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Drogi Czytelniku

Rodzice, pasjonaci żeglarstwa, właściciele 

psów, pacjenci, amatorzy pieszych wędrówek 

i spacerów po miejskich terenach zielonych — 

to do tych grup Jacek Majchrowski, starający się 

o kolejną kadencję na urząd prezydenta miasta, 

skierował swoje obietnice podczas konferencji 

prasowej, która odbyła się w ostatnich dniach na 

Plantach. Co i komu jeszcze obiecał prezydent? 

(str. 6–7)

Podczas pierwszej po wakacjach Giełdy Domów 

i Mieszkań można było się zapoznać z aktualną 

ofertą deweloperów, ale też usłyszeć kto, za ile 

i dlaczego kupuje mieszkania w Krakowie. Jak 

wielu klientów korzysta przy zakupie z kredytu 

hipotecznego i jakie mieszkania cieszą się 

największym zainteresowaniem? (str. 10)

Prezentujemy drugą część inwestycji 

nominowanych w konkursie o tytuł 

Krakowskiego Dewelopera Roku i Nagrodę 

Złotego Sokoła organizowanym przez 

Stowarzyszenie Budowniczych Domów 

i Mieszkań. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi już 

pod koniec września. (str. 8–9)

Zapraszam do lektury 

Krzysztof Maksiński
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Jaką przyszłość dla 
Krakowa zaplanował 
Jacek Majchrowski?

W
ybory samorządowe coraz bliżej. Kandydaci na prezy-
dentów Krakowa obiecują mieszkańcom coraz więcej, 
przede wszystkim więcej pieniędzy w budżecie. Mno-

żą się też otwarte dla krakowian konferencje prasowe. Otwar-
tość na dialog i potrzeby wyborców jest w tegorocznej kampanii 
podkreślana na każdym kroku. 

Starający się o  kolejną kadencję prezydenta Krakowa, Jacek 
Majchrowski złożył pierwsze obietnice wyborcze. Na pierw-
szy ogień poszła kwestia dostępu do zieleni i  infrastruktury re-
kreacyjnej. W  swojej kampanii Jacek Majchrowski wychodzi do 
mieszkańców z  hasłem „Wspólnie tworzymy przyszłość Krako-
wa”. Aby podkreślić otwartość na dialog i  potrzeby krakowian, 
obecny prezydent, podobnie jak kontrkandydaci, organizuje kon-
ferencje w przestrzeni publicznej. 

Nieprzypadkowe miejsce ogłoszenia programu
Szczegóły swojego programu ogłosił na plantach, a  dokładniej 
na placu zabaw dla dzieci „Dzikie Planty”, przy ul. św. Gertrudy. 
Wybór miejsca odsyła do priorytetów kampanii — zapewnienia 

Obecny prezydent Krakowa ujawnia szczegóły 
swojego programu. Zapewnia, że jeśli zostanie 
wybrany na następną kadencję, zwiększy 
wydatki na utrzymanie obszarów rekreacyjnych 
oraz wykup terenów od prywatnych właścicieli. 
Na tym jednak nie kończy się lista jego 
przedwyborczych obietnic.

komentarz 
w sprawie

dostępu do zieleni zorganizowanej w  odległości maksymalnie 
500 metrów od mieszkań. Aby zrealizować to założenie, co roku 
prezydent zabezpieczałby w budżecie 150 mln zł na tereny zie-
lone: 50 mln zł na utrzymanie zieleni, kolejne 50 na nowe inwe-
stycje w  tym zakresie i  kolejne 50 mln zł na wykup działek pod 
miejskie obszary rekreacyjne. Wydatkowanie środków według 
tego schematu miałoby obowiązywać przez 5 lat. Byłaby to więk-
sza kwota niż obecnie. Średnio w miejskim budżecie do tej pory 
na zieleń przeznaczano ok. 100–130 mln zł.

Mieszkańcy sami będą tworzyć parki kieszonkowe
Program wyborczy Jacka Majchrowskiego zakłada, że miesz-
kańcy będą czynnie uczestniczyć w  pracach zmierzających do 
ułatwienia dostępu do terenów zielonych. W  tym celu zostanie 
uruchomiony system grantowy, z którego na wniosek krakowian 
będą wypłacane środki na urządzenie i utrzymanie zieleni wokół 
osiedli. Mieszkańcy otrzymają w ten sposób wsparcie finansowe 
przy samodzielnym tworzeniu parków kieszonkowych. 

Marina na Wiśle i zagospodarowanie Bulwarów 
Wiślanych
Wśród obietnic obecnego prezydenta wymienić należy także 
projekt zagospodarowania Bulwarów Wiślanych — od ul. Kolnej 
w  Tyńcu w  stronę Nowej Huty. Plan przewiduje realizację ście-
żek rowerowych i infrastruktury rekreacyjnej, np. zewnętrznych 
siłowni. Tego rodzaju obietnice nie są niczym nowym dla krako-
wian. Temat zagospodarowania Bulwarów Wiślanych od lat prze-
wija się w  społecznej dyskusji. Nowością jest zaproszenie do 
współpracy osób zajmujących się żeglugą na Wiśle. Głównym za-
daniem w ramach takiego porozumienia byłaby budowa mariny. 

