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Drogi Czytelniku

14 września odbędzie się Trzeci Piknik 

Nieruchomości, którego organizatorem jest biuro 

RE/MAX Prestige. Inicjatywa Ilony Mastalerz ma 

na celu integrowanie środowiska pośredników 

nieruchomości, podnoszenie poziomu wiedzy 

i umiejętności agentów. Jakie szkolenie czeka 

pośredników podczas tegorocznego Pikniku, 

dlaczego warto wziąć w nim udział, dlaczego 

korzystnie jest współpracować na zasadach 

partnerskich? Dodatkowo ważnym celem 

spotkania będzie zebranie środków na pomoc 

Emilce, dziewczynce z autyzmem.

Wracają krakowskie Giełdy Domów i Mieszkań 

organizowane przez Stowarzyszenie 

Budowniczych Domów i Mieszkań. Pierwsza 

z nich odbędzie się tradycyjnie przy 

ul. Klimeckiego 14, już w najbliższy weekend 

(8–9 września). Zapraszam do udziału, tym 

bardziej, że oferta deweloperów kurczy się 

z każdym dniem. Jeśli chcemy znaleźć dla siebie 

i rodziny komfortowe miejsce do życia, trzeba się 

pospieszyć.

SBDiM jest także organizatorem kolejnej edycji 

Konkursu o tytuł Krakowskiego Dewelopera 

Roku i Nagrodę Złotego Sokoła. Pierwszą część 

prezentacji inwestycji walczących o cenną 

statuetkę Złotego Sokoła przedstawiamy 

w niniejszym numerze. Część druga zostanie 

zaprezentowana w numerze 18.

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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Wszyscy jesteśmy 
turystami

T
urystyka jest siłą napędową rozwoju Krakowa, tak jak in-
nych atrakcyjnych dla turystów polskich miast. Ten ar-
gument trudno podważyć, gdy w  centrum otwierane są 

kolejne hotele czy restauracje, a  usługi przewodnickie i  tury-
styczne stanowią istotny element lokalnej gospodarki. W  ska-
li globalnej mówimy już o ok. 9 proc. światowego PKB — na tyle 
szacuje się udział sektora turystyki. Zyskom towarzyszą również 
ogromne koszty. Część z nich oczywiście szybko zwraca się in-
westorom, ale skutki pozostałych mogą być nieodwracalne. We-
dług danych Światowej Organizacji Turystycznej 75 proc. emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących z sektora turystyki ma źró-
dło w  transporcie. Mimo iż lokalne zwiedzanie ma swoich zwo-
lenników, tanie bilety lotnicze i  kolejowe (tu przy wsparciu Unii 
Europejskiej, która zniżkami zachęca młodych ludzi do mobil-
ności) powodują, że nie sposób zrezygnować z  planów doty-
czących zagranicznych wyjazdów. Ekolodzy alarmują, że jeśli na 
skutek ocieplenia klimatu, wynikającego m.in. z  energochłon-
ności w usługach turystycznych, poziom mórz i oceanów wzro-
śnie o  metr — z  mapy świata zniknie np. 60 proc. powierzchni 
Karaibów. 

Sto tysięcy miejsc pracy i miliardy w budżecie 
miasta — to efekty rozwoju turystyki 
w Krakowie. Mimo to rośnie niezadowolenie 
mieszkańców. Przeszkadza im m.in. zakłócanie 
ciszy nocnej, tłok, nieposzanowanie przestrzeni 
wspólnych. Czy krakowianie są już przeciążeni 
turystyką? Jak pogodzić interesy obu stron?

komentarz 
w sprawie

Uwaga na przeciążenie
Mimo ostrzeżeń podróżujemy na potęgę, a  kolejne państwa 
zaczynają odczuwać efekt tzw. overtourism, czyli przeciążenia 
turystyką. Potwierdzają to ubiegłoroczne rekordy: 87 mln tu-
rystów we Francji, 82 mln w Hiszpanii, 58 mln we Włoszech. 37 
mln w  Niemczech, 27 mln w  Grecji. Polska Organizacja Tury-
styczna poinformowała, że w 2017 r. Polskę odwiedziło aż 18,3 
mln turystów. Tym samym nasz kraj znalazł się wśród 20 państw 
świata, które są najchętniej wybierane jako cel turystycznych 
podróży. Polskę wybierają przede wszystkim Niemcy, Brytyj-
czycy i  Ukraińcy. Na przykładzie Krakowa widać także, że co-
raz więcej przyjezdnych pochodzi z  Azji i  Ameryki Północnej. 
Wzrósł również (o  49,7 proc.) odsetek Izraelczyków wśród 
turystów. 

Polskę, a zwłaszcza Kraków, który jest czołowym polskim mia-
stem turystycznym, wybierają również Hiszpanie. Na wakacje do 
naszego kraju uciekają przed turystami, którzy w sezonie letnim 
podbijają niemal cały Półwysep Iberyjski. Absolutnym rekordzi-
stą pod tym względem jest Barcelona, w której po przyjęciu ok. 
32 mln turystów władze podjęły decyzję o wprowadzeniu zaka-
zu nowych inwestycji hotelowych w centrum miasta. Na zjawisko 
przeciążenia turystyką i rosnącą niechęć mieszkańców do tury-
stów z zagranicy (słynne już napisy na murach na Majorce, typu 
„turism kills Mallorka”), zwrócili uwagę m.in. autorzy dość kon-
trowersyjnego dokumentu „Bye Bye Barcelona”. Barcelończycy 
swoją najmodniejszą ulicę, la Rambla, nazywają już parkiem tema-
tycznym i „najlepszym sklepem na świecie”, który zabija charak-
ter stolicy Katalonii. W sezonie turystycznym trudno nie odczuć 
obecności zagranicznych gości — statystycznie 8 na 10 osób 
przechodzących ulicą la Rambla to turyści. 

Przypadek Krakowa
Czy w  Krakowie mamy już podobną sytuację? Średnio do mia-
sta przyjeżdża ok. 12 mln turystów. Na antenie Radia Kraków, 
kierownik Instytutu Rozwoju Miasta Wojciech Jarczewski ko-
mentował: Myślę, że jak przyjedzie do Krakowa 11 mln turystów, to 
Kraków dalej pozostanie Krakowem, ale jak przyjedzie 16 mln, to bę-
dzie problem. 

Jeśli liczby jeszcze nie stanowią problemu, to z pewnością wie-
lu mieszkańcom przeszkadza jakość oferty rozrywkowej miasta 
i związane z nią niedogodności, np. uciążliwy hałas czy agresyw-
ne zachowania pod spożyciu alkoholu. Biorąc pod uwagę kulturę 
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podróżowania, można stwierdzić, że przeważnie wszyscy turyści 
są sobie równi. Z taką samą swobodą, jak stereotypowi już goście 
z Anglii traktują swoje wakacyjne wycieczki do Krakowa, Polacy 
podchodzą do swoich wyjazdów, np. do popularnej Chorwacji, 
gdzie nie tylko chcemy poczuć się jak u siebie, ale pozwalamy so-
bie na dużo więcej niż pod czujnym okiem sąsiadów. Stąd zabaw-
ne i zarazem generalizujące obrazy polskiej rodziny na wakacjach: 
Janusza, Grażyny i Sebastiana. Co ciekawe, imiona te doczekały 
się już swojej definicji w Słowniku Języka Polskiego PWN. 

Turyści: jesteśmy za czy przeciw?
Cztery lata temu w  jednym z  felietonów Andrzej Nowakowski 
wyjaśniał (Magazyn Krakowski w „Gazecie Wyborczej”), na czym 
polega atmosfera turystycznego Krakowa: Kraków letnią porą jawi 
się przyjezdnym jako baśniowa kraina nie z  tego świata. Rynek wie-
czorem to skarbiec Ali Baby, Ibiza i teneryfska Playa de las Americas 
w jednym...To poczucie, że świat jest niezły, a „Kraków is the best”. 

Jednak póki miasto bogaci się dzięki pieniądzom turystów, 
ograniczenie ruchu turystycznego nie wydaje się dobrym roz-
wiązaniem. Krakowski sektor turystyki opiera się obecnie na 
blisko 100 tys. miejscach pracy, a wpływy do miejskiego budże-
tu sięgają 4 mld zł. Skargi mieszkańców są dowodem konfliktu 
interesów między oczekiwaniami krakowian w zakresie komfor-
tu i wysokiej jakości życia w mieście a potrzebami branży usług 
turystycznych. 

Kraków bez turystów to Kraków ze skokowo wyższym bezrobociem, 
znaczącym spadkiem dochodów Miasta, znaczącym zmniejszeniem 
obrotów sklepów, restauracji, gorszą komunikacją, czyli w  rezultacie 

ze zmniejszeniem atrakcyjności Miasta. Kraków bez mieszkańców 
w  rejonach atrakcyjnych turystycznie to gentryfikacja.  Kraków bez 
turystów to Kraków biedniejszy, a  w  wielu dziedzinach życia może 
upadający, to znaczące problemy społeczne oraz znaczące proble-
my gospodarcze. Kraków bez mieszkańców, to po prostu absurd nie 
do wyobrażenia. Taki mamy dylemat — czytamy w  wypowiedzi 
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera 
(opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej radnego). 

Bogusław Kośmider zaproponował powołanie Okrągłego Sto-
łu Turystycznego, którego członkowie mają zająć się wypracowa-
niem konkretnych propozycji zmian. Docelowo ma zmniejszyć się 
uciążliwy ruch turystyczny, ale bez konieczności rezygnowania 
z dodatkowych wpływów do budżetu. Kraków postawi na mniej-
szą liczbę turystów, ale za to zamożniejszych. Ponadto Komi-
sja Promocji i  Turystyki przygotowała rezolucję skierowaną do 
Sejmu,w  której wskazano na konieczność uregulowania kwestii 
najmu krótkoterminowego — by lepiej kontrolować działalność 
polegającą na wynajmie mieszkań na doby. Główny postulat do-
tyczy wprowadzenia specjalnych przepisów podatkowych oraz 
regulacji pozwalającej na sprawdzenie legalności najmu krótko-
terminowego. Pojawiły się również propozycje w zakresie dbania 
o  ciszę nocną i  użytkowania części wspólnych. Komisja postu-
luje uprawnienie Wspólnot Mieszkaniowych do podejmowania 
uchwał w  sprawie współistnienia apartamentów turystycznych 
obok tradycyjnej mieszkaniówki. W ten sposób mieszkańcy mo-
gliby zdecydować, czy zgadzają się na bezpośrednie sąsiedztwo 
takich apartamentów. 

Joanna Kus
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Krakowski 
Deweloper 
Roku 2018 
i Nagroda 
Złotego Sokoła 
— nominacje

S
towarzyszenie Budowniczych Domów i  Mieszkań już po 
raz 8 organizuje konkurs o tytuł Krakowskiego Dewelope-
ra Roku i Nagrodę Złotego Sokoła. Celem konkursu jest wy-

łonienie i nagrodzenie najlepszych firm realizujących inwestycje 
mieszkaniowe na terenie Krakowa i  w  jego bezpośrednim oto-
czeniu, które zostały oddane do użytku w latach 2016–2017. Do 
tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 15 inwestycji. W tym nume-
rze dwutygodnika przedstawiamy pierwsze 7 z nich. 

Werdykt sądu konkursowego zostanie ogłoszony podczas 
uroczystej Gali Nagród, która odbędzie się 28 września 2018 r. 
w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa.

POD PATRONATEM „KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI”

Firmy i inwestycje zgłoszone do Konkursu  
o Tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku  
i Nagrodę Złotego Sokoła — edycja 2018

1. Graffit House — BRYKSY Sp. z o.o. 

Inwestycja Graffit House, zgłoszona przez dewelopera Bryk-
sy Sp. z o.o., to nowoczesny 10-piętrowy budynek mieszkalno-
-usługowy zlokalizowany przy ul. Rogozińskiego 6 w dzielnicy 
Grzegórzki. Obiekt oferuje przestrzeń mieszkalną oraz część 
usługowo-biurową znajdującą się na parterze i  na I  piętrze. 
Zewnętrzna elewacja budynku w  kontrastujących kolorach 
białym oraz szarym została zaprojektowana jako wertykalne 
i  horyzontalne podziały. W  skład kompleksu wchodzi 14 lo-
kali użytkowych o  powierzchniach od 45 do 500 mkw. oraz 
75 mieszkań. Dostęp do lokali na I piętrze zapewniają 2 klatki 
schodowe oraz cichobieżna winda. Osobne 2 windy obsługują 
lokale mieszkalne, co jest konsekwencją rozdzielenia wejść do 
części mieszkalnej i  użytkowej kompleksu. Całość inwestycji 
uzupełnia 2-poziomowy garaż podziemny.

3. Garden Lane — CORE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Garden Lane powstał na te-
renie Krowodrzy, przy ul. Jana Buszka 27 i 27A. Jest to projekt 
spółki deweloperskiej Core Development. Inwestycję tworzy 
5-kondygnacyjny budynek z parterem i jedną kondygnacją pod-
ziemną. W nowoczesnym obiekcie znajduje się 69 lokali mieszkal-
nych o powierzchniach od 35 do 150 mkw.,  w układach od 1- do 
5-pokojowych. Ukoronowanie części wspólnej budynku stanowi 
reprezentacyjne i przestronne lobby, przygotowane z wykorzy-
staniem betonu architektonicznego i  naturalnego drewna. In-
westycja jest skierowana do najbardziej wymagających klientów, 
którzy oczekują wysokiej jakości wykonania i ekskluzywnego cha-
rakteru. Dla mieszkańców przygotowano udogodnienia w posta-
ci pokoju zabaw dla dzieci, siłowni, rowerowni ze stanowiskiem 
serwisowym i parkingu na 87 miejsc.

2. Ostatnia — BUDOPOL Sp. z o.o. 

Budynek wielorodzinny znajdujący się na terenie krakowskiego 
Śródmieścia przy ul. Ostatniej 1, został zrealizowany przez firmę 
deweloperską Budopol Sp. z o.o. Budynek ten jest kontynuacją 
powstałego tam wcześniej osiedla i powstał z przeznaczeniem 
na mieszkania, apartamenty oraz lokale usługowo-handlo-
we. W  inwestycji znalazło się 168 lokali mieszkalnych, od 1- 
do 4-pokojowych, o  powierzchniach od 30 do 75 mkw. Układ 
mieszkań pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych po-
trzeb nabywców. Budynek składa się z 10 kondygnacji naziem-
nych wraz z  parterem, oraz jednej kondygnacji podziemnej. 
Parter budynku został przeznaczony na lokale użytkowe. W in-
westycji deweloper przewidział ponadto podziemne i naziemne 
miejsca postojowe.
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5. Zaczarowany Młyn — DOM-BUD M. Szafarski Sp. j.

Wielorodzinny budynek mieszkalny znajduje się w  dzielni-
cy Prądnik Czerwony przy ul. Kaczary 5. Inwestycja została 
zrealizowana przez przedsiębiorstwo budowlane Dom-Bud 
M.  Szaflarski Sp. j. Budynek mieszkalno-usługowy zgłoszony 
do konkursu jest częścią wygrodzonego osiedla o niskiej zabu-
dowie — Zaczarowany Młyn. Obiekt składa się z 4 kondygnacji 
naziemnych wraz z parterem, w których znajduje się 16 lokali 
mieszkalnych o powierzchniach od 29 do 56 mkw. Budynki ce-
chuje wysoki standard wykończenia, a ich części wspólne zostały 
zaprojektowane niezależnie przez architektów wnętrz w  pra-
cowni a2forma, z  uwzględnieniem historyczno-kulturowego 
dziedzictwa związanego z terenem, na którym znajduje się osie-
dle. W częściach podziemnych budynków zlokalizowano garaże, 
komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

4. W Residence — CORE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Druga inwestycja zgłoszona przez spółkę Core Develop-
ment to budynek mieszkalny W  Residence. Luksusowy apar-
tamentowiec zlokalizowany jest na Starych Dębnikach przy ul. 
Czarodziejskiej 1. W 3-piętrowym budynku znajduje się 8 apar-
tamentów o powierzchniach od 78 do 113 mkw., a także garaż 
podziemny oraz komórki lokatorskie. W Residence to inwesty-
cja o  najwyższym standardzie wykonania, zaprojektowana ze 
szczególną dbałością o walory użytkowe i estetyczne — elewa-
cja budynku została wykończona płytami ze szlachetnego beto-
nu architektonicznego oraz uzupełniającymi je wysokiej jakości 
elementami o  rysunku drewna. Wnętrza oferują wysoki stan-
dard wykończenia. Do udogodnień dla mieszkańców należą 
m.in. system inteligentnego budynku w każdym mieszkaniu, in-
stalacja alarmowa, cichobieżna winda oraz usługi concierge.

7. Osiedle Riverside — GALINVEST Sp. z o.o.

Nowoczesne osiedle Riverside zaproponowane przez firmę Ga-
linvest Sp. z  o.o. powstało w  krakowskim Podgórzu. Zespół bu-
dynków wielorodzinnych przy ul. Zabłocie 24, 26 i  28, składa 
się z trzech 7-kondygnacyjnych obiektów połączonych garażem 
podziemnym. Inwestycja o  powierzchni 14  tys. mkw. oferuje 
278 mieszkań o powierzchniach użytkowych od 25 do 140 mkw. 
Wszystkie układy zaprojektowano tak, aby uzyskać jak naj-
większą funkcjonalność — każde mieszkanie posiada balkon lub 
przestronny taras, a dla najbardziej wymagających klientów przy-
gotowano apartamenty z widokiem na Wisłę. Inwestycja zosta-
ła zaprojektowana w sposób przyjazny dla mieszkańców.  Do ich 
dyspozycji oddano tereny zielone, oświetlone ścieżki dla pieszych 
oraz plac zabaw dla dzieci i ogólnodostępne miejsca parkingowe.

6. Harmonica House — EKO-PARK S.A.

Budynek wielorodzinny z częścią usługowo-handlową Harmonica 
House znajduje się na krakowskim Kazimierzu, przy ul. Trynitarskiej 
6. Luksusowy apartamentowiec stworzony przez spółkę dewelo-
perską Eko-Park S.A. powstał z myślą o najbardziej wymagających 
klientach. Budynek ma 5 kondygnacji naziemnych wraz z  parte-
rem oraz kondygnację podziemną pełniącą funkcję parkingu. W es-
tetycznym, a zarazem bardzo funkcjonalnym obiekcie, deweloper 
zaoferował szeroki wybór apartamentów o zróżnicowanych roz-
kładach pomieszczeń, o pow. od 30 do 200 mkw. Apartamenty na 
IV piętrze są 2-kondygnacyjne i posiadają nowoczesne przeszklone 
tarasy. Mieszkańcy mogą korzystać z: czynnej całą dobę recepcji, 
atrakcyjnego dziedzińca wewnętrznego z ogrodem, wysokiej klasy 
windy, części usługowej oraz parkingu podziemnego.

Marcin Rymarczyk
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prawo

Rozbiórka budynku a podatek 
od nieruchomości

Administracyjny podał, że budynek posiada dach do momentu jego 
całkowitego usunięcia, demontażu, rozbiórki. Stan dachu, jego uszko-
dzenie lub częściowe usunięcie nie oznaczają, że dany obiekt „nie 
posiada dachu”, a  przez to przestaje być budynkiem w  rozumieniu 
ustawy podatkowej. Dopiero obiekt całkowicie i  trwale pozbawiony 
dachu, nieosłonięty, nieograniczony od góry, przestaje być budyn-
kiem, a nawet obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego.

Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wro-
cławiu w  wyroku z  6 lutego 2015 sygn. I  Sa/Wr 2367/14: pre-
cyzując przy tym, że stan dachu, jego uszkodzenie lub częściowe 
usunięcie (np. w  wyniku czynu niedozwolonego lub prowadzenia 
prac remontowych) nie oznacza, że dany obiekt „nie posiada dachu”, 
a przez to przestaje być budynkiem.

Teoretycznie zatem, zasada „ni ma dachu — ni ma podatku” 
obowiązuje także w Polsce.

Należy jednak mieć świadomość, że po utracie przez budynek 
swego formalnego charakteru (np. właśnie z powodu braku zada-
szenia), istnieje ryzyko opodatkowania nieruchomości podatkiem 
z  tytułu jej zabudowania „budowlą”. Zwłaszcza, gdy pozbawiony 
dachu obiekt będzie nadal wykorzystywany w prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, np. jako nośnik reklamy. Per analogiam prze-
mawia za tym m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 
września 104 r. sygn. II FSK 2189/12: Z treści art. 1a ust. 1 pkt 3 
ustawy (…) o podatkach i opłatach lokalnych (…) także z punktu widze-
nia względów technicznych wynika, iż stawki w podatku od nierucho-
mości dla gruntów, budynków i  budowli związanych z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej mogą być stosowane także dla budynków, 
w odniesieniu do których wydano decyzję o rozbiórce, o ile — mimo tego 
— prowadzona jest w nich działalność gospodarcza. Podobnie: wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2015 r. sygn. II 
FK 256/13: Związanie gruntów i budynków z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej powinno mieć charakter faktyczny, co oznacza, że 
jeżeli w jakikolwiek sposób są one przez przedsiębiorcę wykorzystywane 
do prowadzonej dzielności gospodarczej lub — mając na uwadze cechy 
faktyczne tej nieruchomości i rodzaj prowadzonej przez podatnika dzia-
łalności gospodarczej — mogą być wykorzystane wprost do tego celu.

Zważywszy na inny sposób ustalania stawki podatku od bu-
dynku (stawka kwotowa uzależniona od powierzchni) i  budowli 
(stawka procentowa od wartości) — każdorazowo do rozważenia 
pozostaje oczywiście kwestia opłacalności dalszego użytkowania 
pozbawionego dachu budynku.

Z
wiedzając w 2010 r. Kair, kilkukrotnie mocno się zdziwiłem. 
Największym zaskoczeniem były oczywiście piramidy. Jak 
się okazało, nie znajdują się one na pustyni, lecz w środku 

miasta. Kair przypominał wtedy wielki, niedokończony plac bu-
dowy. To także mnie zdziwiło i  jeszcze bardziej zaburzyło moje 
wcześniejsze wyobrażenie o  tym mieście. Znakomita większość 
budynków w  stolicy Egiptu nie posiadała… dachów. Nasz prze-
wodnik twierdził, że chodzi o podatki. Ni ma dachu — ni ma podat-
ki — wyjaśnił zaskakująco dobrą polszczyzną. Jak się okazuje, nie 
tylko Polak potrafi naginać system.

Czy reguła „ni ma dachu — ni ma podatki” obowiązuje też 
w Polsce? 

Zasadą jest, że z  tytułu bycia właścicielem budynku należy 
uiszczać podatek, o którym mowa w ustawie o podatkach i opła-
tach lokalnych. Stawki tej daniny są różne. Wynikają m.in. ze spo-
sobu korzystania z konkretnej zabudowanej nieruchomości.

Skoro przedmiotem opodatkowania jest „budynek”, w  pierw-
szej kolejności należy rozważyć, czym on w  ogóle jest? Zgodnie 
z art. 1a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez bu-
dynek należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów 
Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fun-
damenty i dach.

