieszkania 
wpłacone wcześniej środki zostaną wykorzystane do pokrycia 
poniesionych strat. Ustawa o  ochronie praw lokatorów przewi-
duje: Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia 
przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z  tytułu 
najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w  dniu opróżnienia 
lokalu.

Ile może wynieść kaucja?
Ustawa o ochronie praw lokatorów reguluje także wysokość kau-
cji: Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego 
czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowią-
zującej w dniu zawarcia umowy najmu. W praktyce jednak w ofer-
tach zazwyczaj pojawia się kaucja równa wysokości czynszu za 
miesiąc, czasami ewentualnie za dwa lub trzy miesiące. Wyż-
sza kaucja stanowi lepsze zabezpieczenie interesów właściciela 
mieszkania, jednak może odstraszyć potencjalnego najemcę. Nie-
którzy obawiają się, że nie odzyskają wpłaconej kwoty, poza tym 
nie każdy dysponuje dużą ilością wolnej gotówki. Dlatego biorąc 
pod uwagę znaczną konkurencję na rynku, nie warto wymagać 
wyższej kaucji niż zwyczajowo przyjęta kwota.

Dodatkowe zabezpieczenia
Wysokość kaucji należy ująć w umowie. Zarówno najemca, który 
wpłaca określoną kwotę, jak i właściciel mieszkania, gdy je odda-
je, dla bezpieczeństwa powinni posługiwać się przelewem ban-
kowym. Potwierdzenie wykonania przelewu będzie stanowiło 

Decydując się na wynajęcie mieszkania, właściciel naraża się na pewne 
ryzyko. Zakup nieruchomości wiąże się z wysokimi kosztami, a udostępniając 
nieruchomość obcym osobom, nigdy nie mamy pewności, czy po zakończeniu 
najmu zastaniemy je w niepogorszonym stanie. Jedną z form zabezpieczenia 
dla wynajmujących stanowi kaucja.
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GM.WIELKA WIEŚ,
TOMASZOWICE
Klimatyczny wolnostojący dom, 
208 m2, 2009 r., działka 11 a
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

ZIELONKI,
GM. LAWENDOWA
Gustowny dom w zab. szeregowej, 
130 m2, 2002 r.
Cena: 720.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

WOLA JUSTOWSKA,
UL. POD STOKIEM
3-pokojowy apartament, 
76 m2, 2002 r.
Cena: 858.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

DĘBNIKI,
UL. BABINICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
wysoki standard
Cena: 442.974 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Komfortowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 45 m2, 2012 r.
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BRACIA-SADURSCY.PL

CZYŻYNY
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-66 m2

Ceny: od 195.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 24-62 m2

Ceny: od 212.271zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

SWOSZOWICE
Dom w zab. bliźniaczej, pow. 131 m2, 
wysoki standard, działka 400 m2

Cena:  687.000 zł                               

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

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

Cena: 915.000 zł     

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088
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GRZEGÓRZKI,
UL. JAWORSKIEGO
Apartament 3-pokojowy, 63 m2, 
wysoki standard
Cena: 680.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE MIASTO,
UL. BONEROWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 64 m2, 
klimatyczne
Cena: 829.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

WIELICZKA,
UL. REFORMACKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, 
nietuzinkowe
Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KROWODRZA,
UL. ZBROJÓW
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2, 
pod inwestycję
Cena: 455.000 zł

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

Cena: 1.090.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

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

Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński
  688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Cena: 1.990.000 zł

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

KROWODRZA,
AL. KIJOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 76 m2, 
przestronne
Cena: 675.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

BRONOWICE,
UL. SOSNOWIECKA
2-pokojowe mieszkanie z ogródkiem, 
38 m2, 2013 r.
Cena: 405.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak 
 518-706-518

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010
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KURDWANÓW,
UL. FILIPOWICZA
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
po remoncie
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom wolnostojący, 211 m2, 
pow. całk. 246 m2, wyjątkowy
Cena: 1.299.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer    
                   518-706-583

DĘBNIKI,
UL. RUCZAJ
Mieszkanie 3-pokojowe, 76 m2, 
2012 r., wys. standard
Cena: 580.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