Inwestycja dla właścicieli psów
Jacek Majchrowski dostrzega także potencjał terenów w Przego-
rzałach. Powstanie tam duży wybieg dla psów. Docelowo dział-
ka w Przegorzałach zostałaby również dostosowana do potrzeb 
osób uprawiających sport. W  ten sposób krakowianie mają zy-
skać dodatkową przestrzeń do treningów i innych form aktywne-
go wypoczynku. 

Zielone pierścienie
Nowym ambitnym pomysłem Jacka Majchrowskiego są tak-
że Planty Podgórskie. Projekt zakłada urządzenie zieleni na 

Prezydent Jacek Majchrowski prezentuje swój program wyborczy podczas 

konferencji prasowej
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obszarze 120 ha w  dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Planty mają 
powstać wskutek połączenia istniejących już terenów zielonych 
z  dopiero realizowanymi. Park Jerzmanowskich i  Park Aleksan-
dry zostaną scalone z budowanymi Parkiem Rzecznym Drwinka 
i  Parkiem Słona Woda. W  wyniku tej inwestycji w  dzielnicy po-
wstanie tzw. zielony pierścień. 

Aby wdrożyć plan, miasto będzie musiało uzyskać zgody od 
użytkowników ogródków działkowych, które są położone mię-
dzy terenami należącymi do miasta, a  część terenów po prostu 
wykupić. W  tym przypadku kandydat również liczy na współ-
pracę z mieszkańcami i realizowanie hasła „Wspólnie tworzymy 
przyszłość Krakowa”.

Moje zaproszenie jest skierowane do wszystkich krakowian. Nieza-
leżnie od tego, z  którego środowiska pochodzą. Działajmy, by nasze 
miasto było coraz nowocześniejsze i  wygodniejsze do życia. Równie 
ważne jest słowo: przyszłość, bo lepszy Kraków tworzymy nie tylko 
dla nas, ale też dla naszych dzieci, wnuków, dla wszystkich przyszłych 
pokoleń. Zbyt dużo wspólnie wypracowaliśmy i osiągnęliśmy, by teraz 
ktoś traktował Kraków w kategorii łupu — mówił prezydent Jacek 
Majchrowski.

Rozszerzenie granic miejskich obsza-
rów zieleni ma służyć m.in. jako zaplecze 
rekreacyjne dla pacjentów Szpitala Uniwer-
syteckiego w Prokocimiu — tam zaplanowa-
no dodatkowy teren miejskiej zieleni.

Prezydent zapewnił, że podobnych zie-
lonych pierścieni będzie w Krakowie więcej. 
Szczegóły projektu przybliżył dziennika-
rzom obecnym podczas konferencji, dyrek-
tor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf. 
Jedną z koncepcji branych pod uwagę przez 
obecnego prezydenta jest również połącze-
nie Zakrzówka ze Skałkami Twardowskiego 
i utworzenie w ten sposób rozległego terenu 
rekreacyjnego.

Więcej basenów w Krakowie
Jacek Majchrowski zapowiedział ponadto, 
że jeśli wygra wybory, zajmie się rozwiąza-
niem problemu niewystarczającej liczby ba-
senów w  mieście. Pierwszy obiekt zostanie 
wybudowany w  Nowej Hucie. Nowa hala 

sportowa ma być także punktem spotkań i  spędzania wolnego 
czasu (wstępny projekt uwzględnia zielone części wspólne czy 
miejsca do czytania). O ile nie będzie problemu z realizacją tego 
rodzaju inwestycji w Nowej Hucie, gdzie jest jeszcze wiele działek 
do wykorzystania, o tyle w ścisłym centrum zadanie może okazać 
się niewykonalne. Już teraz brakuje wolnych gruntów zarówno 
pod osiedla mieszkaniowe, jak i miejską infrastrukturę.

W  ciągu niespełna godzinnego spotkania obecny prezy-
dent zdążył złożyć jeszcze jedną obietnicę — powrót do planów 
utworzenia lasu w Witkowicach. Obszar leśny ma zajmować po-
wierzchnię równą ok. 30 proc. obszaru Lasu Wolskiego.

Dyskusja o dostępie do terenów zielonych to dopiero począ-
tek oczekiwań, jakie jako mieszkańcy mamy wobec kandydatów. 
Wciąż czekamy na deklaracje prezydenta Jacka Majchrowskiego 
dotyczące polityki mieszkaniowej, tworzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, usprawnienia systemu 
przyznawania lokali komunalnych, a także rozwiązania problemu 
pogłębiającego się deficytu działek budowlanych. 

Michał Mazur

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf prezentuje projekt „Podgórze — zielony pierścień”
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9. Wiślane Tarasy — Inter-Bud Developer Sp. z o.o. 