Z  powyższego wynika, że bez znaczenia jest m.in. stan tech-
niczny budynku. Tak też orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z 21 lipca 2015 r. sygn. II FSK 1157/15: Ustawowa defi-
nicja budynku nie uwzględnia stanu technicznego budynku. Stan tech-
niczny budynku, czy też jego zdewastowanie, nie mają wpływu na to, 
czy jest on budynkiem, czy też nie (…), a w konsekwencji, czy podlega 
opodatkowaniu.

Czy zatem całkowite wyburzenie budynku jest konieczne, by 
uchylić się od obowiązku zapłaty podatku?

Nie. Potwierdza to Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Po-
znaniu w wyroku z 28 maja 2010 r. sygn. III SA/Po 106/10: Obo-
wiązek podatkowy nie istnieje po zakończeniu prac rozbiórkowych 
obiektu, jednakże prace te najczęściej są rozciągnięte w  czasie, wo-
bec czego jeszcze przed definitywnym zakończeniem rozbiórki może 
dojść do wygaśnięcia obowiązku podatkowego na skutek utraty przez 
obiekt podlegający rozbiórce cech konstytutywnych budynku w rozu-
mieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Należy jednak pamiętać, że budynek musi zostać w pełni po-
zbawiony swych konstytutywnych cech. Dla przykładu: w  wy-
żej wymienionym wyroku z  21 lipca 2015 r., Naczelny Sąd 

Michał Podolec
Radca prawny
www.krmp.pl

www.porady.prawne.online
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Nowe prawo pierwokupu

„ws”. Jest to niezwykle ważne wyjaśnienie i bardzo ważna wska-
zówka dla stron umów sprzedaży. Pozwala bowiem odwołać się 
do dokumentu, jaki stanowi wypis z  ewidencji (rejestru) grun-
tów i w oparciu o ten dokument zweryfikować sposób oznacze-
nia nieruchomości w ewidencji. To zaś z kolei ma przesądzać, czy 
mamy do czynienia z nieruchomością, której dotyczy ww. prawo 
pierwokupu.

Po wtóre, w celu rozwiania pewnych wątpliwości, w opubliko-
wanej opinii wyjaśniono, że śródlądowe wody stojące zdefiniowa-
ne są w art. 23 ww. ustawy — Prawo wodne. Przy czym zagłębień, 
o których mowa w ww. art. 23, nie stanowią m.in. rowy, sztucz-
ne stawy, jak również baseny, ogrodowe oczka wodne, gdyż 
zgromadzona w nich woda jest skutkiem działania człowieka, 
nie ma pochodzenia naturalnego i stąd nie podlega ochronie na 
podstawie ustawy — Prawo wodne.

W świetle powyższej opinii właściciele posesji, w ramach któ-
rych zrealizowano basen, ogrodowe oczko wodne albo inną 
formę gromadzenia wody przez człowieka dla potrzeb wypo-
czynkowych, rekreacyjnych czy też sportowych, nie mają pod-
staw do obaw, iż nowe prawo pierwokupu znajdzie zastosowanie 
do ich nieruchomości (chyba że została ona oznaczona symbolem 
„Ws” w ewidencji gruntów z innego powodu).

Istotną informacją wynikającą z ww. opinii jest też wskazanie 
w jej treści, że:
• prawo pierwokupu znajduje zastosowanie jedynie przy sprzedaży 

gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi, nabytych od 
Skarbu Państwa po dniu wejścia w życie ustawy, w trybie wskaza-
nym w art. 217 (tj. nowej ustawy — Prawo wodne), a ponadto:

• prawo to nie dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi.
Z powyższych informacji płyną dwie istotne wskazówki. 

1. Użytkownicy wieczyści mogą spać spokojnie, dopóki ich prawo 
nie zostanie przekształcone w prawo własności.

2. Zakres zastosowania prawa pierwokupu dopiero będzie się 
tworzył wskutek rozporządzeń dokonywanych przez Skarb 
Państwa w trybie art. 217 ustawy, czyli po 1 stycznia 2018 r.
Powyższa opinia stanowi tzw. prawo powielaczowe, zatem 

pewną interpretację przepisów czy wytyczne do ich interpretacji, 
i nie stanowi ona źródła prawa. Dlatego nie daje ona absolutnej 
pewności, że tok interpretacji nie może w przyszłości ewoluować 
i  ulegać zmianie. Dopiero orzecznictwo i  doktryna wypracują 
— miejmy nadzieję — jednolite wytyczne w  tym zakresie. A  być 
może nie obejdzie się bez zmiany prawa. Dzisiaj na pewno warto 
pamiętać o istnieniu nowego prawa pierwokupu i zwracać szcze-
gólną uwagę, ilekroć w wypisie z ewidencji (rejestru) gruntów po-
jawi się symbol „ws”.

Marcin Jakubaszek
radca prawny, wspólnik zarządzający  

JF Legal Jakubaszek & Fogo Sp.k.

P
ojawienie się każdego nowego ustawowego prawa pierwo-
kupu wymaga poświęcenia mu szczególnej uwagi. W prze-
ciwieństwie bowiem do umownego prawa pierwokupu, nie 

zastosowanie się do ustawowego prawa pociąga za sobą bardzo 
daleko idące konsekwencje prawne, a  mianowicie nieważność 
zawartej bezwarunkowo umowy sprzedaży. Czyli brak nabycia 
przez kupującego prawa własności czy też prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości. Nieruchomość ta stanowi przed-
miot ustawowego prawa pierwokupu, a w procedurze jej zakupu 
nie zachowano wymogu zadośćuczynienia temu prawu.

Powyższa konstatacja o  najdalej idących skutkach prawnych 
sprzedaży dokonanej bez zachowania ustawowego prawa pier-
wokupu wyjaśnia, dlaczego pojawienie się każdego takiego no-
wego prawa wymaga szczególnej uwagi, zapoznania się z  nim 
i  określenia jego zakresu zastosowania dla uniknięcia ryzyka 
prawnego, o  którym mowa w  razie obrotu nieruchomościami. 
Dodatkowym argumentem, przemawiającym za koniecznością 
zwrócenia szczególnej uwagi na każde nowe prawo pierwokupu, 
jest okoliczność, iż polski ustawodawca nie przyjął metody ure-
gulowania wszystkich ustawowych praw pierwokupu w  jednym 
akcie prawnym, ale ich regulacje są rozproszone w wielu różnych 
aktach, co wymaga każdorazowo znacznie szerszego zakresu we-
ryfikacji ich zastosowania w  przypadku sprzedaży lub zakupu 
nieruchomości. 

Najnowszym ustawowym prawem pierwokupu w  systemie 
polskiego prawa jest ustawowe prawo pierwokupu gruntów pod 
śródlądowymi wodami stojącymi. Przedmiotowe ustawowe pra-
wo pierwokupu zostało wprowadzone do systemu polskiego 
prawa na mocy ustawy z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, która 
weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i zastąpiła dotychczasowe regu-
lacje prawne dotyczące wód. 

Nowe zasady zostały wprowadzone na podstawie art. 217 ust. 
13 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, Skarbowi Państwa przy-
sługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod 
śródlądowymi wodami stojącymi. Przedmiotowe prawo pierwo-
kupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw gospodarki wodnej. 

Wejście w życie nowych przepisów od początku budzi pew-
ne wątpliwości. Czy właściciele nieruchomości, na których wy-
budowano oczko wodne, basen, staw, mają się czego obawiać 
i czy nowe prawo pierwokupu utrudni im sprzedaż posiada-
nych nieruchomości?

O istnieniu tych kontrowersji niech świadczy sam fakt, iż bez-
pośrednio po wejściu w życie nowej ustawy wydana została opinia 
przez Departament Gospodarki Wodnej i  Żeglugi Śródlądowej, 
mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości rodzących się wokół no-
wego prawa. Tożsama opinia została zamieszczona do „pomocni-
czego” stosowania na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska. 
W opinii tej zebrano pewne wytyczne co do stosowania nowego 
prawa pierwokupu. 

Po pierwsze, jak wyjaśniono w  opinii, przedmiot prawa pier-
wokupu stanowi grunt pokryty śródlądowymi wodami stojący-
mi, który w ewidencji (rejestrze) gruntów oznaczono symbolem 

W ostatnim czasie możemy dostrzec ewolucję polskiego systemu prawnego 
w zakresie wprowadzania do niego nowych ustawowych praw pierwokupu.
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orzecznictwo

Odszkodowanie za wywłaszczenie 
nieruchomości: podatek i odsetki 
Jak organy podatkowe interpretują kategorię opodatkowania przychodu z tytułu odsetek od 
odszkodowania związanego z wywłaszczeniem nieruchomości? Okazuje się, że tego rodzaju 
sprawy są źródłem nieporozumień i wątpliwości natury prawnej. Rozstrzygnięcie przynoszą 
dopiero decyzje Krajowej Informacji Skarbowej.

w  przepisach znalazłoby się także zwolnienie od opo-
datkowania odsetek. Przyjęcie innego poglądu miałoby 
stanowić zastosowanie wykładni rozszerzającej. 

Należało ponadto zauważyć, że ustawodawca w in-
nych punktach  art. 21 ust. 1  przywoływanej ustawy, 
gdzie wskazywane są zwolnienia, wskazuje, że odset-
ki w  danym przypadku są zwolnione od opodatkowa-
nia. Zwolnienie od podatku dotyczy m.in. odsetek od 
papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, w  części odpowiadającej 
kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papie-
rów wartościowych od emitenta.

Kwalifikacja przychodów
W  związku z  powyższymi rozważaniami, Dyrektor Krajowej In-
formacji Skarbowej uznał, że ustawodawca nie pomija zatem 
odsetek w  zwolnieniach, jeżeli uznaje potrzebę ich zwolnie-
nia w  odniesieniu do kwestii, które w  jego ocenie zasługują na 
ochronę.

Zatem wypłaconą kwotę z tytułu odsetek od sumy depozyto-
wej, w wyżej przytoczonej sytuacji — a więc jeśli wypłacone od-
szkodowanie za wywłaszczenie jest zwolnione z opodatkowania 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy od podatku dochodo-
wego od osób fizycznych — należy zakwalifikować do przychodów 
z  innych źródeł, które już podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.
Pismo z 8 czerwca 2018 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

0112-KDIL3-3.4011.201.2018.1.TW
Krzysztof Janowski

radca prawny

N
a początku czerwca Dyrektor Krajowej Informacji Skar-
bowej wydał interpretację indywidualną, w której odniósł 
się do kwestii ewentualnego zwolnienia z obowiązku po-

datkowego PIT z tytułu odsetek od odszkodowania związanego 
z wywłaszczeniem nieruchomości. 

Szczegóły sprawy
Sprawa dotyczyła odsetek narastających od sumy złożonej do 
depozytu skarbowego przez Skarb Państwa jako przypadająca 
wnioskodawcy część spadku nabytego po zmarłym spadkodaw-
cy. Wartość odszkodowania, która stanowiła kwotę depozytową, 
została powiększona o pieniądze otrzymane z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w formie odsetek, pomniejszona o koszty obcią-
żeń bankowych. 

Wnioskodawca, jako że odszkodowanie, które otrzymał, jest 
zwolnione z obowiązku podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznał, 
że odsetki od kwoty złożonej do depozytu sądowego także po-
winny być zwolnione od opodatkowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że 
stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku o  wydanie in-
terpretacji jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej argumentował swoje sta-
nowisko, w wydanym piśmie, że naliczone odsetki od sumy depozy-
towej nie mieszczą się w pojęciu odszkodowania, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 29 wyżej wspomnianej ustawy. Narosły one, zda-
niem organu, od kwoty złożonej do depozytu sądowego i nie stano-
wią odsetek za zwłokę od nieterminowej wypłaty odszkodowania 
przez zobowiązanego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
stwierdził, że jeżeli zamiarem ustawodawcy byłoby zwolnienie od 
podatku dochodowego naliczonych w ten sposób odsetek, wtedy 
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ARTYKUł SPONSOROWANY

Family Hub. Wybierz spokój i zieleń
Firma Modern Living  zaprosiła do współpracy znanych architektów, którzy przygotowali 
elegancki i nowoczesny projekt kameralnej inwestycji dla rodzin.

Inwestycja będzie mieściła się na działce o  powierzchni 
1,5 ha z wjazdem od ul. Stelmachów. Łącznie zostaną wzniesio-
ne 22 budynki w zabudowie szeregowej. W każdym z segmen-
tów będą znajdować się tylko 2 mieszkania: jedno zajmujące 
parter i  cześć piętra oraz drugie obejmujące pozostałą część 
piętra i poddasze. Budowa podzielona jest na dwa etapy. 

Większość mieszkań, w  tym wszystkie mieszczące się na 
parterze, będzie dysponowała własnymi ogródkami o  wielko-
ści sięgającej nawet do 200 mkw. Do każdego lokum zostanie 
przypisana komórka lokatorska, jedno lub dwa miejsce parkin-
gowe w garażu podziemnym zlokalizowanym bezpośrednio pod 
każdym budynkiem oraz dodatkowe miejsce postojowe na ze-
wnątrz. Lokale nie będą mniejsze niż 100 mkw. powierzchni 
użytkowej.

Aby maksymalnie dostosować swój dom do indywidual-
nych potrzeb, klienci będą mogli wybierać spośród dodatko-
wych wariantów usprawniających: ogrzewania podłogowego, 
rekuperacji, odkurzacza centralnego, instalacji alarmowej czy 
klimatyzacji.

Niezwykle ważnym elementem realizacji będzie zagospoda-
rowanie przestrzeni wspólnej na wolnym powietrzu. Inwestor 
przewidział podzielenie jej na trzy części: strefę sportu, strefę 
dla najmłodszych oraz dużą strefę relaksu. Oprócz tego, inwe-
stycja posiada bezpośredni dostęp do jeszcze większych zielo-
nych terenów rekreacyjnych — obszar Tonie Łąki.

Rezerwacja mieszkań jest już możliwa! Skontaktuj się z Mo-
dern Living i umów się na spotkanie, aby poznać szczegóły.

Modern Living 

D
eweloper opiera swoje działania na strategii uwzględnia-
jącej najważniejsze kryteria brane pod uwagę przy za-
kupie mieszkania: wybór atrakcyjnej lokalizacji, wysoka 

jakość materiałów budowlanych, komfortowe dla użytkowników 
rozwiązania architektoniczne, wykorzystanie nowoczesnych 
technologii, indywidualne podejście do klienta oraz odpowiedni 
stosunek ceny do jakości inwestycji. 

Firma oferuje funkcjonalne lokale w  nowoczesnej, estetycz-
nej formie architektonicznej. Niebanalna, a  zarazem elegancka 
architektura, najnowsze technologie budowlane oraz dbałość 
o szczegóły — między innymi tym charakteryzują się projekty de-
welopera. W aktualnej ofercie Modern Living jest inwestycja Fa-
mily Hub.

Firma jeszcze wielokrotnie nas zaskoczy. Autorami projek-
tu ich najnowszego przedsięwzięcia budowlanego są rozpozna-
walni w Polsce i za granicą architekci z Biura Projektów Lewicki 
— Łatak. Podobnie jak w  przypadku innych koncepcji tych po-
pularnych projektantów, budynki charakteryzować będzie zge-
ometryzowana bryła, nowoczesność i elegancja. Inwestycja nosi 
nazwę Family Hub, co w przekładzie na polski oznacza ni mniej ni 
więcej jak „Miejsce dla Rodziny”. 

Osiedle powstaje w dzielnicy Prądnik Biały, która sama w so-
bie jest zaletą, gdyż graniczy z rozległymi terenami zielonymi zna-
nymi jako Tonie-Łąki. Są one również korytarzem powietrznym 
przewietrzającym Kraków. Ze względu na ich przyrodnicze wa-
lory oraz niemałe znaczenie dla jakości powietrza w naszym mie-
ście, obszar ten nie zostanie zabudowany. Dalsze plany dla tego 
areału przewidują zagospodarowanie go pod miejski park rzecz-
ny, co dla przyszłych mieszkańców Family Hub jest świetną in-
formacją, gdyż taka realizacja zagwarantuje im stałe i  spokojne 
sąsiedztwo natury. 
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WARTO WIEDzIEć

Studenci stawiają na komfort

pościel i potrzebne meble, a także dostęp do internetu. Każdy po-
kój został wyposażony również w  lodówkę i  telefon. Na terenie 
miasteczka studenckiego znajdują się także boiska i korty teniso-
we oraz pralnia.

Poszukiwany wyższy standard
Choć ceny zakwaterowania w  akademikach wciąż są atrakcyjne, 
minęły czasy, gdy studenci godzili się na warunki zakwaterowania 
w  niskim standardzie, oczekując jak najniższej ceny. Justyna Tyli-
ba przyznaje, że obecnie coraz więcej osób jest skłonnych zapła-
cić nieco wyższą cenę w zamian za większy komfort. Na przestrzeni 
ostatnich lat zauważalne są zmiany w  preferencjach studentów pole-
gające na chęci zakwaterowania w  dwupokojowych składach połą-
czonych łazienką oraz niewielkim aneksem kuchennym, czyli w naszej 
ofercie w akademikach w standardzie komfort — tłumaczy.

Konkurencja na rynku najmu długoterminowego
Osoby, które chcą zapłacić wyższą cenę w  zamian za więcej pry-
watności, albo nie spełniają kryteriów umożliwiających zakwate-
rowanie w  akademiku, często decydują się na najem mieszkania, 
najczęściej ze współlokatorami. Ceny czynszu w  przypadku ta-
kiego rozwiązania są bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od loka-
lizacji, metrażu, standardu i liczby współlokatorów. Generalnie im 
dalej od centrum miasta lub wyższych uczelni, tym taniej. Na ryn-
ku mieszkań przeznaczonych na najem studencki na przestrzeni 
ostatnich lat również można zauważyć zmiany polegające na pod-
noszeniu standardu. Wynika to zarówno z oczekiwań studentów, 
którzy chcą mieszkać w lepszych warunkach niż starsze pokolenie, 
jak i z konkurencji na rynku. Ponieważ obecnie stopy procentowe 
są niskie, lokaty bankowe nie przynoszą zadowalającego zysku, za 

S
tudenci poszukujący miejsca zakwaterowania mają kilka moż-
liwości. Jedną z  nich stanowi akademik, jednak uzyskanie 
w nim pokoju często wiąże się z koniecznością zdobycia okre-

ślonej liczby punktów za odległość między miejscem pochodzenia 
a  uczelnią. W  części akademików wymagane są także odpowied-
nio niskie dochody. Mimo to wielu studentów decyduje się na taką 
formę zakwaterowania. Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowa-
nie zakwaterowaniem w domach studenckich utrzymuje się na stałym, 
wysokim poziomie — zauważa Justyna Tyliba, Zastępca Kierownika 
Działu Domów Studenckich w Miasteczku Studenckim AGH.

Niskie ceny w akademikach
Jednym z  powodów dużego zainteresowania miejscem w  akade-
miku jest to, że taka forma zakwaterowania wiąże się ze stosun-
kowo niską ceną. Przykładowo, w  domach studenckich MS AGH 
miesięczna opłata za miejsce w pokoju w podstawowym standar-
dzie wynosi 365 zł dla studentów AGH i 410 zł w przypadku osób 
uczęszczających na inne uczelnie. Taki standard obejmuje poko-
je dla dwóch lub trzech osób, które śpią na łóżkach piętrowych. 
Cztery pokoje należą do składu, którego mieszkańcy współdzielą 
ze sobą węzeł sanitarny zawierający prysznic, dwie umywalki i to-
aletę. Nieco droższe jest miejsce w pokoju w standardzie komfort, 
obejmującym dwuosobowe pokoje, które łączą się w dwupokojo-
we studia. Ich mieszkańcy współdzielą łazienkę i aneks kuchenny. 
Najwyższy standard — komfort+, dotyczy pokojów dwuosobo-
wych, posiadających łazienkę i aneks kuchenny. Osoby, które wy-
biorą standard komfort lub komfort+, opłacają miesięczny czynsz 
w  wysokości 425 zł, jeśli należą do studentów AGH lub 475 zł, 
jeżeli studiują na innych uczelniach. Niezależnie od standardu, 
mieszkaniec akademika ma do dyspozycji stolik lub biurko, krzesło, 

Duże miasta przyciągają osoby, które po maturze chcą kontynuować edukację na 
wyższych uczelniach. Studenci stanowią szansę dla inwestorów lokujących wolny kapitał 
w miejsca zakwaterowania. Jak wykorzystać potencjał drzemiący w mieście akademickim?

materiały: Golub GetHouse
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to stosunkowo łatwo uzy-
skać kredyt hipoteczny. 
To sprawia, że wiele osób 
inwestuje w  mieszkania 
przeznaczone na najem 
długoterminowy dla stu-
dentów. Dostępność lo-
kali i  niż demograficzny 
powodują, że studenci 
mogą przebierać w  ofer-
tach, dlatego inwestorzy 
muszą podnosić standard. 
Wygodne łóżko, biurko 
z  dobrym krzesłem, sza-
fa i  regał w  pokoju, a  tak-
że pralka, lodówka i dostęp 
do internetu w  mieszkaniu 
to dzisiaj podstawa. Ważna 
jest również aranżacja mieszkania. Wśród ogłoszeń osób poszuku-
jących mieszkania do wynajęcia często pojawia się informacja: nie 
interesują mnie meble z PRL-u. Studenci zwracają uwagę nie tylko na 
funkcjonalność, ale i estetykę mieszkania. Popularne są także poko-
je jednoosobowe, nieprzechodnie — pokolenie aktualnie wchodzą-
ce w wiek akademicki ceni sobie prywatność.

Akademik czy mieszkanie?
Pośrednią opcję na rynku nieruchomości przeznaczonych dla stu-
dentów stanowią akademiki komercyjne. Z  jednej strony oferują 
one bezpieczeństwo studentom, którzy podpisują umowę z insty-
tucją, a  nie osobą prywatną, z  drugiej — warunkiem otrzymania 
miejsca zakwaterowania jest tylko zdolność do opłacania czynszu. 
Dodatkowo takie nieruchomości często znajdują się w korzystnej 
lokalizacji — blisko uczelni wyższych. Minusem jest za to mniejsza 
autonomia — mieszkańcy akademiku muszą zaakceptować regu-
lamin, a budynek dzielić z wieloma osobami. Przykładem takiej in-
westycji jest powstający obecnie w  stolicy Małopolski akademik 
Livinn Kraków, realizowany przez Golub GetHouse we współpra-
cy z firmą CA Ventures z Chicago.