WOLA DUCHACKA,
UL. KUKIEŁEK GOLKOWICKICH
Dom wolnostojący, 260 m2, 
dz. 6,7 ar., duży taras
Cena: 1.450.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

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

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

ZIELONKI,
BIBICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 118,55 m2, działka 266-318 m2

Ceny: od 549.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

LIBERTÓW,
UL. FLORIANA
Dom wolnostojący, pow. 290 m2, 
ekskluzywnie wykończony, 
działka 900 m2

Cena: 1.580.000 zł
 

KROWODRZA,
UL. SOŁTYSA DYTMARA
Mieszkanie 3-pokojowe, 80 m2, 
wysoki standard
Cena: 744.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

KROWODRZA,
UL. PACHOŃSKIEGO
Lokal biurowo-handlowy, 760 m2

Cena: wynajem 
            48 zł/m2 netto + opłaty

KONTAKT:  Rafał Duda 
 507-894-500

DĘBNIKI,
UL. BOBRZYŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 66 m2, 
2 balkony
Cena: 470.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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WOLA DUCHACKA,
UL. TUCHOWSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 120 m2, 
wys. standard, taras
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:   Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

KOBIERZYN,
UL. KOMUNY PARYSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
przestronne, duży balkon, 2015 r.
Cena: 399.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

LUDWINÓW,
UL. RYDLÓWKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 59 m2, nowe, 
2017 r., wys. standard, komfortowe
Cena: 635.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

SIECIECHOWICE,
UL. WSPÓLNA
Dom wolnostojący, 177 m2, 
komfortowy, duży taras, do wejścia
Cena: 648.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

RUCZAJ,
UL. CHMIELENIEC
Mieszkanie 3-pokojowe, 74 m2, 
do wejścia, pod inwestycję
Cena: 479.000 zł 

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

MODLNICA
Domy wolnostojące, 
pow. 132 m2, stan surowy 
zamknięty
Cena: 410.000 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 580.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                              
 688-880-133

 
 

GDÓW,
NIŻOWA
Dom wolnostojacy, 350 m2, 
dz. 14 ar., gustowny
Cena: 830.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek        
                    505-110-150

WOLA DUCHACKA,
UL. GOŁAŚKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68 m2, 
ogródek, klimatyczne
Cena: 498.000 zł

KONTAKT:   Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

STARE PODGÓRZE,
UL. JÓZEFIŃSKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 88 m2, 
dwupoziomowe, 2009 r., wys. standard
Cena: 949.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

KONTAKT:  Jarosław Utnik                         
 688-880-152
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2-pokojowe - 51 m2 
Stare Grzegórzki, ul. Prochowa      
Mieszkanie składa się z dwóch osobnych pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, łazienki z WC oraz przed-
pokoju. Położone  jest na wysokim parterze 
w budynku z ogrzewaniem centralnym.  Z jed-
nego z pokoi jest wyjście na balkon z widokiem 
na ogród. Do mieszkania przynależy piwnica. 

Cena 395.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe  – 45,5 m2   
Stare Podgórze
Mieszkanie położone na drugim piętrze w 
kamienicy. W skład nieruchomości wchodzi 
salon, jasna osobna kuchnia, sypialnia, łazienka 
z WC oraz przedpokój. Dwustronna ekspozycja, 
jasne i wysokie pomieszczenia. Nieruchomość 
atrakcyjna dla osób ceniących sobie bliskość 
komunikacji i terenów spacerowych. 

Cena 335.000 zł
tel. 513 084 377

1-pokojowe – 39 m2 
Łobzów,                                               
ul. Kazimierza Wielkiego
39 m2 - 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 

Dom  6-pokojowy  – 180 m2                           
Łagiewniki, ul. Łukasińskiego
Do sprzedaży dom składający się z 2 poziomów: 
I poziom- salon, kuchnia z jadalnią z wyjściem 
na werandę i ogródek 4-arowy, duży gabinet 
(może funkcjonować jako pokój), łazienka, ko-
rytarz, schody. II poziom -3 sypialnie, łazienka, 
duży korytarz z balkonem ( z tej przestrzeni 
można wydzielić dodatkową sypialnię). Zielona 
okolica.