Inwestycja Wiślane Tarasy to nowoczesny, otoczony ziele-
nią zespół apartamentowy znajdujący się w  samym centrum 
Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych. 
Zgłoszone do konkursu budynki nr 4 i  5, znajdujące się przy 
ul. Grzegórzeckiej 67F i 67G, są ostatnim etapem realizacji in-
westycji. Budynek nr 4 w kształcie litery „C”, położony jest we 
wschodniej części osiedla. Łącznie na 5 piętrach przygotowa-
no 71 mieszkań o powierzchniach od 39 do 97 mkw. z duży-
mi balkonami oraz tarasami. Pod budynkiem znajduje się garaż 
z wydzielonymi miejscami postojowymi i komórkami lokator-
skimi. Drugi, mniejszy budynek zlokalizowany przy ul. Grzegó-
rzeckiej 67F jest zwrócony balkonami i  tarasami w  kierunku 
Wisły. Obydwa obiekty oferują przestronne, eleganckie wnę-
trza wykończone przy użyciu wysokiej jakości materiałów.

8. Fabryka Czekolady — Geo Developer Sp. z o.o.
Kompleks budynków wielorodzinnych Fabryka Czekolady po-
wstał w dzielnicy Krowodrza, u zbiegu ulic Wrocławskiej i Ło-
kietka, w  miejscu, gdzie znajdowała się fabryka czekolady 
Wawel. Inwestycja została zrealizowana w  czterech etapach 
przez dewelopera Geo Grupa Deweloperska. Kompleks składa 
się z czterech 6-kondygnacyjnych budynków, w których łącznie 
zrealizowano 230 funkcjonalnych mieszkań. W ofercie znajdują 
się 2-pokojowe mieszkania ,,Pralinki” o powierzchniach od 42 do 
61 mkw., 3-pokojowe ,,Ptasie mleczka” — od 62 do 76 mkw. oraz 
4-pokojowe ,,Trufle” o powierzchniach od 82 do 96 mkw. Osie-
dle jest ogrodzone, a dla mieszkańców przewidziano komórki lo-
katorskie, podziemny parking oraz plac zabaw dla dzieci.

11. Osiedle Europejskie — Novo Maar Sp. z o.o.

Zespół budynków wielorodzinnych Kopenhaga stanowi część 
inwestycji Osiedle Europejskie, realizowanej od 15 lat przez fir-
mę Novo Maar. Nominowany kompleks jest 11 etapem projektu. 
Znajduje się na Ruczaju przy ul. Czerwone Maki 45A, 45B i 49A. 
Zespół trzech budynków inspirowany skandynawskimi trendami 
mieści mieszkania o powierzchniach od 47 do 90 mkw. To osiedle 
zamknięte, które charakteryzuje się spójną architekturą budyn-
ków o dużej gęstości zabudowy. Inwestycja zwraca uwagę staran-
nością wykonania – elewacje wszystkich obiektów są wykonane 
z kamienia naturalnego i wysokiej jakości tynków. W powierzch-
niach wspólnych znajdują się: patio z alejkami spacerowymi, stre-
fy relaksu z oczkiem wodnym oraz plac zabaw. Projekt osiedla 
przygotowało biuro projektowe B2 Studio.

10. Osiedle Bobrzyńskiego — Inter-Bud Developer 
Sp. z o.o. 

Drugą inwestycją firmy Inter-Bud jest zespół budynków wielo-
rodzinnych, domykających zabudowę Osiedla Bobrzyńskiego II 
przy ulicach Kobierzyńskiej 165 i Przemiarki 24. Pierwszy budy-
nek składa się z 6 kondygnacji naziemnych z 50 lokalami mieszkal-
nymi w układzie 2- i 3-pokojowym oraz kondygnacji podziemnej 
z garażem. Na parterze znajdują się lokale handlowo-usługowe. 
Obiekt przy ul. Przemiarki 24 to kameralny, 2-piętrowy budynek 
z  poddaszem użytkowym. Wyróżnia się nowoczesną architek-
turą i zastosowaniem wysokiej klasy materiałów wykończenio-
wych. Do mieszkań na parterze przylegają tarasy i ogrody. 
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13. Osiedle Złocień — Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Śnieżka
Inwestycja zgłoszona przez Spółdzielnię Mieszkaniową Śnieżka 
to zespół budynków wielorodzinnych na Osiedlu Złocień, przy 
ul. Agatowej 23, 25 i 27. Nowoczesny i komfortowy projekt cha-
rakteryzuje się niską intensywnością zabudowy. Projekt obej-
muje trzy budynki: jeden 1-klatkowy 4-kondygnacyjny oraz dwa 
2-klatkowe, 5-kondygnacyjne, ustawione wzdłuż osi południe-
-północ, podpiwniczone z garażami podziemnymi i komórkami 
lokatorskimi. Inwestycja wyróżnia się wysoką jakością wykoń-
czenia części wspólnych. Budynki oferują łącznie 146 mieszkań 
wraz z lokalami użytkowymi, przedszkolem i garażami podziem-
nymi na 158 miejsc. Do dyspozycji mieszkańców wykonano dwa 
place rekreacyjne, starannie zaprojektowane tereny zielone 
oraz ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.