Akademik komercyjny — czy to się opłaca?
Choć Kraków należy do listy polskich miast cieszących się naj-
większym zainteresowaniem wśród studentów, od pewnego cza-
su ich liczba z roku na rok spada. Przykładowo, według publikacji 
„Kraków w  liczbach”, wydawanej co roku przez Wydział Strate-
gii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, w 2016 r. w stoli-
cy Małopolski studiowało 171 535 osób, a  rok później — tylko 
160 675. Tendencja jest jeszcze bardziej wyraźna w dłuższej per-
spektywie — w  2007 r. liczba krakowskich studentów wynosiła 
209 109 osób. To sprawia, że zainteresowanie nieruchomościami 
przeznaczonymi dla studentów z roku na rok maleje. Nasuwa się 
zatem pytanie, czy inwestowanie w lokale dla studentów, zwłasz-
cza na tak dużą skalę, jak budowa akademika, ma jeszcze sens. 
Ponieważ jednak spadek liczby studentów nakłada się na niż de-
mograficzny, można spodziewać się, że ten trend jest przejściowy 
i z biegiem czasu ulegnie odwróceniu. Na to jednak trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać. Inna opcja to szukanie niszy na rynku. 
Dane rynkowe mówią, iż dostępne akademiki uczelnianie zapewniają 
zakwaterowanie zaledwie ok. 9 proc. studentów. Dodatkowo, brakuje 
na rynku ogólnodostępnych obiektów o wyższym standardzie. Poprzez 
Livinn Kraków oraz planowane inwestycje akademikowe w  innych 

miastach zamierzamy zapełnić tę lukę — twierdzi Jakub Bartos, 
Head of Residential w  Golub GetHouse. Dodaje, że dodatkową 
grupę osób potencjalnie zainteresowanych miejscem w akademi-
ku komercyjnym stanowią studenci z zagranicy: ich liczba sięga już 
60–65 tys. i rośnie o ok. 18–20 proc. rocznie — wyjaśnia.

Nisza na rynku
Choć akademiki z reguły kojarzą się z niską ceną, koszt zakwatero-
wania w Liviin Kraków ma być zbliżony do wydatków, jakie pono-
szą osoby wynajmujące mieszkanie ze współlokatorami. Głównym 
walorem inwestycji będzie za to podwyższony standard. W Livinn 
Kraków znajdzie się 713 łóżek dostępnych w jednostkach mieszkalnych 
o różnej konfiguracji — od 1 do 4 pokoi. Każda z 290 jednostek będzie 
posiadała w pełni umeblowane: pokój dzienny z przestrzenią do nauki, 
sypialnię, kuchnię oraz łazienkę, a także będzie wyposażona w dostęp 
do szybkiego internetu — zapowiada Jakub Bartos, Head of Resi-
dential w  Golub GetHouse. Płaszczyzną, na której akademik bę-
dzie konkurował z mieszkaniami z rynku wtórnego, stanie się także 
przestrzeń wspólna: Studenci otrzymają nieograniczony dostęp do 
przestrzeni nauki indywidualnej i  grupowej, stref gier, sali kinowej czy 
kuchni umożliwiającej wspólne gotowanie. Na parterze akademika 
znajdą się natomiast ogólnodostępne przestrzenie dla gości odwiedza-
jących studentów, a  w  budynku zostaną zaaranżowane także: nowo-
czesna siłownia, rowerownia oraz pralnia, do których wyłączny dostęp 
będą mieli mieszkańcy Livinn Kraków — dodaje Jakub Bartos.

Zmiana wizerunku studenta
Wzrost ekonomiczny oraz popularność łączenia nauki z pracą za-
robkową sprawiły, że współcześni studenci coraz częściej zwra-
cają uwagę nie tylko na wysokość czynszu, ale i standard miejsca, 
w którym mają zamieszkać w czasie edukacji. Inwestorzy muszą za-
tem podążać za tym trendem i dbać o  jakość oferowanych lokali. 
Nie dotyczy to wyłącznie rynku mieszkań przeznaczonych na wy-
najem, ale i akademików, które choć wciąż są atrakcyjne cenowo, 
pod względem komfortu starają się dorównywać mieszkaniom. Od 
pewnego czasu na rynku nieruchomości dla studentów pojawia-
ją się również nowi gracze — inwestorzy oferujący miejsca w aka-
demikach o  podwyższonym standardzie. Wśród studentów zaś, 
dawniej kojarzonych z ograniczonymi możliwościami finansowymi, 
wykształca się grupa ekskluzywnych klientów, ceniących sobie wy-
godę i wysoki standard wykończenia nieruchomości.

Anna Kapłańska

materiały: Golub GetHouse
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Dobrowolskiego 24 — spokojna enklawa 
w dużym mieście

zaproszono nas

z  nich będzie składał się z  7 obiektów. Metraż miesz-
kań znajdujących się na parterze wyniesie ok. 60 mkw. 
Ich dodatkowy walor stanowi przynależny ogródek, li-
czący od ok. 70 do ok. 160 mkw., który pozwoli na od-
poczynek wśród zieleni. Górne lokale, o  powierzchni 
prawie 100 mkw. będą składały się z  dwóch kondy-
gnacji — istnieje możliwość zaaranżowania poddasza 
zgodnie z  własnymi oczekiwaniami. Kolejna zaleta to 
przestronny balkon. Kameralny charakter inwestycji 
będzie sprzyjał tworzeniu rodzinnej atmosfery i nawią-
zywaniu relacji międzysąsiedzkich.

Z myślą o kierowcach mieszkających na terenie osie-
dla, jak i o gościach odwiedzających przyszłych mieszkań-
ców, do każdego mieszkania zostało przyporządkowane 
jedno miejsce postojowe, zaprojektowane przed budyn-
kiem. Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowe-
go miejsca parkingowego. Aby zapewnić mieszkańcom 
poczucie bezpieczeństwa, zadbano o ogrodzenie osiedla 
za pomocą paneli siatkowych. Wygodę użytkowania za-

pewni brama wjazdowa sterowana za pomocą pilota.
Do walorów inwestycji należą nie tylko aspekty funkcjonalne, 

ale i estetyczne. Budynki tworzące osiedle zostały zaprojektowa-
ne w  oryginalny sposób, zgodnie z  nowoczesnymi trendami. Ele-
wacja w  stonowanych kolorach, duże okna i  szklane balustrady 
dobrze komponują się z otoczeniem. Dwuspadowy dach nawiązuje 
natomiast do tradycyjnej zabudowy. Budynki zostaną wyposażone 
w ogrzewanie gazowe.

Osiedle powstanie przy ul. Antoniego Dobrowolskiego, w kra-
kowskiej dzielnicy Dębniki. Taka lokalizacja umożliwia korzysta-
nie z walorów spokojnej okolicy, z dobrym dostępem do terenów 
zielonych. Jednocześnie komunikacja miejska pozwala na szybkie 
przemieszczanie się do centrum i pozostałych dzielnic miasta. In-
westycja przypadnie zatem do gustu osobom, które cenią sobie 

ciszę, komfort i bliskość natury, a jednocześnie nie chcą 
rezygnować z udogodnień, jakie oferuje duże miasto.

PM Development specjalizuje się w realizacji projek-
tów mieszkaniowych, zwłaszcza domów w  zabudowie 
szeregowej. Korzystnym rozwiązaniem z  punktu wi-
dzenia potencjalnych klientów jest to, że inwestor nie 
posługuje się kredytami, ale swoje inwestycje finansu-
je z własnych środków. Firma należy do Stowarzyszenia 
Budowniczych Domów i Mieszkań.

Budynki realizowane w  I  etapie inwestycji Dobro-
wolskiego 24 zostaną oddane do użytkowania w III kw. 
2019 r.

Anna Kapłańska

P
odczas gdy w centrum Krakowa powstaje coraz bardziej zwar-
ta zabudowa, wiele osób szuka spokojnego miejsca do życia 
w dzielnicach nieco bardziej oddalonych od Rynku Główne-

go, za to dobrze skomunikowanych z pozostałymi częściami miasta. 
W  takich lokalizacjach można znaleźć mieszkania w  kameralnych 
budynkach, realizowanych w  niskiej zabudowie. Przykład inwe-
stycji, która pozwala pogodzić marzenie o domu na wsi z wygodą 
pozostania w granicach dużego miasta, stanowi projekt PM Deve-
lopment — Dobrowolskiego 24.

Osiedle tworzy 28 budynków w zabudowie szeregowej: dwa 
z nich to domy jednorodzinne, pozostałe obiekty będą zawiera-
ły po dwa mieszkania. W  pierwszym etapie inwestycji zostanie 
zrealizowany 1 dom jednorodzinny i  13 budynków dwulokalo-
wych. Obiekty zostaną ustawione w  dwóch szeregach. Każdy 

W krakowskiej dzielnicy Dębniki powstaje nowoczesna inwestycja 
Dobrowolskiego 24, realizowana przez firmę PM Development.
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Perły z sieci

Biblioteka Uniwersytetu Meksykańskiego 

Budynek biblioteki zlokalizowany jest na terenie kampusu 
Narodowego Uniwersytetu Meksykańskiego. Projekt ten 
narodził się w latach 50., a w jego realizacji wzięło udział 
ponad 60 architektów, inżynierów i artystów z całego 
świata. Jego autorami byli Juan O’Gorman, Gustav 
Saavedra i Juan Martinez de Velasco. U podstawy budynku 
znajdują się 2 bazaltowe fontanny oraz dekoracyjne 
płaskorzeźby inspirowane sztuką prehiszpańską. Na 
każdym piętrze zadbano o oświetlenie, temperaturę 
i wilgotność niezbędne do konserwacji książek. Fasadę 
budynku pokryto muralem nawiązującym do historii 
Meksyku, który został zaproponowany przez Juana 
O’Gormana. Według artysty, każdy z 4 murów tworzących 
powierzchnię mozaiki reprezentuje 3 podstawowe 
aspekty historyczne kultury meksykańskiej: epokę 
przedhiszpańską, hiszpańską kolonialną oraz nowożytną. 
W 2007 r. budynek biblioteki został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Pałac Wiatrów  

Hawa Mahal, nazywany także Pałacem Wiatrów znajduje się 
w zachodnich Indiach, w centrum Dżajpuru. Pałac zbudowany 
został w 1799 r. dla żon i konkubin maharadży Sawai Pratapa 
Singha. Budynek z monumentalną, ozdobną fasadą wykonaną 
z różowego i czerwonego piaskowca stanął przy jednej z głównych 
ulic Dżajpuru, aby damy dworu i żony maharadży mogły wyglądać 
na ulicę i obserwować codzienne życie miasta. Konstrukcja składa 
się z koronkowej, czteropiętrowej fasady o wysokości 15 m, 
która wyglądem ma przypominać mukut — koronę hinduskiego 
boga Kryszny. Budynek nazywany jest Pałacem Wiatrów ze 
względu na lekką konstrukcję oraz panujący we wnętrzach chłód. 
W fasadzie znajdują się 953 okna. Na parterze  i pierwszym 
piętrze mieszczą się pokoje i krużganki, z których korzystały żony 
maharadży. Na 3 pozostałych piętrach znajdują się liczne balkony 
i punkty obserwacyjne. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum 
Archeologiczne. Można w nim znaleźć kolekcję rzeźb i wyrobów 
rzemieślniczych. Najstarsze eksponaty pochodzą z II w. p.n.e.

Hotel Puerta America 

Hotel Puerta America to jeden z najbardziej designerskich 
hoteli na świecie. Budynek należący do hiszpańskiej sieci 
hotelarskiej Silken znajduje się w Madrycie. Powstał według 
projektu 19 światowej sławy architektów, projektantów 
i designerów. Każde z 12 pięter zostało zaprojektowane 
przez innego architekta, dzięki czemu poszczególne poziomy 
i apartamenty mają swój niepowtarzalny i indywidualny styl, 
a sam budynek stanowi współczesne dzieło sztuki. Za projekt 
generalny hotelu odpowiada francuski architekt Jean Nouvel, 
a poszczególne piętra zaprojektowali m.in: Zaha Hadid, Norman 
Foster, David Chipperfield, Richard Gluckman, Kathryn Findlay 
i Arata Isozaki. Każde piętro w 5-gwiazdkowym hotelu liczy 
1300 mkw. powierzchni i mieści 28 standardowych pokoi oraz 
2 apartamenty i część wspólną. Oprócz tego w hotelu znajdują 
się restauracje, basen, siłownia, spa i parking podziemny. 
Wszystko przykrywa wielokolorowa elewacja. Hotel powstał 
w 2005 r., a jego koszt wyniósł 75 mln euro.fot. Luis García, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot.  Anuja Vidhate, pexels.com



Z kraju

Przewrót na rynku hipotek: nowa Rekomendacja S
Projekt nowelizacji Rekomendacji S, który właśnie został udostępniony do kon-
sultacji publicznych, nakłada na banki obowiązek posiadania w ofercie kredytów 
hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Dopuszcza także kredyty z okresowo 
stałym oprocentowaniem, jednak w okresach nie krótszych niż 5 lat. Nowe regula-
cje mają zabezpieczyć klientów przed ryzykiem zmiany wysokości raty w długolet-
niej perspektywie, a także przed konsekwencjami zmian kursowych.

Osobom spłacającym kredyty we frankach szwajcarskich, banki mogą zapropo-
nować nowe warunki. Jeśli frankowicze zdecydują się na przewalutowanie swoich 
kredytów, raty będą spłacać ze stałym oprocentowaniem (o ile do całkowitej spła-
ty pozostało nie więcej lat niż przewidziany okres stałego oprocentowania). 

KNF proponuje ponadto, żeby każdy zadłużony kredytem hipotecznym, opar-
tym na zmiennej stopie procentowej, miał możliwość przejścia na stałe lub okreso-
wo stałe oprocentowanie — dotyczy to także umów zawartych w przeszłości.

Dla klientów, którzy dopiero rozważają zaciągnięcie kredytu hipotecznego, no-
welizacja przewiduje dodatkową opcję — tzw. klucz za dług. Kredytobiorca otrzy-
ma nową opcję rozwiązania swoich ewentualnych problemów ze spłatą. Zostanie 
zwolniony z długu — jeśli przeniesie własność nieruchomości na bank.

Najemcom będzie lżej 
Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju uspokaja wszystkich, którzy oba-
wiają się, że uruchomione w ostatnim czasie świadczenie „Dobry start” 
negatywnie wpłynie na decyzję o przyznaniu dopłaty do najmu. Finan-
se, jakie przeznaczone zostaną w  ramach pomocy udzielanej uczniom 
w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, nie będą wliczane do 
dochodu — kluczowego kryterium w programie „Mieszkanie na start”.

Jak zaznacza resort, tego typu środki nie podlegają opodatkowa-
niu ani egzekucji i nie wpływają na wysokość dochodu, uwzględniane-
go podczas rozpatrywania wniosków o  dodatki i  świadczenia. Zasadę 
reguluje art. 187a ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Ubiegając się o dopłaty do najmu, wnioskodawca nie będzie rozlicza-
ny ze świadczenia, a jego dochód nie zwiększy się o pobraną kwotę. 

Pamiętać należy, że ostateczną decyzję w sprawie najemców podej-
muje inwestor — to on wydaje ocenę zdolności czynszowej i przyznaje 
prawo do najmu. Wcześniej jednak gmina przeprowadza wstępny na-
bór, kierując się katalogiem kryteriów pierwszeństwa.

Opłaty wzrosną czterokrotnie 
Ministerstwo Środowiska chce podnieść stawkę opłat za odpady nie-
segregowane. Jeżeli propozycje resortu zyskają akceptację, samorządy 
będą musiały zwiększyć wysokość dotychczasowych opłat za śmieci na-
wet 4 razy. 

Zgodnie z przepisami, które mogą znaleźć się w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, osoby, które nie segregują odpadów, mo-
gą płacić nawet 48 zł, więc dla 4-osobowej rodziny będzie to oznaczało 
wydatek rzędu 192 zł miesięcznie. Przy analogicznych warunkach dzisiej-
sza opłata zamyka się w 80 zł. Porównując nową cenę za odpady niesegre-
gowane z rachunkami za selektywnie gromadzone śmieci, różnica wynie-
sie nawet 34 zł za osobę. 

Zdaniem prezydenta Poznania Tomasza Lewandowskiego, zmiany 
stworzą tylko nowe obowiązki i kolejne wydatki, a i tak nie przyniosą po-
żądanych rezultatów. Uważa on, że tak wysokie podwyżki skłonią jedynie 
do deklaracji o segregacji, natomiast w praktyce wszystko pozostanie bez 
zmian. Z kolei chęć kontroli rzetelnego wywiązywania się ze zobowiąza-
nia, to konieczność zatrudnienia służb kontrolnych, co wygenerowałoby 
nakłady finansowe, których samorządy nie są w stanie wygospodarować.
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Z Krakowa

Wybrano wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S7 
na trasie Kraków–Kielce 
Małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wy-
brał firmę, która zrealizuje budowę pierwszego odcinka drogi ekspreso-
wej S7, wyprowadzającego ruch z Krakowa z węzła Igołomska w kierunku 
województwa świętokrzyskiego — do węzła Widoma. Fragment o długo-
ści 18,3 km zrealizuje włoska firma Salini Impregilo. Przy wyborze wyko-
nawcy w pierwszej kolejności brano pod uwagę cenę, a następnie termin 
realizacji i okres gwarancji. Najniższą cenę w wysokości 1,02 mld zł zapro-
ponowała inna włoska firma — Impresa Pizzarotti, jednak Generalna Dy-
rekcja uznała ją za rażąco niską. Propozycja firmy Salini Impregilo została 
wyceniona na 1,72 mld zł. Firma zadeklarowała, że inwestycję w systemie 
„zaprojektuj i  zbuduj” zrealizuje w  terminie 34 miesięcy od daty zawar-
cia umowy oraz udzieli gwarancji na 10 lat. Wybór ten jest kontrowersyj-
ny, ponieważ oferent został wykluczony z postępowania z powodu niedo-
trzymania warunków umowy w innym kontrakcie — drogi S8 na odcinku 
Marki–Kobyłka, lecz został przywrócony dzięki interwencji Krajowej Izby 
Odwoławczej.

Budżet Obywatelski: te projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku 
Oficjalnie zatwierdzono projekty ogólnomiejskie, które zostaną wykonane w 2019 r. Poniżej lista 
zatwierdzonych projektów:
• „Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy” — zrealizowanie antysmogowej, zielonej ścia-

ny w każdej z 18 dzielnic Krakowa
• „Tężnia solankowa” — wybudowanie tężni solankowej nad Zalewem Bagry
• „Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?” — dofinansowanie przygotowa-

nych projektów rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego
• „Bezpieczny ratownik — Bezpieczny Krakowianin” — doposażenie strażaków-ratowników OSP 

w niezbędny sprzęt ratowniczy i profilaktyczny w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkań-
ców Krakowa

• „Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi — plaża i toalety” — projekt powiększenia plaży piaszczystej 
przy istniejącym kąpielisku oraz budowa nowych toalet, przebieralni i pryszniców

• „Łączymy Parki Krakowa” — propozycja bezkolizyjnego połączenia krakowskich parków
• „Ekologicznie przeciw komarom!” — instalacja budek lęgowych dla naturalnych pogromców ko-

marów i much — w szczególności jerzyków i jaskółek
• „Biblioteka Gier Planszowych” — zapewnienie dostępu do bezpłatnej wypożyczalni gier planszo-

wych w sześciu filiach Biblioteki Kraków.

ZIKiT oficjalnie zakończy swoją działalność 1 
listopada
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu oficjalnie zosta-
nie zlikwidowany 1 listopada. Jego dotychczasowe obowiązki 
zostaną rozdzielone na mniejsze jednostki: Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego oraz Biuro Miejskiego 
Inżyniera Ruchu w strukturach Urzędu Miasta Krakowa. Część 
zadań przejmie też Zarząd Inwestycji Miejskich. Nowe jednostki 
zaczną działać od 1 listopada, jednak faktyczną działalność za-
czną pełnić od 1 stycznia 2019 r. Do tego czasu należy wyłonić 
dyrektorów nowych jednostek, uchwalić ich budżety oraz roz-
dzielić blisko 500 pracowników. Nieznane są szacowane kosz-
ty reorganizacji. Do końca roku zadania ZIKiT będzie wypełniał 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który pozostanie w dotychczaso-
wej siedzibie ZIKiT przy ul. Centralnej. Siedziba Zarządu Trans-
portu Publicznego pozostanie w budynku na os. Złotej Jesieni. 
Nie wiadomo, gdzie umiejscowione zostanie Biuro Miejskiego 
Inżyniera Ruchu.

fot. na lic. Wikimedia Commons
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niezbędnik

 n

147,00

 Średnie kursy walut

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych

 Średnia cena mkw. na rynku  
 pierwotnym w krakowie

 wybrane stawki podatku  
 od nieruchomoŚci

 mieszkania oddane 
 do użytkowania w polsce

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych (3 mies.)

 wysokoŚć stawki zus  
 dla prowadzących działalnoŚć  
 gospodarczą cena złota

 odsetki (w skali roku)

 inflacja miesięczna

eur 4,2871

chf 3,7613

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 * 1,7100

euribor ** –0,3190

libor chf –0,7216

libor eur *** –0,3604

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)                         142,28

tabela nr 167/A/NBP/2018 z dnia 29.08.2018

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

(dane na dzień 28.08.2018 [Euribor],  
22.08.2018 [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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Śródziemnomorski wystrój wnętrz  
i etno-design

pochodząca z  północnej Europy — gigant w  zaspokajaniu po-
trzeb na wyposażenie wnętrz, do wiodącego u niej stylu skandy-
nawskiego, wplata bardziej egzotyczne i obce dla Europejczyków 
wzory i motywy, w tym orientalne.

Etno-design — co to takiego?
Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się nad pojęciem etno-
-design. Składa się ono z dwóch członów: etno od słowa etniczny 
i design (nie wymaga tłumaczenia). Maroko zasypuje nas nieskoń-
czoną ilością wzorów, kolorów oraz ich zestawień od zawsze za-
korzenionych w tamtejszej kulturze.

Dla mnie bardzo cenne jest to, że większość produktów jest 
lokalnie produkowana z  materiałów dostępnych na miejscu, 
wykonana w  tradycyjny, przekazywany z  pokolenia na poko-
lenie sposób. Każdy taki przedmiot, niezależnie czy jest to ta-
gin (tradycyjny garnek gliniany), płytka podłogowa czy dywan, 
jest produkowany ręcznie według tradycyjnego wzoru. Każdy 
przedmiot jest inny, niepowtarzalny oraz wysokiej jakości. Duży 
plus stanowi też to, że produkty te są kompletnie odmienne od 
dostępnych na europejskim rynku odpowiedników o takiej samej 
funkcji. Poza tym często oprócz tego, że pełnią funkcję użytko-
wą, są dziełami sztuki.

A jak to wszystko ma się do projektowania? 
Nowe wzory, ciekawe kolory w  oryginalnych zestawieniach to 
tysiące możliwości na stworzenie nowych unikalnych projek-
tów z zastosowaniem ciekawych produktów. Dodatkowym atu-
tem jest to, że wnętrza zaprojektowane w stylu marokańskim, są 
ciepłe i przytulne, co stanowi duży kontrast dla do niedawna po-
pularnych chłodnych wnętrz w stylu nordyckim czy skandynaw-
skim z dużą ilością bieli i szarości. Teraz we wnętrzach pojawiają 
się wyraźne, mocne kolory: zielenie, czerwienie, pomarańcze, ko-
lory ziemi, ultramaryna oraz czerń i biel. Całość dopełniona pięk-
nymi wzorami i fakturami materiałów.