Cena 799.000 zł
tel. 782 941 234

3-pokojowe - 57 m2 
Bronowice, ul. Zapolskiej
Mieszkanie składa się z  3 osobnych pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, łazienki z WC oraz 
balkonu. Nieruchomość zlokalizowana na 
pierwszym pietrze w budynku z windą. W 
okolicy znajdują się liczne ścieżki rowerowe. 
Budynek znajduje się w doskonałej lokalizacji 
pod względem komunikacyjnym, jednocześnie 
w cichej i spokojnej okolicy.

2-pokojowe - 66  m2 
Stare Miasto, ul. Koletek
Nieruchomość składa się z dwóch niezależnych 
mieszkań. Pierwsze składa się z salonu z anek-
sem kuchennym, osobnej sypialni łazienki z WC 
i balkonu. Drugie z kuchni z częścią jadalnianą 
oraz osobnej sypialni i łazienki z WC. Niezależne 
ogrzewanie gazowe i opomiarowanie mediów 
dla każdego z mieszkań. Idealna inwestycja.  

Cena 679.000 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 ośmiopię-
trowym budynku z cegły. Zielona i spokojna 
okolica. Ogrzewanie i ciepła woda z MPEC. 
                

2-pokojowe – 48 m2  
Łobzów, ul. Mazowiecka

48 m2 - 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 

1-pokojowe - 27 m2   
Kraków, ul. Bratysławska
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. 
Doskonała lokalizacja. Chroniony, monitorowa-
ny apartamentowiec „Dom Wschodzącego Słoń-
ca”. Idealne do zamieszkania lub pod inwestycję. 

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

Cena 290.000 zł do negocjacji
tel. 531 992 777  

Cena 250.000 zł                                                 
tel. 793 717 771

Cena 359.000 zł
tel. 12 412 00 72

Cena 427.500 zł
tel. 12 307 21 24
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
6-pokojowe - 98 m2 
Salwator
6-pokojowe, jasna osobna kuchnia, łazienka 
z WC, garderoba, schowek oraz balkon. Miesz-
kanie składa się z 3 kondygnacji. Nieruchomość 
znajduje się na czwartym piętrze w bloku z lat 
90-tych.  Do mieszkania przynależy piwnica 
oraz miejsce postojowe. 

 Cena 700.000 zł 
tel. 534 534 605 

Dom w zabudowie 
bliźniaczej - 250 m2                               
Wola Duchacka Zachóda                                                                   
W skład nieruchomości wchodzą dwie 
kondygnacje oraz weranda. Na parterze znajduje 
się lokal usługowy. Idealny zarówno pod 
inwestycję jak i dla rodziny. Działka 5 arów. 
 

Cena 890.000 zł 
tel. 537 496 677 

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. 609 076 090

4-pokojowe - 71 m2   
Kraków, Nowy Prokocim 

Przedpokój, kwadratowa kuchnia, 4 przestronne 
pokoje, łazienka, WC, duża loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie dobrym. Niski 3-pietrowy 
blok z 1992 roku. Ciepła woda i ogrzewanie    
z sieci miejskiej.

Cena 425.000 zł
tel. 600 176 207

2-pokojowe - 43 m2                
Azory/Krowodrza,              
ul. Piotra Stachiewicza  
 Dwa osobne pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
oraz balkon.Powierzchnia mieszkania 43 
m2. Mieszkanie posiada funkcjonalny układ. 
Podwójna ekspozycja,północ-południe.
Nieruchomość położona jest w miejscu 
dobrze skomunikowany z resztą Krakowa.
Dobra okazja pod wynajem.

Cena 310.000 zł 
tel. 730 029 199

2-pokojowe - 45 m2 
Kozłówek,                           
ul. Profesora Tadeusza Seweryna

Przedpokój, salon aneksem kuchennym, pokój, ła-
zienka z WC, piwnica. Czteropiętrowy, ogrodzony 
blok z 2000r. Mieszkanie idealne pod wynajem. 
Blisko komunikacji miejskiej. Atrakcyjna cena 
i lokalizacja.

Cena 239.000 zł 
tel. 534 533 332

2-pokojowe - 50,50 m2 
Kraków, Nowy Prokocim
Przedpokój, kuchnia, salon, sypialnia, 
łazienka z WC, narożny taras, komórka 
lokatorska. Mieszkanie w stanie idealnym 
w nowoczesnym, kameralnym bloku z 
windą, teren ogrodzony. Miejsce postojowe 
oraz kolejna komórka lokatorska za dopłatą. 