12. Modern House — Start Sp. z o.o.

Inwestycja zaproponowana przez grupę deweloperską Start to 
zespół nowoczesnych budynków wielorodzinnych Modern Ho-
use, wybudowanych przy ul. Radzikowskiego 94 i 94A. Inwestycja 
składa się z dwóch 5-kondygnacyjnych obiektów mieszkalnych 
wielorodzinnych, w których łącznie znajduje się 150 mieszkań 2- 
3- i 4-pokojowych o zróżnicowanych powierzchniach (od 33 do 
80 mkw.). Większość mieszkań posiada dostęp do powierzchni 
dodatkowych w formie loggii, balkonu, tarasu i ogródka. Budyn-
ki wyróżnia nowoczesna, modernistyczna architektura o  jasnej 
kolorystyce, niska zabudowa i kameralny charakter. Dodatkowo 
w każdym obiekcie znajduje się kondygnacja podziemna z miej-
scami parkingowymi oraz komórkami lokatorskimi. Całość do-
pełnia wspólny dziedziniec z wygospodarowanym miejscem dla 
zieleni, placem zabaw oraz siłownią.

15. Prądnicka 65 — Tętnowski Development Sp. z o.o.

Druga inwestycja dewelopera Tętnowski Development zgło-
szona do konkursu to Prądnicka 65 — budynek mieszkalny wie-
lorodzinny z  usługami, zlokalizowany przy ul. Prądnickiej 65. 
W obiekcie zaprojektowano 172 mieszkania o powierzchniach 
od 32 do 83 mkw., lokale usługowe na parterze, garaż podziem-
ny z  miejscami postojowymi oraz część biurowo-usługową od 
strony ul. Lekarskiej. Przemyślana koncepcja architektoniczna 
spójnie łączy zabytkową fasadę z  istniejącą zabudową. Elewa-
cja w cegle klinkierowej w połączeniu z szarym tynkiem nadają 
inwestycji elegancki wygląd, a niskie dachy budynku tworzą we-
wnętrzne dziedzińce pełne zieleni i kwiatów. Funkcjonalny układ 
mieszkań z  dużymi oknami i  balkonami zapewnia odpowiednie 
nasłonecznienie wnętrz. Wysoka jakość materiałów budowla-
nych i dbałość o detale świadczą o solidności i estetyce projektu.

14. Chopina 9 – Tętnowski Development Sp. z o.o.

Inwestycja Chopina 9 to ekskluzywny apartamentowiec zlokalizo-
wany w sąsiedztwie Parku Krakowskiego przy ul. Fryderyka Chopi-
na 9. 5-kondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy oferuje 50 
apartamentów o powierzchniach od 28 do 123 mkw., 2 lokale usłu-
gowe i podziemny garaż wielostanowiskowy z miejscami postojo-
wymi oraz komórkami lokatorskimi. Inwestycję wyróżnia przede 
wszystkim atrakcyjna lokalizacja, nowoczesna, modernistyczna 
forma architektoniczna budynku oraz wysoki standard wykończe-
nia. Inwestor zadbał także, aby wnętrza apartamentowca odpo-
wiadały prestiżowemu charakterowi samej lokalizacji. Elegancki 
hol wejściowy z recepcją, korytarze pokryte marmurem, tapety na 
ścianach tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca, który docenią 
najbardziej wymagający klienci.

Marcin Rymarczyk
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Relacje

Rynek nieruchomości w Krakowie —  
czego oczekują klienci

połowy (46,9 proc.) istotna jest dostępność komunikacji publicz-
nej. Znaczenie tych dwóch kryteriów nieco spadło w porównaniu 
do poprzedniego roku. Wzrosła natomiast waga zagospodarowa-
nia terenu, na które zwraca uwagę 42,2 proc. kupujących, a także 
dostępność miejsc postojowych i  garaży — ten czynnik jest klu-
czowy dla 25,9 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach pod 
względem ważności uplasowały się m.in. bezpieczeństwo okolicy 
(19,7 proc.), architektura budynku (18,4 proc.) oraz bliskość miej-
sca pracy (17,7 proc.).