Naturalne wełniane koce, pledy, poduchy czy dywany o cha-
rakterystycznych wzorach nadadzą niepowtarzalny klimat każ-
demu wnętrzu. Wprowadzą do pomieszczenia ciepło i  nadadzą 
mu przytulny nastrój. Znajdziemy też doskonałe inspiracje do 

ARANżACjE WNęTRz

Ś
ródziemnomorski wystrój wnętrz i  etno-design. Słysząc to, 
widzę włoskie, hiszpańskie i greckie nadmorskie miastecz-
ka, naturalne materiały jak kamień, lniane tkaniny, ciepłe 

południowe światło. Ten temat został już opracowany i  opisa-
ny na wszelkie sposoby. Ale przecież Morze Śródziemne ma też 
przeciwległe do południowego, północne wybrzeże. Tam leży 
kraj, o  którym wiele osób słyszało i  w  którym sporo osób było, 
jednak zwykle nie kojarzymy go z architekturą, wnętrzami czy de-
signem, ale z plażami, klubami i wielkimi hotelami — Maroko.

W poszukiwaniu oryginalnych wzorów
W czasach, kiedy wszystko jest produkowane maszynowo z ma-
trycy w milionach egzemplarzy, są miejsca, w których nadal kla-
syczne rzemiosło jest w rozkwicie i w 100 proc. ręcznie powstają 
prawdziwe dzieła sztuki użytkowej. Dodatkowo Maroko cechu-
je kompletnie inna od europejskiej kultura arabska. Oryginalne 
wzory i  kolory oraz ich zestawienia w  połączeniu z  ciekawymi 
formami tworzą kopalnie pomysłów i  inspiracji dla projektowa-
nia wnętrz. Potencjał ten został już doceniony przez wielu pro-
ducentów płytek i  ceramiki, tworzących całe serie inspirowane 
marokańskim i  arabskim wzornictwem. Ostatnio nawet firma 

etno wzory i mocne czerwienie z kontrastującymi kolorami dekoracji to trend 

w projektowaniu wnętrz w 2018 roku

zielenie i czerwienie to nowy pomysł na trendy w projektowaniu wnętrz

Maroko —śródziemnomorski powiew orientu
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wykończenia łazienki czy kuchni, bo Maroko to wspaniałe ręcz-
nie robione mozaiki ze szkliwionej ceramiki, a  także mosiężna 
armatura, mosiężne i  miedziane ręcznie kute umywalki — misy 
i dodatki. Mozaiką można wykończyć umywalki, blaty kuchenne, 
stoły i  posadzki oraz dowolne dekoracje od waz po całe ściany 
i fontanny. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia projektanta.

Inspiracje i produkty prosto z Maroka
W chwili obecnej projektanci coraz częściej sięgają po inspiracje 
i produkty z afrykańskiego wybrzeża Morza Śródziemnego, dzię-
ki czemu sporo takich produktów można już dostać na naszym 
rynku, głównie w  sklepach internetowych. Wybór nadal jednak 
jest ograniczony, a ceny wygórowane. Jeżeli planujesz mieszkanie 
w  stylu marokańskim, możesz rozważyć bardzo ciekawy scena-
riusz. Czy nie byłoby wspaniale odbyć wyprawy w poszukiwaniu 
inspiracji do aranżacji własnego mieszkania, skosztować nowych 
smaków niesamowitych potraw, poczuć zgiełk medyn, zanurzyć 
się w zapachach, jakich nie znałeś, zobaczyć Maroko w towarzy-
stwie swojego projektanta? Osobiście targować się o wymarzony 
dywan, a dekoracje i dodatki do wnętrza kupić na legendarnym 
targu w Marrakeszu? A wieczorem po wypoczynku nad oceanem 
w  twórczej atmosferze współtworzyć z  projektantem pomysły 
i projekt do własnego mieszkania.

Piękna wyprawa i przygoda, z której przywieziesz dużo więcej 
niż szczery i oryginalny projekt wnętrz oraz produkty do ich reali-
zacji. Przywieziesz czyste emocje i przeżycia zaklęte w pięknych 
przedmiotach. Od tego momentu wnętrze twojego mieszkania 
nabierze jeszcze większej głębi i  kolorów. Maroko to też prze-
piękne widoki i  krajobrazy, oryginalna architektura oraz piękna 
kultura i sztuka. Wszystko to można zatrzymać na zdjęciach, któ-
re w formie grafik naniesionych na różne nośniki przeniosą klimat 

orientu do naszych mieszkań i domów. Abstrakcyjne zdjęcie kak-
tusów czy wzorów mozaiki wydrukowane na szkle, podświetlone 
i zamontowane na przykład pod prysznicem, stworzy wspaniały 
klimat w naszej łazience.

Twórcza interpretacja zamiast kopiowania
Cały czas należy jednak pamiętać, że nie powinniśmy przenosić 
wszystkiego bezpośrednio w  takiej formie, jaką zobaczymy, od-
wiedzając marokańskie wnętrza. Grozi to stworzeniem przysło-
wiowej góralskiej chaty na Mazurach i  w  bardzo prosty sposób 
prowadzi do stworzenia tzw. kiczu. Jeżeli chwilę pomyślimy, a kli-
mat i charakter wnętrz marokańskich oraz produkty, które mo-
żemy nabyć i  wykorzystać, potraktujemy jako inspirację, to nie 
kopiując wszystkiego bezpośrednio jeden do jednego, jesteśmy 
w stanie stworzyć wspaniałe projekty, które będą oryginalne i za-
chwycą niejedną osobę lubującą się w szkle i betonie.

projekt i wizualizacje: arch. Jolanta Smolarska
tekst i zdjęcia: arch. Michał Smolarski

Maroko —śródziemnomorski powiew orientu
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Mocne kolory w aranżacji wnętrz

C
iemne, mocne kolory sprawdzają się zwłaszcza w  prze-
stronnych pomieszczeniach. Ogromny, wysoki pokój 
może wydawać się nieco zimny, co sprawia, że przeby-

wające w nim osoby czują się obco. Jeżeli pomalujemy go ciemną 
farbą, wyda się nieco mniejszy, a co za tym idzie — bardziej przy-
tulny. W  przypadku takiej aranżacji ważne jest jednak zapew-
nienie odpowiedniego oświetlenia. Najlepiej, gdy pokój, którego 
ściany chcemy pomalować ciemną farbą, posiada duże okna. Jeśli 
nie, zadbajmy o sztuczne światło o dużym natężeniu.

Mocne, wyraziste barwy zastosowane we wnętrzach tworzą oryginalny, niezwykły efekt. 
Umiejętny dobór kolorów może również zamaskować niedoskonałości danego pomieszczenia 
i uwypuklić jego atuty. Ich zastosowanie wymaga jednak pewnej odwagi i wyczucia.

Relaks w nastrojowej atmosferze
Wielkość pomieszczenia nie jest aż tak ważna w przypadku wnętrz, 
w których szczególnie zależy nam na przytulnym klimacie. Jednym 
z nich jest sypialnia — ponieważ w tym pokoju przede wszystkim 
śpimy, duża przestrzeń jest mniej istotna — grunt, by panująca tam 
atmosfera sprzyjała odpoczynkowi i  łagodnie koiła zmysły. Ciem-
ne kolory pomogą nam się wyciszyć. Podobna zasada sprawdzi się 
w łazience — kąpiel w ciemnym pomieszczeniu pozwala się zrelak-
sować. Jeśli dodatkowo zadbamy o  punktowe oświetlenie o  nie-
wielkim natężeniu, zyskamy romantyczny nastrój.

Triki maskujące niedoskonałości
Ciemne i  jasne barwy mogą posłużyć także do maskowania nie-
doskonałości danego pomieszczenia. Przykładowo ciemne ścia-
ny i jasny sufit sprawią, że pokój wyda się wyższy. W zbyt wysokim 
wnętrzu możemy zastosować odwrotny zabieg i pomalować sufit 
ciemną farbą, a ściany — jasną. Podobną funkcję pełnią pasy — pio-
nowe optycznie wysmuklają wnętrze, które odtąd będzie wydawa-
ło się wyższe, a poziome — obniżają. Kolory pomogą zatuszować 
również niedoskonały kształt długiego i wąskiego pomieszczenia. 
O wiele lepiej będzie się ono prezentować, gdy krótszym ścianom 
nadamy ciemną barwę, a dłuższym — jasną.

Mocne akcenty przyciągające wzrok
Innym sposobem wykorzystania ciemnych barw w  aranżacji 
wnętrz jest zastosowanie pojedynczych, mocnych akcentów w ja-
snym pomieszczeniu. W ten sposób można podkreślić jedną ścianę 
lub jej charakterystyczny fragment, np. miejsce, w którym znajdu-
je się kominek, telewizor czy oryginalna ozdoba, będąca głównym 
elementem dekoracyjnym we wnętrzu. Dzielenie pokoju za pomo-
cą kolorów może wynikać nie tylko z  przyczyn estetycznych, ale 
i funkcjonalnych — za pomocą odmiennej kolorystyki w prosty i tani 
sposób wydzielimy poszczególne strefy. Jest to rozwiązanie cenio-
ne zwłaszcza w kawalerkach — w jednym pomieszczeniu mieszkań-
cy mogą wygospodarować miejsce do spania, odpoczynku w ciągu 
dnia oraz przygotowywania i spożywania posiłków. W większych 
mieszkaniach w ten sposób możemy oddzielić od siebie przestrzeń 
aneksu kuchennego od salonu.

Ciemne ściany i wyraziste detale
Atutem czerni czy ciemnych odcieni szarości jest to, że pasują pra-
wie do wszystkich pozostałych kolorów. Dlatego ciekawym roz-
wiązaniem jest wprowadzenie do pomieszczeń detali w  innych 
barwach. W  ten sposób wizualnie ożywimy całość i  sprawimy, że 
całość nie będzie wyglądała przygnębiająco. W takiej roli świetnie 
sprawdzą się ciepłe kolory, np. żółty czy pomarańczowy. Niepo-
wtarzalny efekt osiągniemy także dzięki soczystej zieleni. Można 
śmiało wprowadzać ją w elementach dekoracyjnych albo po prostu 
umieścić w pokoju dekoracyjne rośliny.

Anna Kapłańska

Dekoral — Czarny Pomień

Dekoral — Czarny Pomień
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Przestrzeń nowych trendów —  
targi MDO w Krakowie

W
rzesień na rynku wnętrzarskim rozpoczął się od 
Targów Budownictwa i  Aranżacji Mieszkanie Dom 
Ogród, zorganizowanych w  hali EXPO Kraków. To 

pierwsza krakowska odsłona tego wydarzenia, organizowane-
go przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zachętą do udziału 
w giełdzie były specjalne ceny targowe, vouchery rabatowe oraz 
konkursy z nagrodami. 

Podczas dwóch targowych dni, 1 i  2 września mogliśmy nie 
tylko poznać ofertę wystawców, m.in. architektów, projektantów, 
firm meblarskich, wykonawców, ale także wziąć udział w  boga-
tym programie warsztatów, które prowadzili zaproszeni eksperci. 
Wśród gości znalazł się Darek „Stolarz” Wardziak, znany z  pro-
gramów „Domowe Rewolucje” i  „Darek Solo”. Spotkanie z  nim 
podczas warsztatów mogło przynieść efekty w postaci własno-
ręcznie wykonanych mebli. Zainteresowanych ogrodnictwem 
i  projektowaniem ogrodów, w  tajniki swojej pracy wprowadzał 
Witold Czuksanow — autor poradników o tematyce ogrodniczej 
oraz programu „Ogród po polsku”. W  ramach targów redaktor 
poprowadził Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze, czyli połączo-
ną z zabawą wspólną naukę prawidłowego sadzenia i pielęgnacji 
roślin. 

PARKIECIARZE POLSCY przedstawili zalety tego materiału, 
który przy odpowiednim przygotowaniu i montażu wygląda bar-
dzo efektownie. Fachowcy udzielali porad w  zakresie m.in. do-
boru narzędzi, przygotowania podłoża, prawidłowego montażu 
i  renowacji podłóg. Praktyczne wskazówki obejmowały zarów-
no perspektywę projektanta i  wykonawcy, jak i  użytkownika. 
W przestrzeni targowej wyodrębniono specjalne miejsce na po-
kaz innowacyjnych produktów, których działanie wyjaśniali eks-
perci z Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. 

Technologie w budynkach przyszłości
Zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się także prelekcje 
na temat projektu DOM PRZYSZŁOŚCI. Podczas targów mo-
gliśmy dowiedzieć się, jakie technologie i materiały są używane 
w nowoczesnych budynkach, a także jakie korzyści dla użytkow-
ników wynikają z  energooszczędnego budownictwa. Na liście 
wystawców był także Polski Instytutu Budownictwa Pasywne-
go, który zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat najnowszej ge-
neracji budynków energooszczędnych. Warto zwrócić uwagę, że 
budynki pasywne charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem 
na energię cieplną. Z obliczeń Polskiego Instytutu Budownictwa 
Pasywnego wynika, że ogrzanie powierzchni 150 mkw. kosztuje 
rocznie mniej niż 400 zł.

Joanna Kus
fot. Lubomir Nikolov

Zrób to sam
Swoją pasją do projektowania, rękodzieła, sztuki, urządzania 
wnętrz podzielili się blogerzy, autorzy takich stron z inspiracjami, 
jak m.in. HOO HOOO THINGS i DESIGN YOUR HOME. Na targi 
przyjechała także Katarzyna Piekarz, prowadząca blog RUSTY-
KALNY DOM, na którym dzieli się pomysłami z zakresu fotogra-
fii, stylizacji i aranżowania wnętrz. Rękodzieło, które w ostatnim 
czasie zdobywa coraz więcej zwolenników, reprezentowała m.in. 
pracownia KLINIKA DIY by Kasia i PRACOWNIA RE. W KLINI-
CE DIY powstają przede wszystkim prace decoupage z filcu i  je-
ansu. Idea nadawania drugiego życia materiałom i przedmiotom 
towarzyszy także obecnej na targach PRACOWNI RE, specjali-
zującej się w odnawianiu starych mebli. 

Wszystko o wykończeniu mieszkania
Szeroki wachlarz możliwości miały także osoby poszukują-
ce materiałów do wykończenia mieszkania lub domu. W  tym 
roku we wnętrzach króluje drewno. Eksperci ze Stowarzyszenia 
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Wymarzony wypoczynek

Z
  pewnością każdy z  nas ma w  domu swoje ulubione 
miejsca, które są nam najbliższe i w których najchęt-
niej przebywamy w czasie jesieni i zimy. Dla jednych 

będzie to kuchnia pachnąca ciastem, dla innych sypialnia 
z  ciepłą kołdrą i  dużą liczbą poduszek. Większość z  nas 
wybierze jednak zapewne salon, w którym odpoczywamy, 
przyjmujemy gości, bawimy się z dziećmi, spędzamy wspólny 
rodzinny czas. Jeżeli jest coś, bez czego chyba nikt z nas nie 
wyobraża sobie salonu, to będą to meble wypoczynkowe.

Bogactwo wzorów i kolorów
Sofa, narożnik lub osobiście skonfigurowany system modu-
łowy to obowiązkowe wyposażenie każdego salonu. Ofer-
ta producentów mebli tapicerowanych prezentuje się tak 
bogato, że nie sposób wyobrazić sobie mebla, który nie jest 
dostępny w  sprzedaży. Każdy z  popularnych stylów wnę-
trzarskich stanowił inspirację do powstania wielu modeli me-
bli tapicerowanych. Spośród nich możemy wybrać ten, który 
najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom i  upodobaniom es-
tetycznym. Jednak wybór modelu to nie jedyna kwestia, na jaką 
mamy wpływ, szukając mebla wypoczynkowego odpowiadającego 

ARTYKUł SPONSOROWANY

Dom kojarzy się z przyjazną i bezpieczną przestrzenią, w której lubimy spędzać 
czas, zwłaszcza w nadchodzących, zimnych porach roku. Deszczowa pogoda i coraz 
szybciej zapadający zmrok zachęcają, by w gronie bliskich osób lub z ulubioną 
książką pozostać we własnych czterech kątach.

się finalny produkt. Sofa z funkcją spania, moduł z funkcją relak-
su, wbudowany zestaw audio, barek, stolik czy półka, to tylko nie-
które z oferowanych wariantów, poza wyborem samej tapicerki. 
Warto osobiście pójść do sklepu, by móc na żywo obejrzeć do-
stępne wzorniki. Zobaczyć, jak wygląda interesujący nas kolor 
przy świetle dziennym i  sztucznym, dotknąć materiału i  spraw-
dzić, czy odpowiada nam jego faktura, porozmawiać ze sprze-
dawcą na temat sposobu czyszczenia tkaniny lub poruszyć inne 
interesujące nas kwestie.

Czasem warto poczekać
Jeżeli zdecydujemy się na zakup mebla z  ekspozycji sklepu lub 
dostępnego w  magazynie, możemy umówić się na dostawę na-
wet następnego dnia. Jednak indywidualne zamówienia zgodne 
z naszymi preferencjami realizowane są w czasie podanym przez 
producenta, co często wiąże się nawet z kilkutygodniowym ocze-
kiwaniem, które całkowicie rekompensuje widok wymarzone-
go mebla skrojonego na miarę naszych potrzeb i oczekiwań. Na 
ile jest to możliwe, pamiętajmy o tym, by zamówić mebel wypo-
czynkowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu upewni-
my się, że będzie gotowy wtedy, kiedy będziemy go potrzebować. 
Pozwoli to uniknąć rozczarowań i cieszyć się czasem spędzanym 
z rodziną lub przyjaciółmi na nowej funkcjonalnej sofie albo wy-
godnym narożniku czy fotelu.

Witek Home

www.witekhome.pl

naszym potrzebom. Niemal każdą sofę, narożnik czy fotel możemy 
zamówić w wybranej tkaninie, fakturze i kolorze, spośród wzorni-
ków, którymi dysponują doradcy w  sklepie, w  jakim dokonujemy 
zakupu. Możemy zdecydować o konfiguracji np. lewo- lub prawo-
stronnej w  przypadku narożnika, wybrać kolor nici wykorzysta-
nych do obszycia mebla, a także materiał i kolor, z jakiego mają być 
wykonane nóżki.

Meble na miarę potrzeb
Jeszcze więcej możliwości dają nowoczesne meble modułowe. 
Sami wybieramy pojedyncze elementy, z  jakich będzie składał 

Valentino — narożnik

Calvado



Wymarzony wypoczynek
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 34–37
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

1 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) I etap – IV kw. 2018,  
II, III, IV etap – IV kw. 2019 27–59 Od 6800 Activ Investment 69

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

61–134,  
30–98

7500–9500,  
7300–11 200 Inter-Bud Developer 39

3 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67f) bud. 4 – zrealizowany 70–91 10 000–11 100 Inter-Bud Developer 40

4 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–92 8100–12 000 Inter-Bud Developer 40

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 65

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

10 Białe Piaski (ul. Piaskowa)  IV kw. 2019 71–148 6000 Realimpex Inwestycje 64

11 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 69

12 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Grupa Deweloperska Start 62

13 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 6200–8000 Tętnowski Development 48

14 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 47

15 Villa Chaber (ul. Stelmachów) II kw. 2019 39–66 6990–7290 Krak Estates Bronowice 58

16 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 67

17 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 43

Krowodrza   Średnia cena: 8040 zł/mkw. 

grzegórzki   Średnia cena: 8492 zł/mkw. 

prądnik Biały   Średnia cena: 6757 zł/mkw. 

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

5 Fabryka Czekolady (ul. Wrocławska) II kw. 2018 81–86 7395 Geo Mieszkanie i Dom 5

6 Mazowiecka 72 (ul. Mazowiecka) I kw. 2020 31–122 10 989–13 007 Geo Mieszkanie i Dom 4

7 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) III kw. 2018 27–95 od 7100 Centrum Nowoczesnych Technologii 59

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

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

26 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 65

27 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 44–97 od 6399 Imperial Capital 69

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

29 Park Leśny Bronowice (ul. Starego Dębu) II kw. 2019 38–76 6080–6450 Quelle Locum 54

30 Tetmajera Residence IV kw. 2019 96–125 7190–7690 LOGI 57

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7031 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 8027 zł/mkw. 

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

18 Dobrego Pasterza (ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 78 6150 Dom-Bud M. Szaflarski 65

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

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

21 Czerwonego Prądnika 8 (ul. Czerwonego Prądnika 8) IV kw. 2019 23–86 7000–8400 Acatom 45

22 Reduta (ul. Reduta) bud. D – luty 2019,  
bud. E – kwiecień 2019 29–72 6200–7500 Dom-Bud M. Szaflarski 65

23 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 70

24 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 67

25 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska) bud. 2a, 2b, 5 – zrealizowane, 
bud. 6 – listopad 2018 63–74 6669–7800 Dom-Bud M. Szaflarski 65

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.

32 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 52–70 5500–6100 Proins 63

33 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 30–75 5800–6500 Proins 63

34 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 70

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

31 Starowolska Residence (ul. Starowolska) wrzesień 2018 178 8427 JARMEX 68
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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.

49 Hoffmanowej III kw. 2019 21 - 81 7000 Budopol 52

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

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

45 Apartamenty przy Wiśle (ul. Kącik 10) IV kw. 2019 22–79 7000–9200 HSD Inwestycje II okladka, 49

46 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 7200 Activ Investement 69

47 Inwestycja Wodna (ul. Wodna) IV kw. 2020 31–73 od 6400 Activ Investement 69

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

dębniki     Średnia cena: 7041 zł/mkw. 

podgórze duchackie   Średnia cena: 6251 zł/mkw. 

podgórze     Średnia cena: 7674 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

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

42 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 29–60 5500–6950 Grupa Deweloperska Start 62

43 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7400 Grupa Deweloperska Start 62

44 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 31–83 od 6300 Krakoin 70

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

36 Dobrowolskiego 24  (ul. Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw. 2019 62–99, 166 od 4848 Paweł Mleko PM-DEVELOPMENT 56

37 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 32–66 6900–8200 EXCON 50

38 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–5900 Proins 63

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

40 Pszczelna (ul. Pszczelna) 43678 28–56 7700–8400 Grupa Deweloperska Start 62



37Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 17/2018

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

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

swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw. 

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

52 HYNKA II ETAP (ul. Hynka) II kw. 2020 39–68 6700–7000 Dasta Invest 46

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

czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6018 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
55 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2020 24–106 5200–6850 HSD Inwestycje II okładka
56 Osiedle Na Lotnisku 1 (Os. Na Lotnisku 1) zrealizowana 101–210 5450–6150 Acatom 44

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.
53 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 3 – I/II kw. 2019 30–86 5344–6700 Inter-Bud Developer 38
54 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700–7700 Grupa Deweloperska Start 62

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.