Cena 366.000 zł
tel. 600 176 207

4-pokojowe - 98,33 m2  
Wola Duchacka Wschód

Salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie, łazienka 
z osobnym WC, spiżarnia, przedpokój, dwa balkony 
oraz loggia. Nieruchomość w pełni umeblowana i 
wyposażona, wykończona w wysokim standardzie. 
Pierwsze piętro w kameralnym budynku z 2015 r.   
W cenie garaż z dwoma miejscami postojowymi. 

Dom z działką -  3,5 a  
Olsza, ul. Żułowska 

Budynek po rozbudowie w części prowadzona 
jest działalność.  Obecnie trzy poziomy: parter, 
piętro oraz wysoki strych do adaptacji. 
W budynku mieszkania rozkładowe, ustawne  

z możliwością wprowadzenia zmian. 

2-pokojowe 57 m2    
Czyżyny, os. Dywizjonu 303            
Przedpokój, 2 niezależne pokoje, garderoba/
biuro, jasna osobna kuchnia, łazienka z 
toaletą, loggia, piwnica. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie, do zamieszkania. Ze względu 
na bogatą infrastrukturę, idealne dla rodziny 
lub pod inwestycje.

Cena 340.000 zł
tel. 535 221 232

Cena 1.500.000 zł
tel. 604 683 680

Cena 784.000 zł
tel. 537 496 677
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Cena 235.000 zł
tel. 792 707 776

3-pokojowe                   
Kraków,                              
os. Kazimierzowskie            

Przedpokój, 3 pokoje, Kuchnia, Łazienka, 
Piwnica, mieszkanie z dwustronną 
ekspozycją o funkcjonalnym rozkładzie,      
do własnej aranżacji.

Dom - 225 m2     
Swoszowice

Dom z lat 80 o powierzchni ok 225 m2 
z działką 11 ar. Dom posiada dwie  
kondygnacje oraz dwa garaże z kotłownią 
na poziomie gruntu.  Nieruchomość do 
odświeżenia. Idealne pod inwestycje.
                                   

2-pokojowe - 50,15 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry 

Przedpokój, osobna jasna kuchnia,                 
2 niezależne pokoje, łazienka, WC, loggia. 
Przynależna piwnica  o powierzchni 2,75 m2. 
Woda ciepła oraz ogrzewanie z sieci miejskiej. 

Cena 289.000 zł
tel. 537 680 003

3-pokojowe - 49 m2           
os. Tysiąclecia

Mieszkanie składa się z przedpokoju, 
oddzielnej jasnej kuchni, łazienki,                    
3 niezależnych pokoi, balkonu oraz piwnicy. 
Stan do odświeżenia. Lokal znajduje się na 
pierwszym piętrze czteropiętrowego bloku.

Cena 294.000 zł
tel. 536 367 990

Cena 650.000 zł
tel. 12 311 33 33 

2-pokojowe  - 48 m2 
Mistrzejowice, os. Piastów

2 oddzielne pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój. Z salonu wyjście na duży 
balkon. Mieszkanie po remoncie 3 lata temu 
mieści się na 6. piętrze w zadbanym bloku 
z windą. W najbliższej okolicy Biedronka, Lidl, 
pętle autobusowa i tramwajowa.

Cena 312.000 zł
tel. 504 143 011

3-pokojowe – 56 m2 
Nowa Huta, os. Wandy

Na sprzedaż mieszkanie złożone z trzech 
niezależnych pokoi, oddzielnej jasnej kuchni, 
łazienki, przedpokoju oraz balkonu. Łazienka po 
remoncie, pozostałe pomieszczenia do generalnego 
remontu w zielonej części osiedla. Bardzo dobra 
komunikacja tramwajowa i autobusowa. 

Cena 285.000 zł
tel. 693 305 320 

2-pokojowe - 40 m2

Bronowice Wielkie - ul. Chełmońskiego

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, balkon. 
Możliwość dokupienia miejsca postojowego. Mieszkanie wykończone w wysokim 
standardzie na strzeżonym, nowoczesnym osiedlu.