Ważne sąsiedztwo inwestycji
Osoby biorące udział w badaniu zostały zapytane o to, jak powin-
no wyglądać najbliższe sąsiedztwo inwestycji, w  której chcieliby 
zamieszkać. Prawie ¾ ankietowanych (74,3 proc.) chce, by w  po-
bliżu znajdował się przystanek komunikacji publicznej. Niewiele 
mniej osób (70,3 proc.) zwraca uwagę na dostępność terenów zie-
lonych. Ponad połowa badanych (53,4 proc.) chce mieć blisko do 
sklepu spożywczego. Jednocześnie 53,7 proc. ankietowanych nie 
zdecydowałoby się na zamieszkanie w bliskiej odległości od torów 
kolejowych, a 50,3 proc. — niedaleko ruchliwej ulicy. Co ciekawe, 
ich udział zmniejsza się z roku na rok. Prezes Stowarzyszenia Bu-
downiczych Domów i Mieszkań, Marek Bolek zauważył, że może 
to wynikać z tego, że klienci deweloperów zaczynają doceniać ła-
twe połączenia komunikacyjne. Coraz więcej osób nie chce miesz-
kać przy stacji benzynowej (38,8 proc.) ani pubie (28,6 proc.).

Wybór konkretnego mieszkania
Wybierając konkretne mieszkanie, uczestnicy krakowskich targów 
mieszkaniowych biorą pod uwagę przede wszystkim układ miesz-
kania (76,2 proc.), metraż (63,9 proc.) oraz piętro (44,2  proc.). 
Mniej istotne aspekty to m.in. widok z okna (40,8 proc.) oraz wiel-
kość balkonu lub tarasu (25,2 proc.). Największym zaintereso-
waniem cieszą się mieszkania o  powierzchni 50–59  mkw., które 
wybiera 28,6 proc. osób, oraz 40–49 mkw. — 26,5 proc. Nawet jeśli 
metraż mieszkania jest niewielki, kupującym zależy na jak najwięk-
szej liczbie pokoi.

Dla siebie czy pod inwestycję?
Przedstawiając wyniki badania, Michał Głuszak zauważył, że osoby 
biorące udział w targach mieszkaniowych nie stanowią w pełni re-
prezentacyjnej próby, ponieważ w takich wydarzeniach nie uczest-
niczą wszyscy kupujący mieszkanie, ale tylko ich część, tworząca 
specyficzne środowisko. Deweloperzy będący na konferencji pra-
sowej zwrócili uwagę na to, że udział osób kupujących mieszkanie 
w celach inwestycyjnych jest większy niż przedstawiono w bada-
niu. Być może część inwestorów po prostu uczestniczy w targach. 
Może być również i  tak, że kupują oni po kilka mieszkań, dlatego 
w oczach deweloperów stanowią silną grupę, co jednak nie wynika 
z liczby osób, ale dokonywanych przez nie transakcji.

Anna Kapłańska

P
odczas konferencji prasowej zorganizowanej w ramach 129. 
Krakowskiej Giełdy Domów i  Mieszkań, Michał Głuszak, 
analityk rynku nieruchomości MRN.pl, przedstawił wyniki 

badania, które zostało przeprowadzone w IV kw. 2017 r. Próbę ba-
dawczą stanowiło 147 uczestników targów mieszkaniowych odby-
wających się w Krakowie.

Kto kupuje mieszkania w Krakowie?
Według wyników badań wśród osób kupujących mieszkanie do-
minują dwie grupy wiekowe: 26–30 lat (33,9 proc.) oraz 31–35 lat 
(27,1 proc.). W przypadku tego pytania brano pod uwagę wiek gło-
wy rodziny jako osoby, która podejmuje decyzję o ewentualnym za-
kupie. Prawie połowa kupujących (47,9 proc.) tworzy 2-osobowe 
gospodarstwa rodzinne. W co piątym przypadku (20,4 proc.) do za-
kupu przymierzają się osoby żyjące samotnie, natomiast 15,5 proc. 
kupujących mieszka w 3-osobowych gospodarstwach domowych. 
Udział tej ostatniej grupy wzrósł w  stosunku do poprzedniego 
roku. 44,8 proc. ankietowanych stanowią najemcy, zaś 42,5 proc. 
respondentów to osoby, które już mają mieszkanie.

Kwestie finansowe
Pod względem dochodu największą grupę (17,5 proc.) tworzą go-
spodarstwa domowe, których miesięczny dochód netto wyno-
si 4–5  tys.  zł. Większość uczestników targów mieszkaniowych 
(39,3 proc.) jest w stanie przeznaczyć na zakup 300–400 tys. zł. War-
to jednak zaznaczyć, że wzrasta udział osób, które deklarują, że mogą 
wydać więcej. Tylko co piąta transakcja (19,7 proc.) finansowana jest 
wyłącznie z własnych środków kupującego. Znaczna część klientów 
deweloperów (80,3 proc.) korzysta z kredytu hipotecznego. Często 
jednak wsparcie banku jest traktowane nie jako główne źródło finan-
sowania, ale jako uzupełnienie zasobów gotówki.