57 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, 
ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 53

58 Osiedle Lawendowa 3  
(Zielonki, ul. Na Piaski/ul. Lawendowa) IV kw. 2018 64–79 5700–6000 Maxus 55

59 Osiedle pod Pomnikiem (Wieliczka) II kw. 2019 129–139 od 3964 Quercus 68

60 Panorama Bochnia I, II etap zrealizowane, 
III etap – III kw. 2019 32–101 3900–5050 COBER 66

61 Zacisze Bibice październik 2018 119 4293 Akwadrat Deweloper 71

62 Zielna Park (Wieliczka) I etap – IV kw. 2018,  
II etap – III kw. 2019 63–129 4190–5290 Wielickie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne 61
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Piasta Towers

Inter-bud developer
Dział sprzedaży Kraków: Os. Bohaterów Września 84/1, 31-621 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 84B

miasto Kraków

cena za mkw. od 5344 do 6700 zł

termin oddania I/II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 10

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
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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

 3  I  57,20 469 040 zł

 4  II  83,71 669 680 zł

 3  VII  77,04 593 208 zł

 3  X  61,28 582 160 zł

nazwa inwestycji Grzegórzki Park bud. 5 i 6

adres ul. płk. Francesco Nullo

miasto Kraków

cena za mkw. od 7500 do 11 200 zł

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

liczba kondygnacji 11 

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe bud. 5: 40 tys. lub 58 tys. zł (podwójne) 
 bud. 6: 45 tys. lub 60 tys. zł (podwójne)

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Grzegórzki Park to wieloetapowa inwestycja zlokalizowana 
w  dzielnicy Grzegórzki przy spokojnej ulicy Francesco Nullo, na 
którą docelowo będzie składać się osiem budynków mieszkalnych 
wraz z częścią usługową. Połowa z planowanych budynków została 
ukończona. Budynek nr 5 jest w trakcie realizacji, natomiast rozpo-
częto przedsprzedaż mieszkań w budynku nr 6.

Inwestycja charakteryzuje się świetnie skomunikowaną lokaliza-
cją (w pobliżu Rondo Mogilskie oraz Rondo Grzegórzeckie) oraz 
wysokim standardem wykończenia części wspólnych. Na osie-
dlu funkcjonuje rozwinięta część usługowa z m.in.: delikatesami 
spożywczymi, restauracją, apteką, centrum stomatologii, żłobko-
-przedszkolem, salonem fryzjerskim i gabinetem kosmetycznym.

Grzegórzki Park to również idealne miejsce do relaksu z kaska-
dowymi zielonymi dziedzińcami i licznymi alejkami spacerowymi 
otoczonymi starannie zaaranżowaną zielenią.
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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  VII  40,4 444 400 zł

 3  III  72,31 585 711 zł

 3  V  92,50 814 000 zł

 4  VII  83,04 913 440 zł

 4  VIII  80,89 970 680 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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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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Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Witkowickie Wzgórze

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6100 zł brutto

termin oddania czerwiec 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż 25 000 zł

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  53,12 7300 zł/m2

 3 I + II  68,22 6900 zł/m2

 4 I + II  76,91 6300 zł/m2

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

 5 parter + I  93,55 6100 zł/m2

Osiedle Witkowickie Wzgórze

AWIM
Biuro obsługi klienta: ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków 
tel: 12 417 26 56, tel/fax: 12 412 98 40 | mail: awim@awim.krakow.pl
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Czerwonego Prądnika 8

 ACATOM Sp. z o.o. Sp.k
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Czerwonego Prądnika 8, Kraków  
tel 12 222 00 13 | mieszkania@acatom.pl | www.acatom.pl

nazwa inwestycji Czerwonego Prądnika 8

adres ul. Czerwonego Prądnika 8

miasto Kraków

cena za mkw. 7000–8 400 zł

termin oddania IV kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 7

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3500–4200 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja usytuowana jest w jednej z najbardziej atrakcyjnych 
części Krakowa — na osiedlu Olsza, w odległości ok. 3 km od kra-
kowskiego Rynku Głównego, nieopodal jednej z głównych arterii 
— Aleja 29 Listopada.

Zdaniem mieszkańców, osiedle to jest jedno z bardziej bezpiecz-
nych miejsc w Krakowie. Pełno w  niej przyjaznych mieszkań-
com terenów zielonych, a wkrótce powstanie jeszcze nowy park: 
Nowe Bulwary Białuchy, co dodatkowo wpłynie na atrakcyjność 
lokalizacji. Czerwonego Prądnika 8 — to inwestycja, na którą 
składają się 93 mieszkania oraz 3 lokale usługowe. Nowoczesny 
6-piętrowy budynek obejmuje lokale mieszkalne o powierzchni 
od 23 do 86 m2. Parter stanowią lokale usługowe z ekspozycją 
od strony ulicy oraz mieszkania z ogródkami (o powierzchni od 
około 30 nawet do 158 m2). Budynek posiada dwie klatki scho-
dowe wyposażone w  nowoczesne windy, a  dwupoziomowy ga-
raż podziemny zapewnia mieszkańcom miejsca parkingowe dla 
samochodów. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 IV 26,84 212 036 zł

 2 II 41,56 317 934 zł

 3 III 55,50 405 150 zł

 3 IV 68,34 495 465 zł

 4 V 84,73 614 293 zł
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Os. Na Lotnisku 1

 ACATOM Sp. z o.o. Sp.k
Biuro sprzedaży mieszkań: Os. Na Lotnisku 1 / 12 (klatka A, 2 piętro)  
tel 12 655 41 16 | sprzedaz@acatom.pl | www.acatom.pl

nazwa inwestycji Os. Na Lotnisku 1

adres, miasto Os. Na Lotnisku 1, Kraków

cena za mkw. mieszkania: 5450–6150 zł 

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 11

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 33 000 zł

komórka lokatorska (cena) 7000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja os. Na Lotnisku 1 to nowoczesny 10-piętrowy bu-
dynek wielorodzinny, zlokalizowany w rejonie ul. Broniewskiego 
i Urbanowicza. Kompleks obejmuje mieszkania w metrażach od 
19 do 135 m² z możliwością podziału i łączenia oraz przestrzeń 
o  przeznaczeniu handlowo–usługowym na poziomie parteru 
i pierwszego piętra.

Dla wygody mieszkańców budynek posiada wózkownie, komór-
ki lokatorskie i miejsca postojowe zarówno przed budynkiem jak 
i  w  wielostanowiskowym garażu podziemnym. Niewątpliwym 
atutem inwestycji  jest wspaniała lokalizacja uwzględniająca za-
równo bliskość do bardzo dobrze rozwiniętej sieci komunikacji 
miejskiej pozwalającej szybko i wygodnie dostać się do centrum 
miasta, jak też bliskość niezaprzeczalnej zielonej atrakcji tej czę-
ści miasta, jakimi są Planty Bieńczyckie czyli teren rekreacyjny 
o powierzchni prawie 17 ha wraz z licznymi alejkami spacerowy-
mi oraz placami zabaw.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 IV 101,48 573 362 zł

 4 III 108,01 588 655 zł

 5 IV 107,41 617 608 zł

 5 VII 109,28 633 824 zł
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Hynka II etap

Dasta Invest sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: Plac Axentowicza 3/2, 30-034 Kraków 
tel: (12) 633 29 15 | mail: biuro@dastainvest.pl | www.dastainvest.pl

nazwa inwestycji Hynka II etap

adres ul. Hynka

miasto Kraków

cena za mkw. 6700–7000 zł

termin oddania II kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 8 i 5

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska tak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 —  39,00 —

 3 —  53,00 —

 4 —  68,00 —
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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 Pasteura

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  32,93 256 854 zł

 2  II  45,10 324 720 zł

 2  II  38,61 281 853 zł

 3  I  54,97 390 287 zł

 3  II  71,84 474 144 zł

nazwa inwestycji Osiedle Pasteura

adres ul. Pasteura

miasto Kraków

cena za mkw. od 6700 zł

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska od 6000 do 13 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  1  32,61 293 490

 2  1  35,41 322 231

 2  1  41,00 373 100

 3  1  54,74 476 238

 4  1  79,10 577 430

nazwa inwestycji Apartamenty przy Wiśle

adres ul. Kącik

miasto Kraków

cena za mkw. 7300–9500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 42 000 zł

komórka lokatorska 3000 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamentowiec swoją architekturą świetnie wpisuje się w dzielni-
ce Stare Podgórze. Mieszkania sąsiadują z licznymi obiektami histo-
rycznymi takim jak: Plac Bohaterów Getta (90 m), Muzeum „Apteka 
pod Orłem” (150 m), Ośrodek dokumentacji Sztuki Tadeusza Kan-
tora Cicoteka (500 m) oraz Fabryka Oskara Schindlera (600 m). Ide-
alnym miejscem do rekreacji są zlokalizowane w  pobliżu bulwary 
wiślane, które zapewniają ponadto połączeni ez dzielnicą Kazimierz 
— Bulwar Podolski (500 m). Bogata infrastruktura otaczająca inwe-
stycję przy ulicy Kącik 10, to liczne sklepy, restauracje oraz nowo-
czesne biurowce.

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

DOM-BuD M. SzAfLArSKI SP. JAWNA
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
tel. +48 12 421 99 38, 12 422 80 59 | 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.
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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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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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Park Leśny Bronowice

nazwa inwestycji Park Leśny Bronowice

adres, miasto ul. Starego Dębu

adres, miasto Kraków

cena za mkw. 6080–6450 zł

termin oddania II kw. 2019

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 24 000 zł

komórka lokatorska (cena) 7000 zł

Informacje o inwestycji

QueLLe LOCuM 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Starego Dębu, 31-355 Kraków 
tel: 574 455 655, 570 588 188 | sprzedaz@parklesnybronowice.pl | www.parklesnybronowice.pl

Opis inwestycji

Wyobrażasz sobie miejsce, w  którym możesz oddychać świe-
żym powietrzem, aktywnie spędzać czas na łonie natury oraz 
odpocząć od miejskiego zgiełku? Nie musisz! 

Park Leśny Bronowice zlokalizowany jest w  cichej i  spokojnej 
dzielnicy Krakowa, z  której dojazd do centrum zajmuje jedynie 
kwadrans. Bezpośrednie sąsiedztwo Jurajskiego Parku Krajobra-
zowego pozwala na korzystanie z uroków tego miejsca o każdej 
porze roku. Liczne szlaki spacerowe i ścieżki rowerowe pozwala-
ją aktywnie spędzać czas po pracy czy w weekendy.

• windy, ogródki, balkony i tarasy • miejsca postojowe i komór-
ki w garażu podziemnym • miejsca postojowe na terenie osiedla 
• łazienki z oknami w części mieszkań • możliwość łączenia lo-
kali • aleja parkowa w ramach osiedla • wysoki standard wykoń-
czenia części wspólnych • bogate zagospodarowanie przestrzeni 
między budynkami • przedszkole, place zabaw i stojaki na rowery 
na terenie osiedla. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 4 I 65,55 399 000 zł

 3 parter 56,86 349 000 zł

 3 I 48,98 316 000 zł

 3 parter 66,12 406 000 zł

 3 III 62,47 392 000 zł

Przykładowe mieszkania

Bielańsko-Tyniecki  

Park Krajobrazowy
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Osiedle Lawendowa 3

nazwa inwestycji Osiedle Lawendowa 3

adres, miasto ul. Lawendowa/Na Piaski

adres, miasto Zielonki k. Krakowa

cena za mkw. od 4500 zł

termin oddania IV et. – IV kw. 2018, V et. – IV kw. 2019

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  64,22 385 320 zł

 3 I (+poddasze)  100,00 450 000 złMAxuS Sp. z o.o. Sp. k. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Brogi 2, 31-431 Kraków 
tel. 12 410 50 00, 502 514 849 | biuro@lawendowa3.pl | www.lawendowa3.pl 

Opis inwestycji

Osiedle Lawendowa 3 zlokalizowane jest w spokojnej, zielonej 
okolicy, w odległości niecałych 2 km od IKEI i w pobliżu północ-
nych dróg wylotowych z Krakowa. 

W  ramach inwestycji powstanie kompleks komfortowych 
mieszkań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w pięciu 
etapach realizacji. Połowa lokali mieszkalnych do swej dyspozy-
cji będzie miała kameralne ogródki, druga połowa dodatkową 
przestrzeń poddasza z możliwością adaptacji na cele użytkowe. 

Na terenie osiedla znajdzie się plac zabaw dla dzieci oraz ogólno-
dostępny i  wygodny parking. Przestronny teren osiedla zostanie 
w całości ogrodzony i wyposażony w bramę wjazdową otwiera-
ną automatycznie, a teren zielony zagospodarowany m.in. z uży-
ciem przyjaznej dla środowiska ekokraty.

Dodatkowo istnieje możliwość wykończenia mieszkania pod klucz.
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PAWeł MLeKO PM-DeveLOPMeNT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 61,5 370 000 zł

 4/5 piętro/poddasze 98,59 478 000 zł

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

nazwa inwestycji Dobrowolskiego 24

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego 24

miasto Kraków

cena za mkw. od 5050 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Do każdego mieszkania w  podanej cenie przynależy 1 miejsce 
parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.
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TETMAJERA  RESIDENCE

LOGI Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Piaskowa 40/2, 31-341 Kraków 
tel. 501 783 053, 796 377 343 | biuro@logidevelopment.com | www.logidevelopment.com

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2/2  parter/I  96,00 739 316 zł

 1/3  I/II  125,00 902 057 zł

nazwa inwestycji TETMAJERA  RESIDENCE

adres ul. Włodzimierza Tetmajera

miasto Kraków

cena za mkw. 7190–7690 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 23 000 zł

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Inwestycja TeTMAJerA reSIDeNCe realizowana będzie w spo-
kojnej, zielonej dzielnicy Krakowa — Bronowice Małe. Budowa, 
która się niebawem rozpocznie, podzielona jest na IV etapy.

I–II etap inwestycji to cztery budynki jednorodzinne w  zabudo-
wie bliźniaczej. W każdym z budynków znajduje się po dwa lokale 
mieszkalne (w układzie parter/I piętro oraz I/II piętro), do każde-
go mieszkania przewidziano miejsca postojowe zewnętrzne.

Mieszkania zlokalizowane w parterze mają ogródki zielone, nato-
miast mieszkania na piętrze posiadają balkony.
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Villa Chaber

KrAK eSTATeS BrONOWICe Sp. z o.o. – Stelmachów Sp. k.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Wodna 28/5, 30-719 Kraków 
tel. 501 783 053, (12) 397 39 66 | sprzedaz@krakestate.pl | www.villachaber.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 parter 39,61 +ogródek 284 796 zł

   43,00

 3 I 49,25 354 108 zł

 2 I 39,60 288 684 zł

 3 poddasze 65,02 454 490 zł

nazwa inwestycji Villa Chaber

adres ul. Stelmachów

miasto Kraków

cena za mkw. 6990–7290 zł 

termin oddania IV kwartał 2018 r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 12 500–18 500 zł 

komórka lokatorska 7500–9900 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

villa Chaber to kameralna inwestycja mieszkaniowa przy ulicy 
Stelmachów. W  budynku zaprojektowano zaledwie 10 miesz-
kań o powierzchni od 39 do 66 metrów kwadratowych, których 
rozkład został zaprojektowany tak, aby do wnętrza dostar-
czyć jak najwięcej światła i zapewnić użytkownikom maksimum 
komfortu i funkcjonalności. Przemyślany układ daje możliwość 
aranżacji według uznania mieszkańców, co pozwala na dowolne 
kształtowanie własnej przestrzeni życiowej.

Do wszystkich lokali dla zapewnienia pełnej wygody użytko-
wania przygotowano miejsca postojowe na terenie objętym in-
westycją. Dogodna lokalizacja gwarantuje zarówno bliskość do 
głównych arterii komunikacyjnych, szkół oraz Galerii Brono-
wickiej, jak i jednocześnie spokój w sąsiedztwie luźnej zabudo-
wy jednorodzinnej.
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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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Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Wieliczce.
ul. Zielna – Wieliczka

Oferujemy 3-pokojowe mieszkania o metrażach 66,24 m2 i 63,21 m2  
z możliwością połączenia w jeden segment – 128, 97 m2

Zamknięte i ogrodzone osiedle z własną drogą dojazdową  
i obszernym parkingiem dla mieszkańców to enklawa prywatności.

www.zielnapark.pl

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Wieliczka, ul. Sikorksiego 5, tel. +48 507 89 69 01
www.zielnapark.pl, zielnapark@wp.pl

WIELICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
32-020 Wieliczka, ul. Sikorskiego 5
tel. +48 668 81 23 98
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ul .  Twardowskiego 65 |  Kraków
siedziba firmy

tel .  12 300 40 00

ul. Pszczelna 30 | Kraków | termin realizacji III kw. 2019

start .com.pl

ul .  Kordiana 50 |  Kraków
przy inwestycj i

tel .  12 300 40 19

ul .  Kurzei  2 |  Kraków
przy inwestycj i

tel .  12 300 40 18

N O W A
I N W E S T Y C J A
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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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Wola Justowska okolica Parku Decjusza i ZOO

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

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

odbiór: 
wrzesień 

2018
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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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■ nowoczesny kompleks 
3 budynków w zabudowie 
bliźniaczej, składające się  
z 6 komfortowych 
nieruchomości  
o pow. 118,55 m2 każdy

■ działki od 279 do 321 m2

■ możliwość wykończenia 
pod klucz

Akwadrat Deweloper Sp. z o.o. Sp. kom.
tel.: 570-132-922 | www.zaciszebibice.pl

Oddanie inwestycji  
do użytkowania

IV kw. 2018 r.
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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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Czy każda firma, niezależnie od wielkości i branży, może 
stać się celem cyberataku?
Tak — cyberprzestępcy nie są w  tym kontekście wybredni. Ist-
nieją zagrożenia, które służą do masowego atakowania wszyst-
kich firm niezależnie od rozmiarów, ale mamy także do czynienia 
z  atakami ukierunkowanymi na konkretne sektory, np. przemysł, 
bankowość itp. Duże firmy i  korporacje to dla cyberprzestępców 
znacznie większe potencjalne zyski, ale i bardziej skomplikowane 
przygotowania do ataków. Małe firmy są z kolei atrakcyjnym celem, 
ponieważ zwykle są słabiej zabezpieczone, a w wielu przypadkach 
działają jako podwykonawcy, współpracując z większymi przedsię-
biorstwami, w  wyniku czego mogą stać się niejako fazą wstępną 
większego ataku.

Czy lokalizacja ma jakiś wpływ na poziom zagrożenia i firmy 
mające siedzibę w danym miejscu są częściej atakowane niż 
inne?

Lokalizacja może mieć wpływ w przypadku ataków ukierunkowa-
nych na konkretny obszar geograficzny. Większość cyberataków 
ma jednak charakter masowy i niezależny od położenia ofiar.

Liczba zagrożeń ciągle wzrasta i są one coraz bardziej złożone, 
a to sprawia, że zapewnienie pełnej ochrony jest coraz 
trudniejsze. Jak wiele polskich firm ma z tym problem?

Na szczęście coraz więcej firm dostrzega konieczność przezna-
czenia określonych nakładów na zabezpieczenia informatyczne. 
Oczywiście do ideału nam daleko, jednak widać pozytywny trend. 
Trudno jednoznacznie oszacować, jaki jest odsetek dobrze zabez-
pieczonych firm, jednak z pewnością jest ich coraz więcej.

Czy do zabezpieczenia firm wprowadzana jest sztuczna 
inteligencja?

Mechanizmy sztucznej inteligencji, a  precyzyjniej uczenia maszy-
nowego, funkcjonują w rozwiązaniach bezpieczeństwa już od dłuż-
szego czasu. W naszych produktach służą one m.in. do wykrywania 
nieznanych zagrożeń oraz analizy potencjalnie niebezpiecznych 
zachowań w systemie. Zatem jeżeli firma wdraża nowoczesne roz-
wiązania bezpieczeństwa, automatycznie zyskuje mechanizmy wy-
korzystujące metody sztucznej inteligencji.

Zagrożenia bywają też związane z korzystaniem 
z przestarzałej infrastruktury IT. Czy firmy zdają sobie 
sprawę z tego, jak ważne jest odpowiednie wewnętrzne 
środowisko IT?

Tutaj sytuacja jest skomplikowana, ponieważ w  niektórych przy-
padkach wymiana sprzętu komputerowego na nowszy okazuje 
się bardzo problematyczna, a  nawet niemożliwa. Sztandarowym 

przykładem są organizacje przemysłowe, gdzie jakakolwiek prze-
rwa w działaniu systemów sterujących procesami produkcyjnymi 
jest niezmiernie kosztowna. Ponadto znaczna część oprogramowa-
nia stosowanego w przemyśle po prostu nie funkcjonuje prawidło-
wo w nowoczesnych systemach operacyjnych. Dlatego podejście 
do cyberbezpieczeństwa przemysłu musi uwzględniać priorytet 
zachowania ciągłości procesów i pozwalać na zabezpieczanie na-
wet starszych systemów (np. Windows XP). W  przypadku bizne-
su mamy do czynienia z przeciwną sytuacją — tutaj należy zadbać 
przede wszystkim o bezpieczeństwo informacji, a co za tym idzie 
konieczne jest jak najszybsze instalowanie wszelkich uaktualnień 
— zarówno dla systemów operacyjnych, jak i aplikacji. 

Czy cyberprzestępcy wykorzystują nielegalne wersje 
oprogramowania?

Nielegalne wersje oprogramowania stanowią jeden z popularnych 
wektorów infekowania komputerów i  urządzeń mobilnych. Wer-
sje takie są często udostępniane na „szemranych” stronach, gdzie 
mało kiedy wykonywana jest jakakolwiek weryfikacja zamieszcza-
nego oprogramowania. Często instalatory takich „spiraconych” 
wersji instalują przy okazji w systemach tylne furtki (tzw. backdo-
ory), które pozwalają cyberprzestępcom na przejmowanie kontroli 
nad zainfekowanymi maszynami.

Kiedyś zdarzało się, że przestępca korzystał z socjotechniki, by 
wykraść dane. Jak jest obecnie? Czy dziś do tego służy głównie 
oprogramowanie?

Socjotechnika od dawna jest jednym z często wykorzystywanych 
narzędzi w arsenale cyberprzestępców. Obecnie najczęściej moż-
na zaobserwować ten mechanizm w atakach phishingowych, gdzie 
atakujący próbuje nakłonić ofiarę do kliknięcia odnośnika, uru-
chomienia załącznika lub przekazania poufnych informacji w  for-
mularzu (np. dane logowania, dane osobowe itp.). Socjotechnika 
w dalszym ciągu doskonale sprawdza się także jako wstępny ele-
ment zaawansowanych ataków ukierunkowanych, gdzie na począt-
ku cyberprzestępcy przeprowadzają rekonesans, celem poznania 
struktury firmowej sieci.

Jakie są główne przeszkody w firmach we wdrożeniu 
zaawansowanych rozwiązań IT chroniących przed 
zagrożeniami?

Jednym z problemów może być przestarzały sprzęt, chociaż zda-
rza się to coraz rzadziej i występuje najczęściej w organizacjach 
publicznych. Częstym objawem jest niechęć do inwestowania 
w  zaawansowane rozwiązania zabezpieczające z  racji złudnego 
poczucia bezpieczeństwa — w myśl idei „dlaczego miałoby się to 
przydarzyć właśnie nam?”. 

Rozwój technologii stwarza firmom wiele nowych możliwości. 
Niestety, z roku na rok rośnie także liczba przestępstw w sieci. 
Jak ochronić firmę przed cyberatakami? O cyberzagrożeniach 
i o tym, jak się przed nimi bronić, w rozmowie z Justyną Gorczycą 
opowiada Piotr Kupczyk z firmy Kaspersky Lab Polska.