Cena 359.000 zł
tel. 537 978 098

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

Na sprzedaż mieszkanie złożone z dwóch 
oddzielnych pokoi, przestronnej jasnej 
kuchni, łazienki, przedpokoju. Mieszkanie do 
generalnego remontu w cichej i spokojnej 
okolicy. Niedaleko piekarnia, poczta, sklep.

Cena 259.000 zł
tel. 693 569 250

3-pokojowe - 62,40 m2 
Płaszów, ul. Lipska

Przedpokój, oddzielna kuchnia z oknem, 
3 osobne pokoje, łazienka, WC, loggia, 
piwnica. Przestronne i ustawne pomieszczenia. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej. W pobliżu pętli 
tramwajowej „Mały Płaszów”.

Cena 339.000 zł
tel. 570 578 980
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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

Śledziejowice - sprzedaż Borek Fałęcki – sprzedaż

Na sprzedaż dom 
o powierzchni  460 m2  

z dużą działką 
w miejscowości 
Śledziejowice.

Na sprzedaż 
4-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 82 m2.

Cena: 1.700.000 zł Cena: 697.000 zł

ul. Nadwiślańska – sprzedaż Wiślane Tarasy - sprzedaż

Do sprzedaży 
mieszkanie 
na ulicy Nadwiślańskiej  
o pow. 78,80 m2.

Wyjątkowy, 
3-pokojowy apartament 
położony na 4 piętrze 
o powierzchni 75 m2.

 

Cena: 1.150.000 zł Cena: 785.000 zł

Stare Miasto – sprzedaż ul. Lenartowicza – sprzedaż

Wyjątkowy penthouse 
z tarasem widokowym 
w luksusowej inwestycji 
w okolicu ul. Długiej. 
Aranżacja 6/7 pokoi, 
211 m2 + taras 70 m2.

Do sprzedaży 
mieszkanie 
na ulicy Lenartowicza  
o pow. 61,38 m2.

    Cena: 613.800 zł       Cena: 2.539.000 zł

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

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

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

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

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

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

RUCZAJ

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.

Mieszkanie 4-pokojowe, 3 sypialnie w 
tym jedna z garderobą + salon z aneksem, 
łazienka, osobne WC, miejsce postojowe 
w garażu podziemnym. Piętro 1/5, winda, 
monitoring, videodomofon, urządzone.

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: 540.000 zł do negocjacji
Cena miejsca postojowego: 30.000 zł

Kontakt: Tomasz Strusiński 
509-983-339,  tomasz@studiotectum.pl
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Mieszkanie na I piętrze kamienicy, zaprojektowane przez 
architekta i wykończone wysokiej jakości materiałami. Składa się 
z 2 pokoi, holu wraz z kuchnią i łazienki. Niezwykle niskie koszty 
eksploatacji! Sprzedaż wraz z wyposażeniem i umeblowaniem.

Mieszkanie na pierwszym piętrze apartamentowca z 2008 r.  
przy Bulwarze Wiślanym. Do mieszkania przynależy taras o 
powierzchni 75 mkw o ekspozycji wschód-południe-zachód! 
Miejsce postojowe w garażu podziemnym oraz komórka 
lokatorska do wynajęcia za dodatkową opłatą. Wnętrze 
odświeżone kilka dni temu. 

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Radosław Góral
+48 791 571 835

radoslaw@nowodworskiestates.pl Magdalena Wójcicka
+48 575 750 123

m.wojcicka@nowodworskiestates.pl

Cena: 650 000 PLN

Cena: 4500 PLN

Powierzchnia: 43 m2

Powierzchnia: 95 m2

ul. Plac Nowy ul. LudwinowskaSprzedaż 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, Kazimierz

Mieszkanie na III piętrze 5-piętrowego budynku i składa się z:
• jasnego salonu ze stołem jadalnym, kanapą oraz balkonem;  
• aneksu kuchennego z wyposażeniem; • łazienki z prysznicem, 
pralką, umywalką; • sypialni z garderobą; • przedpokoju z zabu-
dowaną szafą; • tarasu z widokiem na tężnie solankową