Kryteria decydujące o wyborze inwestycji
Respondentów zapytano o  to, dlaczego chcą kupić mieszkanie. 
Ponad połowa z nich (50,7 proc.) jako motyw podała zamianę na 
własne lokum, 28,4 proc. poszukuje mieszkania większego niż 
dotychczasowe, zaś 17,8 proc. osób traktuje zakup jako inwesty-
cję. Jakie czynniki decydują o  zakupie? Prawie ¾ respondentów 
(72,1 proc.) zwraca uwagę przede wszystkim na cenę, a dla prawie 

Uczestnicy 129. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań, która odbyła się w dniach 
8–9 września, poszukiwali odpowiedzi na pytanie, na co zwracają uwagę klienci 
deweloperów rozważający zakup mieszkania.
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DwA słOwA O RyNKu

Dwa pokoje z kuchnią. Mieszkaniowe  
trendy w Krakowie

które mają już swoje mieszkanie i mogą je wynająć, finansując część 
raty kredytu lub sprzedać i sfinansować zakup za pomocą gotówki. 
W przypadku tych największych lokali inny jest też nabywca: bar-
dziej wybredny, który drobiazgowo podchodzi do wyboru miesz-
kania i  każdego jego detalu. W  przypadku takich nieruchomości 
szczególne znaczenie ma rozkład pokoi. Potencjalni klienci zwraca-
ją także uwagę na dodatki, takie jak np. taras czy ogród. Liczą się też 
widok i ekspozycja.

Drożej z „drugiej ręki”
Za używane mieszkanie w Krakowie zapłacimy średnio ok. 7600 zł/
mkw., czyli ok. 700 zł więcej niż za metr nowego lokalu. Rok do roku 
ceny wzrosły tu tyle samo co na rynku pierwotnym — 7-8 proc.

Tu także największym wzięciem cieszą się mieszkania dwupo-
kojowe, ale w budynkach nie starszych niż 10-letnie — wiele osób 
chce mieszkać w  nowych enklawach. Za takie lokum trzeba za-
płacić nawet i  pół miliona złotych. Droższe będą szczególnie te 
wykończone w  dobrym stylu i  dobrze utrzymane — „do wejścia”. 
Lokalizacje takie same jak w przypadku rynku pierwotnego.

Równie popularne są mieszkania trzypokojowe w  cenie do 
700 tys. zł. Większe lokale to rzadkość na rynku wtórnym. Na takie 
lokum decyduje się klient, który chce tam długo mieszkać, a ceny 
w  tym segmencie rynku wtórnego sięgają nawet ponad 1 mln zł. 
Szczególnie ważny jest standard wykończenia.

Ogółem tendencja na rynku wtórnym jest taka: jeśli w ofercie mamy 
mieszkanie, które jest nawet odrobinę droższe, ale ładne, zawsze znaj-
dzie swojego nabywcę. Niestety problemem rynku wtórnego są zbyt wy-
sokie ceny w stosunku do standardu — wynika to głównie z chęci zysku 
na mieszkaniu, którego atutem dla klienta jest to, że można się do nie-
go wprowadzić praktycznie od razu — komentuje specjalista z Private 
House Brokers.

Marcin Kijowski

N
abywcy najchętniej zamieszkaliby w  Bronowicach, Grzegórz-
kach czy Podgórzu. Klienci szczególną uwagę zwracają na infra-
strukturę: parkingi, place zabaw, sklepy w okolicy — komentuje 

Maciej Dymek z Private House Brokers.
Krakowski rynek nieruchomości rozgrzany jest do czerwoności 

i nic nie wskazuje na to, by obecny sześcioletni już trend wzrosto-
wy miał się w najbliższym czasie zmienić. Mimo stale rosnących cen 
lokali, apetyt kupujących nie słabnie. Według raportów, w Krako-
wie, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców sprzedawanych jest wię-
cej mieszkań niż w Warszawie. Popyt rośnie, bo stopy procentowe 
wciąż utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, jesteśmy coraz 
bogatsi i więcej zostaje w portfelu. Dynamicznie rozwija się też kra-
kowski rynek najmu — dziś nawet mieszkania, które oferują niższe 
stopy zwrotu, i tak są lepszą inwestycją niż lokaty bankowe. Wiążą 
się też z mniejszym ryzykiem niż giełda czy fundusze inwestycyjne.

Dwa pokoje z widokiem na przyszłość
Na rynku pierwotnym najbardziej poszukiwane są mieszkania dwu-
pokojowe, od 30 do 50 mkw. w cenie do 450 tys. zł za stan dewe-
loperski. Kupują je głównie single i  pary, osoby zmęczone ciągłym 
najmem. Zakup własnego „M” to ich „inwestycja na start” — gdy powięk-
szy się rodzina, kupią większe, a  obecne wynajmą — komentuje Ma-
ciej Dymek. Najchętniej zamieszkaliby w Bronowicach, Czyżynach, 
Grzegórzkach, Podgórzu i Krowodrzy — głównie za sprawą pełnej 
infrastruktury miejskiej oraz doskonałej komunikacji z centrum mia-
sta. Te aspekty w tamtych lokalizacjach znacząco się rozwinęły przez 
ostatnie lata. Nieruchomości najczęściej kupowane są za gotówkę.