Cyberbezpieczeństwo firm
rozmowy
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Jak zbudować kulturę organizacyjną, która pomoże 
firmie ochronić dane przed cyfrowymi zagrożeniami? Czy 
wprowadzenie RODO może jakoś pomóc w tym zakresie?
Kulturę cyberbezpieczeństwa w firmie należy budować, uwzględ-
niając regularne szkolenia całego personelu — od „szeregowych” 
pracowników po zarząd. Rozporządzenie RODO powinno w  tym 
zakresie pomóc, ponieważ nakłada na firmy obowiązek posiadania 
mechanizmów pozwalających na identyfikowanie i  neutralizowa-
nie ataków mających wpływ na ochronę danych osobowych. 

Wspomniał Pan, że tzw. „szeregowi” pracownicy również 
powinni przechodzić specjalne szkolenia. Jaki wpływ 
mają oni na cyberbezpieczeństwo firmy? Jakie ryzykowne 
działania zdarza się im podejmować?

Olbrzymi. Nawet najskuteczniejsze i  najnowocześniejsze syste-
my bezpieczeństwa nie będą w stanie zapewnić należytej ochrony, 
jeżeli w firmie będą pracowali nieprzeszkoleni pracownicy, popeł-
niający — najczęściej nieświadomie — elementarne błędy. Do zna-
komitej części poważnych ataków paraliżujących działanie całych 
firm dochodzi, ponieważ ktoś kliknął załącznik w  cyberprzestęp-
czym e-mailu — np. rzekomą fakturę lub sfałszowane potwierdzenie 
nadania paczki. Nie bez powodu mówi się, że system zabezpiecza-
jący jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo. A w przy-
padku systemów firmowych najsłabszym ogniwem najczęściej 
okazuje się człowiek. Do innych ryzykownych działań należy pod-
łączanie firmowych urządzeń do zewnętrznych sieci, podłączanie 
do firmowych urządzeń prywatnych nośników, wymiana danych 
między komputerami firmowymi i domowymi, stosowanie słabych 
haseł, dzielenie się z kolegami i koleżankami z pracy danymi logo-
wania do systemów korporacyjnych. Można długo wymieniać.

A czy social media mają wpływ na zwiększenie zagrożenia 
cyberatakiem?

Media społecznościowe mogą służyć cyberprzestępcom jako ka-
nał infekowania urządzeń w firmach, np. poprzez rozsyłanie szko-
dliwych odnośników w  atrakcyjnych postach i  wiadomościach. 
Poważnym problemem może być także zamieszczanie przez pra-
cowników na swoich profilach w  mediach społecznościowych 
szczegółów związanych z miejscem pracy, np. informacji o stoso-
wanym sprzęcie, zdjęć stanowiska pracy, serwerowni itp.

Podobno w ubiegłym roku ponad połowę wszystkich 
wyłudzeń danych online stanowiły oszustwa finansowe. Jak 
przestępcy uzyskują dostęp do pieniędzy?

Najczęściej dochodzi do kradzieży danych logowania do systemów 
bankowości online. W tym celu atakujący stosują phishing, podszy-
wając się pod banki i inne organizacje lub instalują na urządzeniach 
ofiar trojany przechwytujące znaki wprowadzane z klawiatury. 

W jaki sposób można ochronić się przed phishingiem?

Przede wszystkim poprzez stosowanie skutecznego rozwiąza-
nia bezpieczeństwa, które powinno odsiać znaczną część oszu-
kańczych i niebezpiecznych wiadomości. Poza tym niezbędne jest 
prowadzenie szkoleń dla pracowników, dzięki czemu będą oni 
w  stanie samodzielnie rozpoznawać sztuczki stosowane przez 
cyberprzestępców.

Usługi chmury pomagają firmom w codziennym 
funkcjonowaniu. Kto ponosi odpowiedzialność za dane 
przechowywane w chmurze?

Ochrona danych przechowywanych w  chmurze to odpowie-
dzialność rozproszona. Oczywiście dostawcy usług chmurowych 
muszą utrzymywać odpowiednio wysoki poziom zabezpieczeń, 
jednak to nie powinno sprawiać, że klienci mogą się czuć bezkar-
nie, ponieważ to oni odpowiadają za zasady dostępu do swoich 
danych, ustawianie silnych haseł i  konfigurację. Nawet jeśli do-
stawca twierdzi, że zadba o  wszystko i  pokryje wszelkie straty 
w  przypadku wycieku (co jest wysoce nieprawdopodobne, jed-
nak załóżmy, że ktoś zdecydowałby się na takie zobowiązanie) — 
co firma zakomunikuje swoim klientom, gdy dojdzie do wycieku 
ich danych? Będzie obwiniać usługodawcę zewnętrznego? W re-
alnym świecie to nie zatrzyma klientów przed zrezygnowaniem 
z usług firmy. 

W naszej codzienności pojawia się coraz więcej inteligentnych 
urządzeń połączonych z internetem. Czy korzystanie z nich 
jest bezpieczne z cyberprzestępczego punktu widzenia? 
W jaki sposób przestępcy mogą wykorzystać urządzenia 
Internetu Rzeczy? 

Urządzenia Internetu Rzeczy są wyposażone w komputery, któ-
re można wykorzystać tak samo, jak klasyczne pecety i smartfony. 
Ponadto, z racji konieczności zapewnienia łatwego użytkowania, 
urządzenia te bardzo często posiadają znikome zabezpiecze-
nia lub nie posiadają ich wcale. Spektakularnym przykładem wy-
korzystania takich urządzeń przez cyberprzestępców jest Mirai 
— sieć zainfekowanych maszyn (tzw. botnet) składająca się głów-
nie z drukarek i kamer podłączonych do internetu, która dopro-
wadziła do poważnych problemów w funkcjonowaniu internetu. 
Aby zminimalizować ryzyko, należy wybierać urządzenia produ-
centów, którzy przykładają należytą wagę do bezpieczeństwa, 
a  także zadbać o  to, by urządzenia połączone z  internetem nie 
funkcjonowały z domyślnymi hasami pozwalającymi na dostęp do 
ich konfiguracji.

Powiedzmy, że doszło do ataku. Czy łatwo go wykryć? Jak 
zareagować na incydent naruszenia bezpieczeństwa?

Wszystko zależy od charakteru ataku. Jeżeli mamy do czynienia np. 
z  oprogramowaniem ransomware, które szyfruje dane dla okupu, 
atak wykryjemy bardzo szybko, ponieważ nie będzie możliwości 
korzystania z  komputerów, a  cyberprzestępcy sami poinformują 
nas w stosownym komunikacie, że należy zapłacić za przywrócenie 
dostępu do danych. Inna sprawa, że w takim przypadku z tego wy-
krycia niewiele wynika — dane i tak zostaną utracone, jeżeli firma 
nie dysponuje kopią zapasową. 

Istnieją jednak ataki ukierunkowane, które potrafią być aktywne 
w sieci ofiary miesiącami, a nawet latami, do czasu, gdy cyberprze-
stępcy wykonają swoje wszystkie działania. Zazwyczaj po takich 
atakach nie zostają praktycznie żadne ślady, ponieważ przestępcy 
stoją na wysokim poziomie technicznym i potrafią zatrzeć rezulta-
ty swoich działań. 

W obu przypadkach sprawdza się idea, że zdecydowanie łatwiej 
zapobiegać, niż leczyć. Dlatego coraz ważniejsze jest stosowanie 
nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, które są w  stanie wy-
krywać anomalie w systemach firmowych, a tym samym identyfi-
kować nawet nieznane cyberzagrożenia. 

Nie istnieje jedna uniwersalna reakcja na incydent. Bardzo po-
mocne w  tym kontekście jest korzystanie z  usług firm z  branży 
bezpieczeństwa, które są w stanie zapewnić pomoc w analizie in-
cydentów i przygotowaniu odpowiednich zmian w infrastruktu-
rze firmowej, aby zapobiec przyszłym naruszeniom. 
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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 85,82 m2

cena 6716 zł/m2 / 576 350 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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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 6700 zł/m2 / 65 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. Kącik 10

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

SPRZEDAż / WYNAJEM

metraż 259,27 m2

cena 7900 zł/m2 / 75 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 186,35 m2 — istnieje 
 możliwość połączenia
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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 225,00 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 – open space

inne dostępne lokale 500 m2 (całe piętro) 
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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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Miejsce przyjazne ludziom biznesu

budynek oddany do użytkowania

powierzchnie biurowe i usługowe

proMocyjne stawki wynajMu tel. 530 500 555

www.conradbiura.pl



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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POD PATRONATEM „KRAKOWSKIEGO RyNKU NIERUCHOMOŚCI”

współpracy: Mamy taką zasadę, przynajmniej w  naszych biurach 
w  Krakowie, Katowicach i  Jaworznie, że właściwie nie traktujemy 
pracowników innych biur jak konkurencji, bardziej jak partnerów 
w biznesie. Branża nieruchomości jest jedną z niewielu, która umoż-
liwia taką współpracę — podkreśla menadżer biura RE/MAX 
Prestige.

Zdrowa konkurencja — motywacja do rozwoju
Podobnego zdania jest stała uczestniczka pikników — Joanna 
Tomalak, menadżer zespołu sprzedaży w  Freedom Nierucho-
mości. Tłumaczy, że agenci, którzy pracują na podstawie umów 
na wyłączność, nie muszą bać się konkurencji. Jeżeli jeden z nich 
pracuje dla klienta szukającego mieszkania, a kolega z branży ma 
w bazie nieruchomość, która spełnia jego kryteria, nic nie stoi na 
przeszkodzie, by podjęli współpracę. Gdy dojdzie do transakcji, 

każdy z agentów otrzyma prowizję 
od osoby, którą reprezentują. Za-
danie wykonane szybko i  skutecz-
nie oznacza również zadowolenie 
klienta, o  czym wspomina Tomasz 
Nowak, właściciel Nowak Esta-
te: Nasza współpraca pomaga nam 
efektywniej realizować zadania, któ-
rych podejmujemy się w pracy z klien-
tami. Jeśli mam nieruchomość do 
sprzedaży, to współpracując z innymi 
agentami, mogę ją po prostu szybciej 
sprzedać, dzięki czemu mój klient na 
tym zyskuje. Albo odwrotnie — kiedy 
pracuję dla klienta, który kupuje nie-
ruchomość i  zleca mi znalezienie jej 
na rynku, to dzięki współpracy mam 
większe szanse na to, żeby to zlece-
nie szybciej zrealizować, więc znowu 
efekt jest taki, że nasi klienci są bar-
dziej zadowoleni, a o to chodzi. Poza 
tym konkurencja na rynku stanowi 
dobrą motywację do rozwoju. Ge-
neralnie dobrze mieć konkurencję, bo 

ona nas mobilizuje do tego, żeby świadczyć usługi na jeszcze wyż-
szym poziomie. Konkurencja jest jak najbardziej wskazana, oczy-
wiście zdrowa konkurencja — nie chodzi o to, żeby jeden drugiemu 
podbierał klientów, tylko żeby rywalizować ze sobą jakością usługi 
— zaznacza Joanna Tomalak.

Agenci dla Emilki
W  czasie pikniku odbędzie się aukcja, z  której dochód zosta-
nie przeznaczony na pomoc Emilce Krzyżak. Emilka jest moją 

Gra fair play na rynku nieruchomości 
jest możliwa

P
od hasłem „Gra fair play na rynku nieruchomości jest moż-
liwa”, 14 września w  Dworze w  Tomaszowicach odbędzie 
się Trzeci Piknik Nieruchomości, zorganizowany przez biu-

ro RE/MAX Prestige. Rozpocznie go szkolenie dotyczące tech-
nik negocjacji w nieruchomościach. Będzie to okazja do tego, by 
pod okiem trenera sprzedaży Krzysztofa Rzepkowskiego, rozwi-
jać umiejętności sprzedażowe i uczyć się, w jaki sposób rozmawiać 
z potencjalnym klientem, by osiągnąć sukces. Celem szkolenia nie 
będzie jednak tylko osiąganie satysfakcjonującej ceny, ale przede 
wszystkim finalizacja transakcji. Negocjacje to bardzo szeroki te-
mat. Negocjujemy właściwie wszystko i  w  każdym momencie, nato-
miast tutaj bardziej rzecz ma się o zamykaniu transakcji. Chodzi o to, 
żeby agent, który zajmuje się ofertą, umiał tak poprowadzić rozmowy 
z klientami oglądającymi nieruchomość, żeby doprowadzić do transak-
cji — wyjaśnia Ilona Mastalerz, menadżer biura RE/MAX Prestige.

Już wkrótce agenci nieruchomości będą mogli wziąć udział w szkoleniu dotyczącym 
negocjacji, połączonym z integracją i aukcją, z której środki zostaną przeznaczone 
na pomoc dziewczynce z autyzmem. Przed nami Trzeci Piknik Nieruchomości, 
któremu patronuje dwutygodnik „Krakowski Rynek Nieruchomości”.

Przestrzeń do współpracy
Do udziału w  Trzecim Pikniku Nieruchomości są zaproszeni 
wszyscy agenci z Małopolski i Śląska, bez względu na to, w  ja-
kim biurze pracują. Ilona Mastalerz zauważa, że szkolenia są 
potrzebne całej branży, zwłaszcza po deregulacji zawodu po-
średnika nieruchomości. Odkąd licencja nie jest wymagana, 
konieczne jest organizowanie szkoleń dla osób wykonujących 
ten zawód i  podnoszenie standardów wewnątrz środowiska. 
Poza tym kontakty z  innymi agentami są okazją do nawiązania 
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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.

siostrzenicą i chrześnicą, skończyła w styczniu 8 lat, od wczesnych 
lat życia ma zdiagnozowany autyzm, czyli zaburzenia rozwoju, zwią-
zane m.in. z  relacjami społecznymi. Jest trochę wyobcowana, ma 
trudności z  nawiązywaniem kontaktów i  postrzega rzeczywistość 
trochę inaczej niż jej rówieśnicy. Przykładowo, gdy inne dzieci le-
pią z  ciastoliny figurki, jej wystarczy, że ją ugniata, robi z  niej kulki 
i  wącha — mówi Dominika Dąbrowska, doradca ds. marketin-
gu i sprzedaży nieruchomości w RE/MAX Prestige. Dodaje, że 
dzieci autystyczne otrzymują niewielką pomoc materialną od 
państwa — rodzice muszą finansować terapię z własnych środ-
ków, ewentualnie z  pomocą fundacji. Środki zebrane w  czasie 
poprzednich pikników nieruchomości umożliwiły opłacenie 
części wydatków związanych z wyjazdem na obóz terapeutycz-
ny, w którym dziewczynka bierze udział dwa razy w roku. Emilka 
ma również zaburzenia sensoryczne (m.in. równowagi oraz ob-
niżone napięcie mięśniowe), powodujące trudności w nauce jaz-
dy na zwykłym 2-kołowym rowerze, z którego korzystają dzieci 
w jej wieku. Dlatego pomocą byłby dla niej 3-kołowy rower re-
habilitacyjny. Dochód z tegorocznej aukcji zostanie przeznaczo-
ny na jego sfinansowanie.

Co można wylicytować?
Część przedmiotów wystawionych na aukcji, organizatorzy 
pozyskują wcześniej, a  pozostałe przynoszą ze sobą uczest-
nicy pikników. Wylicytować można nie tylko rzeczy, ale 
i  usługi, np. konsultacje dotyczące mediów społecznościo-
wych. Często pojawiają się również nietypowe rzeczy. We 

wcześniejszych edycjach były to np. kij do golfa czy zabytkowy 
aparat fotograficzny.

Wzrasta zainteresowanie Piknikiem 
Nieruchomości
W tym roku Piknik Nieruchomości zostanie zorganizowany już 
po raz trzeci. Jak wyglądały jego początki? Kilka lat temu by-
łam w  Warszawie na podobnym wydarzeniu, które organizował 
WSPON, czyli Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obro-
cie Nieruchomościami — wspomina Ilona Mastalerz. Widziałam, 
że agenci razem uczą się i  integrują. Spodobała mi się ta inicjaty-
wa i  uznałam, że w  Krakowie brakuje takich wydarzeń. Pomyśla-
łam, że mogłabym je zorganizować. Tak zaczął się pierwszy piknik 
— dodaje. Początkowo pikniki gromadziły agentów z  Mało-
polski, w tym roku w wydarzeniu będą uczestniczyli także po-
średnicy nieruchomości ze Śląska. Wynika to m.in. z  tego, że 
RE/MAX Prestige niedawno otworzył swoje biura w  Kato-
wicach i  Jaworznie. Często osoby mieszkające na Śląsku po-
szukują mieszkania w Małopolsce i odwrotnie, dlatego agenci 
nieruchomości z tych rejonów mają duże pole do współpracy, 
choćby na zasadzie poleceń. Piknik może być zatem pretek-
stem do nawiązania kontaktów. Jest to świetna okazja do tego, 
żeby się spotkać, zrelaksować i  przyjemnie spędzić czas, ale rów-
nież wymienić się doświadczeniami i czegoś nauczyć, gdyż piknik 
jest połączony ze szkoleniem, przyjemne z pożytecznym — podsu-
mowuje Joanna Tomalak.

Anna Kapłańska
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balkon, to dla agenta za mało. Opowiedz, jak teraz mieszkasz, co 
cię drażni, a co sobie cenisz. Jakie masz dalsze plany, co jest dla 
ciebie najbardziej istotne w nowym lokum. Dobry agent skorzy-
sta z każdej informacji przy doborze ofert, zamiast wysyłać hur-
tem, co znajdzie. 

• Zwróć uwagę na sposób naliczenia wynagrodzenia. Wiele biur 
odchodzi przy tej usłudze od procenta od ceny. To oznacza, że 
rozumieją, kto jest ich klientem. Przecież mają dla ciebie obniżyć 
cenę, więc ich wynagrodzenie powinno być stałe lub powiązane 
z uzyskaną obniżką od ceny ofertowej. Zdarza się, że biuro ocze-
kuje wynagrodzenia za poszukiwanie, jeśli się wycofasz z  pro-
jektu. Trudny punkt w umowie, ale powinno być to zrozumiałe, 
że za poświęcony czas na wyszukiwanie ofert i organizację spo-
tkań należy się zapłata. Warto jednak określić w umowie zasady 
raportowania, jak i konkretne kwoty za poniesione koszty.

• Jeśli masz wątpliwości odnośnie skutecznej pomocy w  nego-
cjacjach, masz prawo oczekiwać, że przy zakupie agent będzie 
reprezentował ciebie i  nie pobierze wynagrodzenia z  drugiej 
strony. Taka formuła funkcjonuje na rynku.

• Dobre biuro często będzie oczekiwać współpracy na wyłącz-
ność. Jeśli się jej obawiasz, poproś o klarowne zapisy dotyczące 
jej wypowiedzenia. Pamiętaj, że współpraca z jednym pośredni-
kiem to oszczędność czasu. Unikniesz oglądania tej samej nie-
ruchomości z  różnymi agencjami, a  po pierwszych wspólnych 
wizytach w mieszkaniach możesz liczyć na lepszą selekcję ofert 
pod kątem twoich potrzeb.

• Ustalenie ram czasowych współpracy jest kluczowe dla obydwu 
stron. Zbyt długie poszukiwania powodują, że obie strony za-
czynają czuć znużenie. Czasami dobrze zawiesić projekt na jakiś 
czas i wrócić do tematu z nową energią.

• Bądź szczery w kwestii budżetu na najem czy zakup. Podawa-
nie zaniżonych możliwości nie ma sensu. Mając wiedzę o real-
nym budżecie, agent skuteczniej pokieruje rozmową o cenie ze 
sprzedającym.
Komunikuj się, wymagaj, a dobry agent stanie się pomocnym ko-

ordynatorem tego ważnego momentu, jakim jest nabycie czy na-
jem nowego lokum.

Na pewno nie dostaniesz tego, czego szukasz, w przypadku, je-
śli nie zlecisz konkretnemu agentowi konkretnych poszukiwań i nie 
podpiszesz umowy. Pośrednik mający kilka prezentacji nierucho-
mości w  ciągu dnia, kilka razy słyszy od różnych klientów: Proszę 
o mnie pamiętać i jak będzie coś podobnego, czekam na ofertę. W więk-
szości przypadków otrzymasz nietrafione propozycje lub nie otrzy-
masz ich wcale. Rozwiązaniem jest dobrze zdefiniowana relacja: 
zlecam, płacę, wymagam, dostaję.

Poszukiwania z pośrednikiem.  
Jak na tym skorzystać

W
 Polsce wciąż jeszcze króluje przekonanie, że pośrednik 
jest zbędnym ogniwem w  procesie nabycia nierucho-
mości. Internet aż huczy od wpisów, że nie wiadomo, 

za co biorą „tyle prowizji” i że „guzik wiedzą”. Wiele osób uważa, że 
wszystko da się samodzielnie wyszukać, sprawdzić u  notariusza 
i sprawa załatwiona. Z drugiej strony pojawia się coraz więcej pozy-
tywnych komentarzy. Pozytywnie piszą tylko ci klienci, którzy wie-
dzieli, za co zapłacili i dostali wymierną pomoc — ktoś ich wyręczył, 
zaoszczędził ich czas i dał im to, czego potrzebowali.

Co w  praktyce oznacza poszukiwanie nieruchomości 
z pośrednikiem?

Czarny scenariusz
Podoba ci się mieszkanie, dzwonisz do pośrednika. Po trzech 
dniach udaje się dodzwonić — pośrednik sam nie oddzwania, bo 
nie ma czasu. Po tygodniu udaje się umówić. Gdzie? Spotkanie przy 
drugiej latarni, licząc od czwartej ławki. Na miejscu okazuje się, że 
mieszkanie jest na ulicy obok. Podpisanie umowy pod parasolem, 
przy kiepskim świetle. Umowa ma dwie strony, prowizja już wpi-
sana: 3,69 proc. brutto, w tym 23 proc. VAT. Dużo. Nie do końca 
wiesz za co, więc odechciewa ci się oglądania mieszkania. Zwłasz-
cza, że okna wychodzą na tramwaj, a nie o to ci chodziło. Z ogło-
szenia wynikało, że to cicha, spokojna uliczka — ta z ławką i latarnią 
— owszem.

Oczywiście scenariusz wyolbrzymiony, ale wystarczą dwa ele-
menty z powyżej wymienionych i kontakt z pośrednikiem pozosta-
wi niesmak i strach przed kolejnym.

Kino familijne
Na szczęście większość przypadków to spokojne scenariusze 
z happy endem. Jeśli z dreszczykiem, to tylko z ekscytacji, że to jest 
właśnie to, czego szukałeś. Ale to nie dzieje się samo i nie z przy-
padku. Do tego trzeba się przygotować. I warto poszukać fachow-
ca. Są biura, które oferują usługę poszukiwania nieruchomości dla 
nabywcy. Jest to dość świeży na rynku model współpracy, dlatego 
niewielu klientów ma świadomość istnienia takiej usługi. I jeszcze 
nie wszyscy pośrednicy doceniają jego zalety.