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

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 46 m2

ul. Federowicza Wynajem

Kraków-Podgórze, Dębniki

Mieszkanie na ostatnim piętrze kameralnego, 3-piętrowego 
bloku. Jest doskonale doświetlone dzięki ekspozycji południowo-
zachodniej oraz oknom dachowym. Całość wykończona w bardzo 
wysokim standardzie, z dbałością o szczegóły i materiały. 
Mieszkanie klimatyzowane i z systemem alarmowym.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 510 000 PLN Powierzchnia: 74 m2

ul. Obozowa Sprzedaż

Kraków-Ruczaj

Kraków-Podgórze, Ludwinów

3-pokojowe mieszkanie z balkonem i klimatyzacją. Niedaleko 
przystanek autobusowy Pod Fortem, z którego w kilkanaście 
minut można dostać się do centrum miasta. W pobliżu tereny 
zielone – Las Borkowski oraz park. Przestronne, jasne i ciepłe 
mieszkanie, ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni w bloku. 

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 61 m2

ul. Bartla Wynajem

Kraków-Podgórze, Kliny

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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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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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

STARE PODGÓRZE,
UL. KRAKUSA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

3 mieszkania do wejścia, 70 m2

Cena: 565.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

GRZEGÓRZKI,
UL. ŚLICZNA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Widokowe mieszkanie 
na 8 piętrze o pow. 36 m2, 
pokój z osobną jasną kuchnią

Cena: 249.000 zł

 
ZaprasZam na preZentację

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. WILEŃSKA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie inwestycyjne w okoli-
cach U. Rolniczego, 2-pokojowe 
o pow. 37 m2, 0/4 p.

ZaprasZam na preZentację

ŁAGIEWNIKI,
UL. ŁUKASIŃSKIEGO

Dorota Winiarska          602-212-612

Mieszkanie o pow. 38 m2, 0/3 p. 
w apartamentowcu, ogródek

Cena: 295.000 zł

ZaprasZam na preZentację

KAZIMIERZ,
UL. WIETORA

Dorota Winiarska          602-212-612

Kawalerka o pow 29 m2 
w odrestaurowanej kamienicy 
z windą

Cena: 319.000 zł

ZaprasZam na preZentację

GRZEGÓRZKI,
UL. MOGILSKA

Małgorzata Podgórska          604-484-866

Mieszkanie o pow. 35 m2, 1/4 p., 
widok na zielony dziedziniec

Cena: 309.000 zł

ZaprasZam na preZentację

GRZEGÓRZKI,
UL. CHROBREGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie z 3 niezależnymi 
pokojami, pow. 51 m2, 0/4 p., 
jasna kuchnia, balkon, po kapital-
nym remoncie

Cena: 450.000 zł 

ZaprasZam na preZentację

STARE MIASTO,
UL. ŻUŁAWSKIEGO 

Dorota Winiarska         602-212-612

Mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 102,5 m2, 3 piętro, 
w klimatycznej kamienicy 
z początków XX w.

 
Cena: 788.000 zł

ZaprasZam na preZentację

STARE PODGÓRZE,
UL. TRAUGUTTA
Mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 51,86 m2 na 4 piętrze 
w odrestaurowanej kamienicy, 
MPC, kuchnia z jadalnią

Cena: 355.000 zł

ZaprasZam na preZentację

KROWODRZA,
UL. ZARZECZE
Mieszkania od 26-45 m2, 
ogrzewanie i woda z MPC, garaż, 
apartamentowiec

Cena: 8500 zł/ m2

 
ZaprasZam na preZentację

Agnieszka Dorynek          506-637-713 Agnieszka Dorynek         506-637-713
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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

domy – sprzedaŻ

fałkowice
200 m2, dom z  1998 r. położony na 19-arowej 
działce o powierzchni 200 m2, w okolicy gdowa 
(Beskid wyspowy). dojazd do krakowa ok. 25–30 
minut bez korków. dom 3–poziomowy, podpiw-
niczony, 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 ele-
wacja z ociepleniem, 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 energooszczędnym, dwu-
funkcyjnym, 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

OgłOszEnia drObnE

D o  w y n a j ę c i a  l o k a l  h a n D l o w o - u s ł u g o w y

Salwator, ul. Kościuszki 75
Pow. 160 m2, parter, duże witryny, dwa wejścia, ogrzewanie MPEC. 

Najem długoterminowy.