Bez kredytu zwykle nabywane są też mieszkania trzypokojo-
we. Klienci szukają lokali w  metrażach od 50 do 70 mkw. i  kosz-
cie do 600 tys. zł w stanie deweloperskim. To rodzinna inwestycja 
na dłużej albo na zawsze, w modelu „2+1”. Popularnymi dzielnica-
mi są Bronowice, Grzegórzki, Czyżyny, Krowodrza, Podgórze, ale 
również dalsze rejony, takie jak Prądnik Biały czy Prądnik Czerwo-
ny (głównie ze względu na niższe ceny). Cena jest najważniejszym 
czynnikiem. Liczą się też jak największy metraż oraz korzystny 
układ pomieszczeń. Mniej istotna staje się lokalizacja, ponieważ dla 
klientów szukających mieszkania dla siebie komunikacja ze ścisłym cen-
trum staje się mniej ważna — uważa Dymek.

Czynnikiem, na który klienci w  przypadku wszystkich typów 
nieruchomości zwracają szczególną uwagę, jest infrastruktura. Li-
czy się dostępność tworzonych projektów (ogólnodostępne miej-
sca do parkowania, komórki lokatorskie, plac zabaw, sklep etc.). 
Ważne jest też bezpieczeństwo inwestycji. Klienci zwracają również 
uwagę na renomę inwestora oraz opinie o deweloperze, który realizuje 
przedsięwzięcie, głównie ze względu na strach przed ewentualnymi pro-
blemami z budową oraz wypłacalnością deweloperów i ich stabilnością 
— dodaje ekspert Private House Brokers.

Rzadziej wybierane są mieszkania o dużej powierzchni (powy-
żej 90 mkw.), głównie ze względu na wysoką cenę oraz koszty wy-
kończenia i utrzymania. Decydują się na nie głównie rodziny „2+2”, 

Mieszkania dwupokojowe, średniej wielkości, do blisko pół miliona złotych za 
stan deweloperski — to najbardziej gorący towar na rynku mieszkaniowym 
w Krakowie w tym roku.
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wARTO wiEDziEć

Inwestycja potrzebuje przemyślanej 
komunikacji

Poznaj rynek
Wiedza na temat aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości jest 
niezbędna do tego, by z sukcesem zaplanować nie tylko budowę 
inwestycji, ale również sposób, w jaki będziemy o niej mówić. Bie-
żący monitoring pozwala z większą precyzją określić preferencje 
zakupowe nabywców, a w konsekwencji przygotować odpowied-
nią dla danego projektu komunikację.

Czynniki makroekonomiczne, takie jak poziom bezrobocia, 
wysokość wynagrodzeń czy poziom stóp procentowych, mają 
wpływ na możliwości zakupowe klientów. Dodatkowo programy 
wsparcia rządowego: „Rodzina na Swoim”, „Mieszkanie dla Mło-
dych”, w dużej mierze kreują popyt, a ich wykorzystanie w komu-
nikacji może stanowić przewagę konkurencyjną.

Znajomość zasad działania rynku, a  także prognozowanie 
tego, co się na nim wydarzy, pozwala przygotować odpowiedni 
produkt tak, aby był atrakcyjny dla jego nabywców.

Określ grupę docelową
Równie ważnym elementem tworzenia strategii wizerunku inwe-
stycji jest przyjrzenie się osobom, które staną się właścicielami 
oferowanych przez nas mieszkań. Wiek, status społeczny, wy-
sokość zarobków, sposób spędzenia wolnego czasu to tylko nie-
które z  kryteriów, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę, badając 
naszych potencjalnych klientów.

Lokalizacja i struktura mieszkań w projekcie determinują okre-
ślenie grupy docelowej inwestycji. Apartamenty w centrum, tanie 
mieszkania na obrzeżach czy zróżnicowane metraże w nowej czę-
ści miasta?

Zebrane w  trakcie dogłębnej analizy materiały pozwalają na za-
projektowanie person, czyli typowych dla danego projektu obrazów 
potencjalnego nabywcy. To z  kolei umożliwia rozpoczęcie prac nad 
tworzeniem komunikacji marketingowej o rzetelnej i oryginalnej treści 
— twierdzi Aleksandra Maśnica.

Zobacz, jak to robi konkurencja
Przeprowadzając kampanię marketingową dla nowej inwestycji, 
należy wziąć pod uwagę działania kolegów z branży. Warto wie-
dzieć, w jaki sposób, za pomocą jakich środków i z jakim produk-
tem konkurencja dociera do naszych potencjalnych klientów. 
Jeśli w bliższym otoczeniu naszej inwestycji powstaje już osie-
dle dla podobnego typu odbiorców, tym bardziej należy prze-
myśleć strategię komunikacji. Powtarzanie tych samych atutów, 
podobnych haseł czy zbliżonej identyfikacji wizualnej sprawi, 
że u  naszych klientów powstanie rozmyty obraz bliźniaczych 
inwestycji.