Jak ustawić współpracę, żeby skorzystać?
• Popytaj znajomych o polecenie sprawdzonego pośrednika.
• Jeśli masz upatrzone biuro pośrednictwa, umów się na spotka-

nie. Nie da się zlecić poszukiwań telefonicznie czy też mailowo.
• Poznaj osobiście agenta, który będzie dla ciebie pracował. Zapy-

taj o doświadczenie, dyspozycyjność.
• Zapytaj, jak pracuje. Wolisz, żeby dzwonił z ofertą, a może pre-

ferujesz kontakt mailowy? Ustalenie sposobu komunikacji po-
zwoli uniknąć frustracji.

• Poproś o  projekt umowy, sprawdź, co wchodzi w  zakres usłu-
gi. W jednym biurze będzie to wycinek procesu, w innym biuro 
może zaoferować szerszy zakres. Dowiedz się, czy agent współ-
pracuje z innymi biurami i czy na pewno nie musisz szukać u kon-
kurencji. Profesjonalna pomoc w poszukiwaniu ma ci zapewnić 
dostęp do wszystkich ofert.

• Daj poznać siebie i swoje plany. Suchy opis Szukam z narzeczo-
ną mieszkania do 350 tys. zł, wystarczy jedna sypialnia, może być 

Agnieszka Nowakowska
właściciel Plan A – nieruchomości
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Wynajem w popularnych lokalizacjach
Jak czytamy w  raporcie ronin24.pl, wynajem 30-metrowego 
mieszkania w równie często wybieranych przez najemców Bro-
nowicach i Krowodrzy, wiąże się z podobnym wydatkiem — od-
powiednio 1292 i 1269 zł. 

Szeroką ofertą kawalerek na wynajem charakteryzują się 
również Dębniki. Tutaj za wynajem mieszkania o  powierzchni 
ok. 30 mkw. należy zapłacić średnio 1280 zł. Niewiele powyżej 
1200 zł oczekują od najemców właściciele 1-pokojowych lokali 
oferowanych w Prądniku Czerwonym. 

Tańszym rozwiązaniem jest wynajem kawalerki w Podgó-
rzu Duchackim, Bieżanowie, Mistrzejowicach, Wzgórzach 
Krzesławickich i  co ciekawe — Zwierzyńcu. W  wymienio-
nych lokalizacjach stawki najmu mieszczą się w  przedziale 
1125–1196  zł. 

Nie tylko czynsz dla właściciela
W  każdym przypadku do czynszu wpłacanego na konto wła-
ściciela należy doliczyć opłaty administracyjne i  eksploatacyj-
ne. Zaletą niewielkich mieszkań często okazuje się niski czynsz 
administracyjny (dla 1 lub 2 lokatorów). Ze względu na metraż 
można zaoszczędzić również na kosztach ogrzewania. 

Joanna Kus

Najem kawalerki w Krakowie — 
gdzie i za ile

N
a rynku nowych mieszkań, za-
równo w  ubiegłym roku, jak 
i  obecnie, największą popular-

nością cieszą się mieszkania 2-pokojo-
we. Coraz większy odsetek nabywców 
decyduje się też na zakup 3-pokojowe-
go lokalu. Popularność kawalerek jest 
umiarkowana. W  atrakcyjnych lokali-
zacjach taka inwestycja może się szyb-
ko zwrócić, jeśli planujemy przeznaczyć 
ją na wynajem. Mimo wyższej średniej 
ceny metra kwadratowego, 1-pokojowe 
mieszkania to dobra opcja dla osób ku-
pujących w pojedynkę (z mniejszą zdol-
nością kredytową). Z  kolei biorąc pod 
uwagę wyłącznie rynek najmu, kawaler-
ka okazuje się przysłowiowym strzałem 
w  dziesiątkę. Obok mieszkań studenc-
kich, w  których im więcej niezależnych 
pokoi, tym lepiej, oferty mieszkań 1-po-
kojowych są najczęściej poszukiwane 
w  Krakowie. Takich mieszkań szukają 
zarówno single, jak i pary. 

Największym atutem kawalerek jest niezależność, przy nieco 
niższej cenie niż w przypadku np. lokalu 2-pokojowego. Z ana-
lizy ronin24.pl wynika, że różnica między średnimi stawkami 
najmu w najdroższej i najtańszej dzielnicy Krakowa wynosi 490 
zł. W  badaniu uwzględniono oferty wynajmu mieszkań o  po-
wierzchni ok. 30 mkw., opublikowane na portalu ogłoszenio-
wym KRN.pl.

Gdzie najdrożej i najtaniej?
Najwięcej za najem kawalerki musimy zapłacić w  dzielnicach: 
Grzegórzki (1500 zł), Podgórze (1466 zł), Stare Miasto (1395 zł) 
i Prądnik Biały (1343 zł), który wyróżnia się wieloma ofertami 
najmu w  nowo wybudowanych inwestycjach. Przyczyną niż-
szej ceny mieszkań (w  porównaniu do Grzegórzek i  Podgórza) 
w  Starym Mieście często jest niższy standard wykończenia 
i wyposażenia. Wielu właścicieli nie inwestuje w remont, ponie-
waż nadal uważa, że lokalizacja w  ścisłym centrum rekompen-
suje najemcom gorszy stan techniczny lokalu czy ewentualne 
braki w wyposażeniu. 

Najtańszymi dzielnicami pod względem czynszów najmu nie-
wielkich mieszkań są: Nowa Huta (1010 zł), Łagiewniki-Borek 
Fałęcki (1073 zł), Bieżanów–Prokocim (1080 zł), Swoszowice 
(1100 zł) i Czyżyny (1143 zł). 

Mieszkania o niewielkim metrażu to szansa na niezależność dla osób, które 
przez wiele lat wynajmowały pokoje w lokalach studenckich. Kawalerki to 
również dobre rozwiązanie dla par, które chcą zaoszczędzić na wspólnym 
wynajmie. Czy z perspektywy najemców kawalerki są osiągalne finansowo? 
Gdzie zapłacimy najwięcej?
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1-pokojowe – 24,5 m2  
Kaziemierz, ul. Bożego Ciała      
Studio położone na pierwszym piętrze 
w odrestaurowanej kamienicy, składa się 
z pokoju wraz z antresolą sypialnianą i osobnej 
kuchni. Widok na ogród. Ogrzewanie gazowe.  

Cena 293.000 zł  
tel. 512 110 804

2-pokojowe – 48 m2   
Łobzów, ul. Mazowiecka

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

Cena 450.000 zł
tel. 512 110 802

1-pokojowe - 27,5 m2  
Stare Grzegórzki,                             
ul. Grzegórzecka
Kawalerka do remontu położona na wysokim 
parterze w kamienicy w dobrym stanie. Składa 
się z osobnej kuchni, pokoju oraz łazienki z WC.  
Widok na ogród.

Cena 250.000 zł
tel. 512 110 804 

Rezydencja 520 m2 
Swoszowice
Willa wolnostojąca usytuowana na działce o 
pow. około 14 arów. Nieruchomość podzie-
lona na dwa niezależne mieszkania - w skład 
pierwszego wchodzi salon, kuchnia, jadalnia, 
2 sypialnie, gabinet, 2 łazienki oraz taras i dwa 
balkony; w drugim natomiast salon z anek-
sem kuchennym, dwa pokoje, łazienka oraz 
taras. Dodatkowo pomieszczenia gospodarcze, 
pralnia oraz garaż.

Cena 1.750.000 zł
tel. 513 084 377

3-pokojowe – 63,3 m2 
Ruczaj, ul. Zachodnia
Do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 
63,30 m2 składające się z 3 oddzielnych pokoi, 
kuchni, przedpokoju, łazienki, osobnego WC 
oraz balkonu . Do lokalu przynależy piwnica.
Mieszkanie idealne pod wynajem.

3-pokojowe - 81 m2 
Stare Miasto,                              
ul. Św. Sebastiana
Loft do własnej aranżacji, położony na ostatnim 
piętrzę w kameralnej kamienicy w bardzo do-
brym stanie. Planowany remont elewacji. Składa 
się z 3 pokoi, otwartej kuchni oraz łazienki z WC.    

Cena 670.000 zł
tel. 512 110 804

2-pokojowe - 37 m2

Zakrzówek, ul. Sodowa
Przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka, ogródek. Nowa 
inwestycja, kameralny budynek złożony 
z czterech mieszkań. Realizacja Styczeń 
2019 r. Dostępne inne metraże.

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

Przedpokój, salon, kuchnia z jadalnią, łazienka, 
taras ok. 20 m2. Miejsce parkingowe w garażu 
podziemnym oraz piwnica w cenie! Budynek 
z 2013 r.

Cena 420.000 zł
tel. 512 110 802 

3-pokojowe - 52 m2 
Olsza 
Przedpokój, trzy niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, toaleta, balkon, piwnica. 
Mieszkanie w stanie do remontu. Funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, rozwinięta infrastruktura, 
parking przed blokiem, ogrzewanie z MPECu. 
Idealne pod inwestycję.

2-pokojowe - 40 m2                         
Krowodrza, ul. Bratysławska
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, salonu 
z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki. 
Doskonała lokalizacja. Chroniony, monitoro-
wany apartamentowiec „Dom Wschodzącego 
Słońca”. Mieszkanie wykończone w wysokim 
standardzie. Idealne do zamieszkania lub pod 
inwestycję.                                                 

Cena 330.000 zł                                                 
tel. 12 412 00 72

Cena 296.000 zł
tel. 604 163 263

Cena  390.000 zł
tel. 12 263 01 35

Cena 355.000 zł
tel. 793 717 771  
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3-pokojowe – 90 m2                                                   

Bronowice,                          
ul. Sołtysa Dytmara
Mieszkanie składa się z: salonu, 3 pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, 2 łazienek z WC i balkonu. 
III p./ IV p. w budynku z 1998 roku. Mieszkanie 
wykończone w wysokim standardzie. W okolicy 
liczne ścieżki rowerowe. Budynek znajduje się w 
doskonałej lokalizacji pod względem komunika-
cyjnym, jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. 

 Cena 829.000 zł 
tel. 12 307 21 24  

1-pokojowe - 32 m2           
Nowa Huta, os. Teatralne                                                                   
Jeden pokój, jasna kuchnia, przedpokój, łazienka. 
Mieszkanie na drugim  piętrze w bloku z cegły. 
Cicha i spokojna okolica. Mieszkanie w dobrym 
stanie. Idealne dla rodziny.
 

Cena 199.000 zł 
tel. 531 998 080 

2-pokojowe - 57 m2  
Salwator
2 osobne pokoje z możliwością zrobienia       
3 pokojowego, jasna osobna kuchnia z balko-
nem, łazienka z WC. Nieruchomość znajduje 
się na drugim piętrze w trzypiętrowym bloku 
z lat 60tych. Do mieszkania przynależy 
osobny garaż o powierzchni 25 m2 oraz 
miejsce postojowe na terenie budynku.

Cena 570.000 zł
tel. 534 554 363

Apartament – 135/118 m2 
Przedmieścia Krakowa        
2 przedpokoje, salon z aneksem kuchennym, 
4 sypialnie, 2 łazienki z WC, pom. gospod., 
schowek, duży balkon, miejsce postojowe. 
Apartament wykończony w wys. standardzie w 
zabudowie szeregowej z 2018 r. Zlokalizowany w 
cichej, malowniczej okolicy, którą stanowi niska 
zabudowa jedno- i wielorodzinna.

Cena 599.000 zł
tel. 600 176 207

2-pokojowe – 47 m2 
Bronowice, ul. Władysława 
Podkowińskiego  
Ustawne dwupokojowe mieszkanie o 
powierzchni 47 m2 po remoncie.Mieszkanie 
posiada duża jasną kuchnię oraz loggię.                       
W pełni wyposażone,gotowe do zamiesz-
kania. Blok z roku 2005, cicha i spokojna 
okolica.Widok z loggii na zieleń i południe 
Krakowa. 

Cena 375.000 zł 
tel. 730 029 199

1-pokojowe – 21 m2  
Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju
Przedpokój, aneks kuchenny, pokój, łazienka, 
piwnica. Mieszkanie do własnej aranżacji; 
nowe okna plastikowe oraz drzwi zewnętrzne. 
W budynku znajdują się dwie windy.

Cena 205.000 zł 
tel. 531 992 777

3-pokojowe – 60 m2      
Wola Duchacka
Jasna kuchnia, łazienka z WC, schowek, przed-
pokój. Mieszkanie w stanie bardzo dobrym – po 
remoncie. Do lokalu przynależy balkon oraz 
piwnica. 
 

Cena 349.000 zł
tel. 537 469 677

2-pokojowe – 46 m2 
Kozłówek, ul. Okólna

Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, piwnica. 
Czteropiętrowy blok. Mieszkanie idealne 
pod wynajem. Blisko komunikacji miejskiej. 
Atrakcyjna cena i lokalizacja. 

2-pokojowe  - 38 m2                               
Śródmieście,                      
ul. Cieplińskiego  
Przedpokój, dwa oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z wc, balkon. Przynależna 
piwnica. Funkcjonalny układ pomieszczeń. 
Stan techniczny - do odnowienia/remontu. 
Blok z windą i ogrzewaniem miejskim mpec. 
Alejka spacerowa, tereny zielone. Przystanek 

autobusowy w pobliżu bloku.

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 289.000 zł
tel. 604 683 680

Cena 259.000 zł
tel. 534 533 332
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Cena 235.000 zł
tel. 792 707 776

3-pokojowe                   
Kraków,                              
os. Kazimierzowskie            

Trzy pokoje, łazienka, ciemna kuchnia 
wychodząca na większy pokój,  przedpokój, 
piwnica, balkon francuski . Mieszkania na 
parterze w niskim  czteropiętrowym  bloku. 
Możliwość własnej aranżacji. Bardzo dobra  
infrastruktura osiedla.

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 - 36,20 m2 
Złocień, ul. Agatowa 

Przedpokój, osobna jasna kuchnia, 2 
niezależne pokoje, łazienka z WC. I piętro. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej. 

Cena 249.000 zł
tel. 537 680 002

4-pokojowe - 74 m2           
Mistrzejowice, os. Piastów

Cztery pokoje, otwarta kuchnia, łazienka, 
WC, przedpokój. Duży taras. Przestronne 
mieszkanie zlokalizowane na 2. piętrze w 
kameralnym bloku. Dookoła bardzo dużo 
zieleni.Cicha część osiedla. 

Cena 420.000 zł
tel. 504 143 977

Cena 650.000 zł
tel. 12 311 33 33 

3-pokojowe – 61 m2 
Nowa Huta, os. Centrum E

Trzy niezależne pokoje, jasna oddzielna 
kuchnia, łazienka, osobne duże WC, 
przedpokój. Przynależna piwnica. Widokowe 
mieszkanie w cichej części osiedla w 
najbliższej okolicy Szkoły Muzycznej oraz Łąk 
Nowohuckich. Bardzo dobra komunikacja. 

Cena 327.000 zł
tel. 693 569 250

1-pokojowe - 20 m2 
Nowa Huta, os. Centrum A

Przestronny pokój z aneksem kuchennym, 
mała łazienka, przedpokój z szafą. Mieszkanie 
wewnątrz osiedla w najbliższym sąsiedztwie 
Placu Centralnego. Bardzo dobra komunikacja i 
infrastruktura handlowo-usługowa. 

Cena 150.000 zł
tel. 693 569 107

1-pokojowe - 35,54 m2 
Płaszów, ul. Przewóz

Przedpokój, kuchnia z oknem, 1 
pokój, łazienka z WC, piwnica. Istnieje 
możliwość wydzielenia drugiego pokoju. 
W bloku z windą z 2012 roku. Możliwość 
zakupu wraz z miejscem postojowym w 
wielostanowiskowym garażu.

Cena 295.000 zł
tel. 570 578 980

3 pokojowe - 56,5 m² 
Prądnik Biały, ul. Bociana

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
dwie sypialnie, łazienka z WC. Do mieszkania 
przynależy balkon. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Nowoczesny blok z windą. 
Teren wokół budynku chroniony, wjazd dla 
samochodów zabezpieczony szlabanem. 

Cena 430.000 zł
tel. 696 496 500 

3-pokojowe - 77 m2 
Prądnik Biały, ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej

Przedpokój, kwadratowa duża kuchnia, 3 
osobne pokoje, łazienka, WC, loggia, piwnica. 
Przestronne mieszkanie, w bardzo dobrym 
stanie. Ogrodzony blok z dostępnymi 
miejscami parkingowymi.

Cena 409.000 zł
tel. 537 978 098

Dom - 280 m2 
Wola Justowska

Dom przy Parku Decjusza. Duży salon z 
wyjściem na taras i malowniczy ogród, 
kuchnia z jadalnią, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 
garderoby, 3 pom. gospodarcze, piwnice, 
garaż. Budynek z bardzo dobrej jakości 
materiałów. Działka o powierzchni ok. 9 arów. 

Cena Informacja w biurze 
tel. 505 355  268
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GRZEGÓRZKI,
UL. BAJECZNA
3-pokojowe komfortowe 
mieszkanie o pow. 80 m2, 2014 r.
Cena: 780.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

STARE MIASTO,
UL. LIBROWSZCZYZNA
Gustowne 3-pokojowe mieszkanie, 
49,5 m2

Cena: 550.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

OSIEDLE PODWAWELSKIE,
UL. PAWLICKIEGO
2-pokojowy apartament 
o pow. 53 m2, klimatyzacja, 2004 r.
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

CZYŻYNY,
UL. ORLIŃSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m2, 
nowoczesne, 2018 r.
Cena: 475.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

ZIELONKI
Klimatyczny dom w zabudowie 
szeregowej o pow. 220 m2

Cena: 729.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

BRACIA-SADURSCY.PL

SUŁKÓW
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 120,84 m2, działki 256-292 m2

Cena: 450.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

BIEŻANÓW
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 29-75 m2

Ceny: od 173.420 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka 
 688-880-156

GM. WIELICZKA,
STRUMIANY
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 162,59 m2, działki 294-319 m2

Cena:  539.000 zł                             

KONTAKT:   Piotr Kudła 
 688-880-133

MODLNICA,
GM. WIELKA WIEŚ
4-pokojowy apartament, 65 m2, 
ogródek o pow. 110 m2, 2015 r.
Cena: 470.000 zł     

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 515-236-943
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ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. RAKOWICKA
Apartament 2-pokojowy, 78 m2, 
ekskluzywny
Cena: 1.070.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

KLINY,
UL. BARTLA
Mieszkanie 4-pokojowe, 
dwupoziomowe, 88 m2

Cena: 477.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

KROWODRZA,
AL. SŁOWACKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 108 m2, 
przestronne
Cena: 755.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

BRONOWICE,
UL. NA POLACH
Dom wolnostojący, 312 m2, 
p.u 264 m2, elegancki
Cena: 1.990.000 zł

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
komfortowe 
Cena: 589.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

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

Cena: 2.498.000 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

RUCZAJ,
UL. FEDEROWICZA
Mieszkanie 1-pokojowe, 29 m2, 
komfortowe, 2018 r.
Cena: 290.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto
                            572-985-869

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

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

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

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak
  518-706-518

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010
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BRONOWICE MAŁE,
UL. KOŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
nowoczesne
Cena: 595.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

DĘBNIKI,
UL. RACIBORSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 75 m2, 
niebanalne
Cena: 565.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer    
                   518-706-583

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

WOLA DUCHACKA,
UL. GOŁAŚKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 68,4 m2, 
urządzone
Cena: 498.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

DĘBNIKI,
SKOTNIKI
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 140-158 m2, działki 259-510 m2

Ceny: od 704.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184 

BRACIA-SADURSCY.PL

GIEBUŁTÓW
Mieszkania 4-pokojowe, 
pow. 71 m2, kameralne osiedle
Cena: 320.000 zł
 

KAZIMIERZ,
UL. STAROWIŚLNA
Mieszkanie 1-pokojowe, 24 m2, 
wysoki standard
Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

ZABIERZÓW,
UL. LEŚNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 80 m2, 
komfortowe
Cena: 489.000 zł 

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 
45 m2, p.u 30 m2, zadbane
Cena: 265.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195
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KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
gustowne, zadbane, do wejścia
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

PŁASZÓW,
UL. PŁASZOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 73,76 m2, 
wys. standard, 2008 r.
Cena: 710.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PYCHOWICKA,
UL. TYNIECKA
Dom wolnostojący, 280 m2, 
nowoczesny, dz. 7 ar., 2010 r.
Cena: 1.689.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

ZWIERZYNIEC,
UL. RZEPICHY
Dom wolnostojący, 270 m2, duży 
taras, dz. 5 ar, 2011 r.
Cena: 1.420.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

PODGÓRZE,
UL. NADWIŚLAŃSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 38,5 m2, 
apartamentowiec
Cena: 698.150 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

WOLA JUSTOWSKA
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 31-73 m2

Ceny: od 319.500 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

KOKOTÓW
Dom wolnostojący, 4-pokojowy, 
działka 1000 m2

Ceny: 650.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek                            
 688-880-149

 
 

KURDWANÓW,
UL. TURNIEJOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52,17 m2, 
urządzone
Cena: 413.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska       
                    503-780-786

SKAWINA,
UL. POLANKA HALLERA
Dom wolnostojący, 167 m2, 
gustowny, dz. 13 ar., 2014 r.
Cena: 610.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

WĘGRZCE WIELKIE,
UL. OLIWKOWA
Dom wolnostojący, 217 m2, 
dz. 10 ar., przestronny, 2010 r.
Cena: 845.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KONTAKT:  Jarosław Utnik                         
 688-880-152
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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

Bronowice – sprzedaż ul. Starowiślna – sprzedaż

Apartament 
o powierzchni 154 m2 
na sprzedaż.

Na sprzedaż nowoczesne 
2- pokojowe mieszkanie 
o pow. 40 m2. 

Cena: 1.300.000 zł Cena: 495.000 zł

ul. Nadwiślańska – sprzedaż Kazimierz - sprzedaż

Na sprzedaż mieszkanie 
na ulicy Nadwiślańskiej  
o pow. 78,80 m2.

Na sprzedaż mieszkanie 
na Krakowskim Kazimierzu 
o powierzchni 86 m2.

 

Cena: 1.150.000 zł Cena: 1.032.000 zł

ul. Kazimierza Wielkiego – sprzedaż ul. Lenartowicza – sprzedaż

Na sprzedaż 3-pokojowe 
mieszkanie o pow. 58 m2. 

Na sprzedaż mieszkanie 
na ulicy Lenartowicza  
o pow. 61,38 m2.

    Cena: 613.800 zł       

ul. Bajeczna – sprzedaż ul. Bolesława Chrobrego - sprzedaż

Na sprzedaż 4-pokojowe 
mieszkanie przy Bulwarach 
Wiślanych.

Na sprzedaż 3-pokojowe 
mieszkanie o pow. 63 m2 
w apartamentowcu.