CENA 120 zŁ netto/ m2 + opłaty

Tel. 883 990 992
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kraków, 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

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

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

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 

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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Wynajem lub sprzedaż: kraków, Śródmieście – al. 29 Listopada 41
lokal, 49 m2, wysoki parter/iV, kameralny, zadbany po termomodernizacji blok z cegły. 3 pokoje/gabinety – 16,4 m2, 14,7 m2, ok. 9 m2, 

holl z szafą wnękową, łazienka z jacuzzi, kabina prysznicowa, wc. okna z pcV, rolety i drzwi antywłamaniowe, 2 gerdy. na ścianach 

gładzie gipsowe, na podłogach panele i płytki. ogrzewanie mpec, kaloryfery purmo. Brak gazu, prąd. przepływowy podgrzewacz wody. 

w 2 pomieszczeniach umywalki z przepływowym podgrzewaczem wody. piwnica ok. 6 m2. ekspozycja okien  na wschód i południe.  dużo 

sklepów, biblioteka, szkoła, przedszkole, apteka, uczelnie ue, ur, up, blisko przystanki mpk, super dojazd w różne części krakowa, do 

bramy floriańskiej 15 min. spacerkiem.  czynsz 2 os. ok. 500 zł ze wszystkim. 

Wynajem lub sprzedaż: lokal pod gabinety, klinikę
2 km od wawelu, z ogrodem, aktualnie działająca klinika. wynajmę/sprzedam lokal usługowy po generalnym remoncie. parter 

w  międzywojennej kamienicy na zwierzyńcu. 5 gabinetów, recepcja z  poczekalnią, wc, kącik socjalny z  kabiną prysznicową. nowe 

okna pcV, rolety i drzwi antywłamaniowe. na podłogach gres szkliwiony, na ścianach gładź, lustra, kolory ciepłe pastele. nowa stolarka 

wewnętrzna. wszystkie instalacje po wymianie. ogrzewanie własne, nowy piec dwufunkcyjny. termomodernizacja budynku w 2014 r. 

ekspozycja 3 dużych okien na południe, na ogród. Brama na pilota, dużo miejsc parkingowych przed i na posesji. piękny ogród ze staro-

drzewem, magnolie, róże, inne. odbiór sanepid na gabinety lekarskie, rehabilitacje, kosmetologie.

wynajem: 2700 zł +opłaty

wynajem: 7000 zł netto

sprzedaż: 550 000 zł

sprzedaż: 2 500 000 zł

tel. 691 608 133

tel. 691 608 133

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

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. 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  wysokim standardzie. mieszkanie aktualnie 
zamieszkałe przez studenta, studentkę i absol-
wenta agh. wspólna kuchnia (lodówka, płyta 
indukcyjna, piekarnik, zmywarka do naczyń), 
łazienka (z  pralką automatyczną)i  przedpokój 
z wbudowaną szafą

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

kraków, ul. prądnicka
49 m2, iii p./ X p., trzy pokoje, kuchnia, łazienka 
oraz balkon. pokoje są umeblowane a  podłogi 
wyłożone panelami oraz płytkami. na wyposa-
żeniu umeblowanej kuchni znajduje się kuchenka 
gazowa z piekarnikiem, lodówka, mikrofalówka 
oraz pralka. łazienka wyposażona jest w wannę 
z prysznicem. lokalizacja jest doskonale skomu-
nikowana z centrum miasta. w okolicy znajduje 
się wiele sklepów i punktów usługowych.

cena 1550 zł + opłaty
tel. 786 206 744

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

cena 1500 zł
tel. 605 732 725

kraków, ul. ułanów
54 m2, i  p. z  windą, mieszkanie dla 2–4 osób. 
rejon ul. wieczystej, os. ugorek, awf–u i poli-
techniki. 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka i wc. 
umeblowane, lodówka, pralka, wyposażona 
łazienka, kuchnia. parkiety. tani internet (sieć 
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
7 września 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

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 

24.08–06.09.2018 nr 16/2018

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.

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
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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
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ponad 30 lat
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w Europie
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Kraków

Wrocław

znamy się na nieruchomościach

e-mail:
sprzedaz@tecnocasa.pl

jesteśmy
w 3 miastach

www.tecnocasa.pl