Cena: 780.000 zł 

Cena: 465.000 zł

Denys Romanov +48795 795 482 denys@aphouse.pl

Bartosz Gromadka +48 795 720 024 bartosz@aphouse.pl

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

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

Bartosz Gromadka +48 795 720 024 bartosz@aphouse.pl

Cena: 680.000 zł

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

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

Karolina Dutka  +48 795 184 427 karolina@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: 555.000 zł do negocjacji
Cena miejsca postojowego: 30.000 zł

Kontakt: Tomasz Strusiński 
509-983-339, tomasz@studiotectum.pl
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Gotowy do zamieszkania, dwupoziomowy apartament z tarasem 
na dachu!  W cenie mieszkania wyposażenie, miejsce postojowe 
w parkingu podziemnym oraz komórka lokatorska. Ogrzewanie 
i ciepła woda z własnej kotłowni w budynku, klimatyzacja.

Mieszkanie 2-pokojowe z ogrodem. Osiedle ogrodzone, 
z prywatnym placem zabaw. Mieszkanie składa się z dużego 
i jasnego salonu z aneksem kuchennym, łazienki z wanną, 
sypialni z wyjściem na ogród, pokoju dziecięcego, który 
w przyszłości może również pełnić funkcje gabinetu. Ogród 
200 m2 z altaną oraz miejscem na rekreację. 

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl Adrian Paliś
+48 570 347 112

a.palis@nowodworskiestates.pl

Cena: 859 000 PLN

Cena: 560 000 PLN

Powierzchnia: 91 m2

Powierzchnia: 74 m2

ul. Agrestowa ul. ks. Jana KusiaSprzedaż Sprzedaż

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Kraków-Krowodrza, Wola Justowska

W ofercie stylowe mieszkanie dwupokojowe na Bronowicach. 
Prezentowana nieruchomość to 2-pokojowe mieszkanie z do-
datkową antresola o pow. 15 m2 zlokalizowane na 2 piętrze 
w kamienicy. Składa się z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, 
łazienki i antresoli. W budynku jest własna kotłownia.

Umow się na spotkanie: Marta Dunal
+48 575 973 123

m.dunal@nowodworskiestates.pl

Cena: 353 000 PLN Powierzchnia: 46 m2

ul. Zarzecze Sprzedaż

Kraków-Krowodrza, Bronowice

Dom nowoczesny z dachem płaskim, w pełni wyposażony, wnętrze 
ciekawie zaaranżowane, funkcjonalne, przestronne i atrakcyjne. 
Od strony ogrodu wygodny drewniany taras. Duży parking na 
7 miejsc postojowych. Budynek mieszkalny jednorodzinny, ale po 
niewielkich zmianach pełnić może także funkcję siedziby firmy.

Umow się na spotkanie: Robert Sulma
+48 662 817 527

robert@nowodworskiestates.pl

Cena: 849 000 PLN Powierzchnia: 136 m2

ul. Rzepakowa Sprzedaż

Kraków-Nowa Huta, Przylasek Rusiecki

Kraków-Podgórze, Bieżanów

Nowe mieszkanie z balkonem, garażem i komórką lokatorską. 
Drugie piętro budynku apartamentowego z windą. W skład 
mieszkania wchodzą: • w pełni umeblowany salon • aneks ku-
chenny: wszystkie niezbędne meble i sprzęt w zabudowie,  
• sypialnia umeblowana • łazienka: prysznic, umywalka, pralka.

Umow się na spotkanie: Izabela Kołodziejczyk
+48 731 070 300

izabela@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 41 m2

ul. Stefana Banacha Wynajem

Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Umow się na spotkanie:

Cena: 1 390 000 PLN Pow. 83 m2

ul. Rakowicka Sprzedaż

Kraków-Śródmieście, Grzegórzki

Apartament na czwartym piętrze, do dyspozycji: salon z anek-
sem, dwie sypialnie, łazienka z sauną, przedpokój z garderobą, 
duży taras. W każdym pomieszczeniu klimatyzacja oraz podgrze-
wane podłogi, kuchnia w pełni wyposażona. Marmur w łazienkach 
i hallu. W budynku windy cichobieżne.

Michał Jakubowski
+48 791 571 835

m.jakubowski@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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KONTAKT: Przemysław Polak 797-604-852KONTAKT: Przemysław Polak 797-604-852

Działka o pow. 15 ar., 
płaska, w kształcie 
prostokąta. Wszystkie 
media na działce. Działka 
objęta MPZP, oznaczenie 
MU2. Na ten moment 
dopuszczona jest zabudo-
wa jednorodzinna.

Cena: 489.000 zł

w w w . a p 7 . p l

LIBERTÓW
Luksusowy apartament 
w nowo powstałej in-
westycji na Ludwinowie 
o pow. 100 m2 + duży 
balkon 11 m2 (z widoki-
em na Wawel). W cenie 
miejsce parkingowe. 
Stan deweloperski.

Cena: 1.280.000 zł

KRAKÓW, UL. PRZEDWIOŚNIE

KONTAKT: Agnieszka Szymiczek 509-518-507KONTAKT: Marta Karwowska-Gola 797-604-855

Na sprzedaż działka 
o pow. 1275 m2. Działka 
zlokalizowana na połud-
niowym stoku. Media: 
gaz w drodze dojazdowej, 
prąd w obrębie działki 
szambo/oczyszczalnia 
ekologiczna, własna 
studnia.

Cena: 390.000 zł

SWOSZOWICE, UL. KENARA
Działka o pow. 1136 m2 o 
przeznaczeniu MNR tereny 
zabudowy mieszkanio-
wej jednorodz., zagrod. i 
usług. Media: kanalizacja, 
gaz, woda, prąd w drodze 
gminnej lub na działce 
pierwszej linii ok. 30-50 m.

Cena: 193.000 zł

WIELKA WIEŚ

KONTAKT: Eryk Podsiadło 513-662-378KONTAKT: Sławomir Hajduga 502-163-189 

Na sprzedaż działka 
usług. o pow. ponad 80 a. 
przeznaczona w pod teren 
zabudowy usługowej, w 
kształcie prostokąta, lekko 
nachylona w kierunku 
wschodnim. Na działce 
wszystkie media.

Cena: 8.000.000 zł

LIBERTÓW, UL. PRZYLESIE
Działka o pow. 80 000 m2 
zlokalizowana na granicy 
miejscowości Rząska i 
Modlniczka. Teren objęty 
jest MPZP, który prze-
widuje w tym miejscu 
zabudowę usługową.

Cena: 3.200.000 zł

MODLNICZKA

KONTAKT: Michał Frąckowiak 695-736-665

Na sprzedaż dom            
o pow. 200 m2 , na za-
gospodarowanej działce  
o powierzchni 700 m2. 
Stan budynku - 
do remontu. 
Rok budowy:1985

Cena: 399.000 zł

NIEPOŁOMICE, UL. WESOŁA

KONTAKT: Dagmara Szafran 505-403-701

Do sprzedania kli-
matyzowany dwupoziom. 
apartament o pow. 
całkowitej 158 m2 
(p.u.148 m2) usytuowany 
na drugim piętrze i pod-
daszu. Wysoki standard 
wykończenia.

Cena: 1.385.000 zł

SALWATOR, UL. KOŚCIUSZKI

NASZE biURA W KRAKoWiE

ul. Staromostowa 4/1
tel: 12 263 09 75

mail: biuro@ap7.pl

ul. Blich 3/4
tel: 12 426 42 52

mail: blich@ap7.pl

KONTAKT: Zbigniew Galon 504-008-420

Tatrzańska Polana to 
prestiżowa inwestycja usy-
tuowana przy drodze z Zako-
panego do Morskiego oka. 
Usytuowanie w najwyższej 
części miasta zapewnia 
malownicze widoki na Tatry. 
Standard deweloperski.
Cena:   810.000 zł - 132 m2

              890.000 zł - 142 m2

          1.500.000 zł - 175 m2           

ZAKOPANE, UL. HRUbE WyżNE

KONTAKT: Dagmara Szafran 505-403-701

Wiśniowy park – 
kameralne i proekolog-
iczne osiedle usytuowane 
powyżej poziomu Wisły 
w otoczeniu nowych 
domów i zieleni. Każdy 
dom o p.u.137,76 m2.

Cena: od 560.000-570.000 zł 
w zależności od pow. działki

NIEPOŁOMICE, UL. STROMA
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>  Działka posiada WZ na zabudowę 
     usługową jak i mieszkaniową. 

>  Od frontu działka przylega 
     do głównej drogi osiedlowej. 
     Po bokach położone są chodniki. 

>  W pobliżu instalacja gazowa 
     i elektryczna. 

>  Transakcja bez pośredników.

Sprzedam niezabudowaną, skanalizowaną 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 

o pow. 1143 m² (szerokość ok. 32 m, głębokość ok. 35,5 m) 
położoną w Krakowie-Kostrzu 

(dz. 88/65, obr. 3 Podgórze, narożnik ulicy Dąbrowa).

Tel. 607-354-570        e-mail: dzialka.kostrze@gmail.com

    CeNA  39 tys. zł/a

Pow. 11,43 ara
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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

575-888-768 

Kraków, ul. Balicka 56
tel. 503 005 679

krakow@plan-a.plZ nami osiągniesz więcej!
www.plan-a.pl

Wysoki standard, 58 m2, 2 pokoje, 
1 piętro.

71 m2, 3 pokoje, 3 piętro, winda, 
balkon. Piwnica i komórka.
Rok budowy 2001.

102 m2, 3 pokoje, 2 balkony, osobna 
kuchnia, pralnia, klimatyzacja.
Apartament po remoncie.

139 m2, 4 pokoje – rozkładowe, balkon, 
pralnia. Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym.

4900 m2, budowlana, MPZP, 
10 a - zabudowa jednorodzinna i usługi, 
39 a - zabudowa jednorodzinna. 

128 m2, działka 364 m2. 5 pokoi, garaż, 
widokowy taras.
Rok budowy 2018 – stan deweloperski.

136 m2, działka 11 arów, duży 
parking.

Apartament na sprzedaż

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

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

19,5 a, działka kwadratowa 43x42, 
mieszkalno-usługowa, wskaźnik 
intensywności zabudowy 0,4. 
Wszystkie media na działce. 

Czyżyny, 
Os. 2 Pułku Lotniczeg
Mieszkanie na sprzedaż 

Salwator, 
Kasztelańska
Apartament na sprzedaż

Krowodrza, 
ul. Kazimierza Wielkiego
Apartament na  wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Karniowice
Dom na sprzedaż

Nowa Huta, 
ul. Rzepakowa
Dom na sprzedaż

Kraków, 
ul. Józefa Friedleina

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Kraków, 
ul. Władysława Łokietka
Mieszkanie na sprzedaż

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Cena: 499 000 zł Cena: 1 310 000 zł

Cena: 5 500 zł          

Cena: 1 465 000 zł

Cena: 592 920 zł

Cena: 849 000 złCena: 595 000 zł

Cena: 570 000 zł – bez garażu
Cena: 619 000 zł – z garażem

Cena: 660 000 zł

Cena: 665 000 zł

503-005-679

503-005-679

575-888-768

531-255-155

531-255-155

B E Z  P R O W I Z J I



111Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 17/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

tel.  883 910 095
www.myplace-home.pl

ul. KRÓlEWSKA - lokal na sprzedaż

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

STARE MIASTO, KAzIMIERz - lokal na sprzedaż 
Na sprzedaż lokal  240 m2 + 13 m2  
(połączony z 2 mieszkań- możliwy 
ponowny podział) w obrębie Starego 
Miasta- cicha ulica w okolicy Dietla.
W lokalu wymieniono wszystkie instalacje, 
ogrzewanie centralne, okna drewniane, 
parkiet dębowy. 2 odrębne kuchnie, 2 
łazienki, 2 balkony. Posiada klimatyzację. 
Budynek, w którym mieści się lokal to 
kamienica secesyjna, objęta monitoringiem 
wizyjnym.
             CENA 2 280 000  zł

STARE MIASTO - mieszkanie na sprzedaż 
Na sprzedaż b. duże mieszkanie 
114 m2, w atrakcyjnej cenie, przy ul. 
Krowoderskiej, Kilka minut spacerem 
do krakowskich Plant oraz Rynku 
Głównego. Doskonałe pod wynajem 
lub z przeznaczeniem na prywatny 
apartament. Możliwy również podział  
na 2 odrębne mieszkania (za zgodą 
wspólnoty mieszkaniowej).

CENA 760.000 zł

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

STARE MIASTO - działka na sprzedaż

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

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

Lokal usługowy (218 m2) nadający się na 
kancelarię adwokacką, notarialną, gabinet 
stomatologiczny, studio urody itp. Dwa pozi-
omy (110 m2 + 108 m2), lokal wykończony 
obecnie wynajęty. Lokal położony jest w 
reprezentatywnym budynku delikatnie na 
uboczu, w niewielkiej odległości od ulicy 
Królewskiej. Istnieje możliwość zaparkowa-
nia samochodu na ulicy przed budynkiem.

          
            CENA 1 325 000 zł

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

Do sprzedania działka inwestycyjna 
z prawomocnym pozwoleniem 
na budowę. 
Doskonała inwestycja 
pod hotel + mieszkania. 
Powierzcnia 10 000 m2.

CENA 34 000 000 zł
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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 kuchen-
nym, łazienki z wc oraz dużego, zadaszonego 
balkonu w kształcie litery l. studio jest pięknie 
doświetlone za sprawą ekspozycji na dwie stro-
ny świata. Blok zadbany, teren ogrodzony, mo-
nitorowany 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 
kwadratu. pokoje: salon 23,5, sypialnia 10,5, 
łazienka 4 m2, przedpokój 3 m2. Ściany po-
malowane, na podłogach panele. okna wy-
chodzą 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 drugiej strony 

świetna komunikacja tramwajowa i  autobu-
sowa 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 kuch-
nią położone na trzecim piętrze w  10–piętro-
wym bloku. dodatkowo do mieszkania należy 
balkon i piwnica. Blisko wjazdu na autostradę 
a4 i  na ulicę wielicką. w  pobliżu znajduje się 
collegium medicum uj w prokocimiu. w okolicy 
dużo sklepów. 

cena 280.000 zł
tel. 503 376 443

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

niach płytki. przedpokój wyłożony ozdobnym 
kamieniem, wyposażony w szafę wnękową. 

cena 455.900 zł
tel. 722 288 889

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

cena 1.198.000 zł
tel. 516 028 307

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

cena 640.000 zł
tel. 604 394 706

kraków, stare miasto
58 m2, strych do adaptacji w kamienicy. strych 
położony jest w znakomitej lokalizacji w dziel-
nicy stare miasto, kazimierz. na strychu można 
zaaranżować 3 pokoje, kuchnię w aneksie, ła-

OgłOszEnia drObnE

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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zienkę, korytarz. możliwość podniesienia ściany 
kolankowej do pełnej wysokości (zapis w planie 
zagospodarowania). w planach mpec, złożony 
wniosek o warunki przyłączeniowe i likwidacja 
gazu. hall i klatka schodowa utrzymana w histo-
rycznym stylu z oryginalną stolarką drzwiową 
i  okienną oraz balustradami. przynależna 
piwnica o  powierzchni ok. 2 m2. mieszkanie 
sprzedawane bez udziału w  poddaszu. udział 
w gruncie.

cena 269.000 zł
tel. 601 492 181

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

cena 415.000 zł
tel. 667 072 203

domy – sprzedaŻ

fałkowice
200 m2, dom z  1998 r. położony na 19-arowej 
działce o powierzchni 200 m2, w okolicy gdo-
wa (Beskid wyspowy). dojazd do krakowa ok. 
25–30 minut bez korków. dom 3–poziomo-
wy, podpiwniczony, garaż na 2 samochody, 
dwupoziomowy strych, na wyższym poziome 
doświetlony trzema oknami. dach domu i ga-
rażu świeżo malowany, ocieplony. w 2015 roku 
remont domu, nowa elewacja z  ociepleniem, 
położenie kostki brukowej, malowanie wszyst-
kich 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  komin-
kiem, taras; iii poziom: 3  sypialnie, łazienka 
z wanną, 2 balkony. piwnice: kotłownia z piecem 
gazowym energooszczędnym, dwufunkcyjnym, 
kondensacyjnym, pomieszczenie gospodarcze, 
salka gimnastyczna ze sprzętem sportowym 
i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

kraków, mydlniki
151 m2, dom w  stanie deweloperskim. parter: 
łazienki (do wykończenia), salon (do wykoń-

czenia – możliwość zamontowania w  salonie 
kominka z płaszczem wodnym (tradycyjny spali-
nowy), kuchnia połączona z salonem jako aneks 
kuchenny (do wykończenia), pokój gościnny 
lub biuro. schody w  salonie do pomieszczeń 
na i piętro, schody do garażu w  korytarzu 
prowadzącego do salonu. i piętro (poddasze): 
3 pokoje połączone z  2 balkonami, łazienka 
z  ogrzewaniem podłogowym, strych/pom. 
techniczne. na dachu istnieje także możliwość 
zamontowania paneli i  ogrzewania solarnego 
oraz fotowoltaicznego systemu.

cena 509 300 zł netto
tel. 531 000 833

kraków, soboniowice
240 m2, wybudowany w  2003 roku, 5 pokoi, 
w  tym salon połączony z  kuchnią, 2 łazienki, 
garderoba, duże pomieszczenie użytkowane 
obecnie jako pralnia (może być wykorzystane 
jako kolejny pokój lub kuchnia). 4 pokoje mają 
własne balkony. dwie sypialnie na piętrze 
wyposażone są w  klimatyzację. w  części 
podpiwniczonej znajdują się 2 obszerne po-
mieszczenia, 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 

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

Apartament o powierzchni 96 m2 znajduje się na parterze nowoczesnego budyn-

ku. Składa się z przestronnego salonu oraz otwartej na salon kuchni, dwóch sypi-

alni, gabinetu, 2 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu. Mieszkanie jest urządzone 

w klasycznym stylu, jasne i przestronne, w pełni umeblowane. Istnieje możliwość 

zakupienia miejsca postojowego w garażu podziemnym i komórki lokatorskiej.

Stare MiaSto, ul.  rakowicka, Apartamenty NOVUM

                                                                             C E N A  1  1 9 8  0 0 0  z ł               T e l .  5 1 6  0 2 8  3 0 7
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ogrodniczych łącznie z  małym traktorkiem 
ogrodowym. 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 drogi gminnej asfaltowej prowadzącej do 
słomigrodu. aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego. możliwość podziału na dwie 
odrębne działki, obie z bezpośrednim dostępem 
do drogi asfaltowej. atrakcyjna lokalizacja, cicha 
spokojna okolica zaledwie 3 km do wieliczki. 
dogodny dojazd do krakowa, 1,5 km od drogi 
krajowej 94 kraków–tarnów. działka otoczona 
zielenią, przyjemny widok na okolice. w pobliżu 
zabudowa nowych domków jednorodzinnych. 
działka o lekkim nachyleniu w kierunku połu-
dniowym. 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, 
następnie ok. 100 m dalej przecina go ciek wodny 
po którym brzozowymi zagajnikami lekko pod-
nosi 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 

pow. 800 m2   działka 8 a
CENA: 2.200.000 zł

pow. 730 m2   działka 5 a
CENA: 1.400.000 zł

Paw i l o n  h a n d l o w o - u s ł u g o w y
B i e l s k o - B i a ł a ,  u l .  Ż y w i e c k a  8 9

Paw i l o n  h a n d l o w o - u s ł u g o w y
Ta r n o b r z e g ,  u l .  1 - M a j a  6

T E l .  6 0 4  11 0  9 3 2

Bez pośredników 
mieszkanie o powierzchni około 50 - 60 m2, rynek wtórny, 

             w budynku z lat 2000+, z garażem.    
     

KUPIĘ MIESZKANIE

                                                                             Tel. 531 807 631 
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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 jed-
norodzinna. 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 budo-
wę na domek jednorodzinny – dwulokalowy 
„dom w cyklamenach 3 (r2)” – na końcowym 
etapie. prąd, kanalizacja i woda obok w dział-
ce. gaz niedaleko w  trakcie realizacji. obok 
działka zabudowana – domek jednorodzinny 
w końcowej fazie realizacji. dojazd asfaltowy. 
możliwość zamiany za mieszkanie w krakowie. 
działka posiada bezpośredni 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 win-
dą, 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 ga-
rażu. mieszkanie jest jasne, ciche i komfortowe. 
wysoki standard wykończenia. w pełni umeblo-
wane 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, 
odkurzacz. umeblowanie: narożnik rozkładany 
(bardzo komfortowy), dodatkowa sofa, szafy, 
komoda, mniejsze szafki.  opłaty administra-
cyjne: 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

Dom - kamienica, 
po generalnym remoncie, 250 m2, działka 7 a, kuchnia, 

7 pokoi, 2 łazienki, piwnice, strych, podwójny garaż, taras o pow. 40 m2. 
           Do zamieszkania lub pod działalność gospodarczą.     
     

Wieliczka -  ceNTRUM

                 Cena 1.250.000 zł                 Tel. 690 634 055,  e-mail: tereskamait@hotmail.com

Mieszkanie składa się z w pełni wyposażonej kuchni IKEA, łazienki z pryszni-
cem wyposażonej w baterie łazienkowe firmy GROHE, pokój z szafą PAX i 
sofą FRIHETEN. Pieszo w max 15 min. można dojść do wszystkich ważnie-
jszych miejsc w Krakowie. 5 min. do przystanków tramwajowych przy Hali 
Targowej i Rondzie Grzegórzeckim. Ogrzewanie oraz ciepła woda, własne, 
gazowe - piec dwu funkcyjny. Internet światłowodowy.

KRAKÓW, ul. Wincentego PolA, 24 m 2

                                                                             C E N A  4 1 5  0 0 0  z ł               T e l .  6 6 7  0 7 2  2 0 3
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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
21 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

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 wy-
posażeniu umeblowanej kuchni znajduje się 
kuchenka gazowa z  piekarnikiem, lodówka, 
mikrofalówka oraz pralka. łazienka wyposażo-
na jest w wannę z prysznicem. lokalizacja jest 

doskonale skomunikowana 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 komór-
ką lokatorską. wynajmie właściciel.

cena 1500 zł
tel. 605 732 725

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

osiedlowa). mieszkanie znajduje się w  cichej 
okolicy – nie słychać przejeżdżających pojaz-
dów, 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 rol-
niczego, niedaleko politechniki krakowskiej. 
pokój: wersalka, fotel rozkładany, szafa, stół, 
krzesła, co, telewizja kablowa, okna plastikowe. 
kuchnia: kuchenka 2–palnikowa elektryczna, 
zlewozmywak, szafki, lodówka, kuchenka mi-
krofalowa, terakota. łazienka: wc, pralka, kabina 
prysznicowa, umywalka, flizy, terakota. 

cena 900 zł  
+ czynsz 240 zł + prąd

tel. 660 512 694
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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 
07–20.09.2018 nr 17/2018

kupOn  
OfErTa1

TEl. E-mail*:    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Kopiec Krakusa Wawel
Biurowiec K1

Kościół Mariacki

Zakon Kamedułów

Gotowe
mieszkania

z miejscem postojowym

w garażu podziemnym 

i komórką lokatorską w cenie!

Ostatni, 3 etap 

Osiedla Nowy Przewóz 5.0 

już w sprzedaży!

Panorama Krakowa  widoczna z ostatnich kondygnacji Osiedla Nowy Przewóz 5.0

Wiarygodny Deweloper . pl
tel. 12 414 39 33, 12 414 12 11