Dogłębna analiza konkurencji uchroni nas przed powieleniem 
pomysłów rywala i pozwoli na stworzenie wyjątkowego projektu, 
który wyróżni się w gąszczu innych i na długo zapadnie w pamięć, 
a stąd już prosta droga do sprzedaży.

Anna Gumowska
PRIME TIME PR

S
kutki trwającego od kilku lat ożywienia na rynku nierucho-
mości można zauważyć również w  prowadzonych przez 
deweloperów działaniach reklamowych. Ogromna kon-

kurencja w  branży wymaga od inwestorów wdrożenia przemy-
ślanych i  oryginalnych kampanii, a te  z  kolei powinny wynikać 
z  kompleksowo przygotowanej strategii wizerunku inwestycji. 
Jak ją zbudować, by z sukcesem sprzedawać jedno- i wieloetapo-
we projekty?

Przeprowadź analizę lokalizacji
Najważniejszym czynnikiem w  procesie zakupowym mieszka-
nia jest jego lokalizacja. Klienci zazwyczaj najpierw wybierają re-
jon, w obrębie którego chcieliby zamieszkać, a następnie szukają 
ofert najbardziej dla nich atrakcyjnych. Według opublikowanego 
w styczniu tego roku raportu ING „Finansowy Barometr ING. Jak 
Polacy kupują mieszkania i  domy”, kryterium miejsca wskazało 
41 proc. ankietowanych, z kolei kryterium ceny — 36 proc. bada-
nych. Budowanie strategii wizerunku inwestycji zaczyna się więc 
od dokładnej analizy jej lokalizacji. 

Co to oznacza? Inwestycja w centrum i ta położona na obrze-
żach miasta to dwa różne produkty, które powinny być inaczej 
komunikowane. Bliskość terenów zielonych, park czy raczej roz-
winięta infrastruktura i świetna komunikacja? Choć podkreślanie 
wszystkich tych atutów jest bardzo kuszące, lepiej zdecydować 
się tylko na kilka z nich, by zyskać unikatowy charakter przekazu.

Znajdź cechy charakterystyczne projektu
Współczesny klient wysoko stawia deweloperom poprzeczkę, pra-
gnie mieszkania, które spełni wiele kryteriów. Ważny jest dla niego 
nie tylko funkcjonalny układ lokalu, ale również atrakcyjnie zapro-
jektowane części wspólne oraz ciekawe zagospodarowanie terenu 
wokół inwestycji. Coraz więcej klientów poszukuje lokalu w  ład-
nym budynku, w którym wykorzystano nowoczesne i ekologiczne 
rozwiązania, i te należy komunikować w procesie sprzedażowym.

Jeśli w  inwestycji zaprojektowano np. wykorzystanie wody desz-
czowej, zielone dachy czy wspólny ogród sąsiedzki, to już mamy wska-
zówki do tworzenia strategii komunikacji. Warto szukać tego typu 
atutów projektu lub zastanowić się nad ich stworzeniem, by zyskać 
przewagę konkurencyjną — mówi Aleksandra Maśnica, PR Mana-
ger z Prime Time PR.
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Family Hub — 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  szczegół y — 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 Biał y, która sama w  so-
bie jest zaletą, gdyż graniczy z  rozległ ymi 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 przyszł ych mieszkańców Family Hub jest świetną in-
formacją, gdyż taka realizacja zagwarantuje im stałe i  spokojne 
sąsiedztwo natury. 
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Nowa 5 Dzielnica — atrakcyjne mieszkania 
w centrum miasta

Standard, VIP albo Premium. Walorem inwestycji jest 
także eleganckie wykończenie części wspólnych, np. kla-
tek schodowych. Nowoczesna elewacja nadaje budyn-
kom oryginalny charakter, a duże przeszklenia powodują 
wrażenie lekkości. Całość dobrze komponuje się z este-
tyką okolicy.

Mieszkańcy Nowej 5 Dzielnicy będą mogli korzystać 
ze specjalnie przygotowanej strefy relaksu, która powsta-
nie w  wewnętrznej części osiedla. Teren zielony poprzeci-
nają alejki spacerowe. Dzięki zamontowaniu oświetlenia 
będzie można korzystać z  nich również po zmroku. Z  my-
ślą o  dzieciach, na terenie inwestycji zaprojektowa-
no trzy place zabaw. Miłośników psów zaś z  pewnością 
ucieszy ogrodzony w ybieg przeznaczony dla czworono-
gów. Do dyspozycji mieszkańców zostaną oddane także 
komórki lokatorskie oraz rowerownie i  wózkownie, któ-
re znajdują się w  każdym budynku. Zwolennicy jazdy sa-
mochodem skorzystają natomiast z  miejsc parkingow ych 
w  dwupoziomow ych garażach podziemnych — inwestor 
gwarantuje stanowisko postojowe przypadające na każ-

de mieszkanie. Przewidziano również miejsca dla przyjeżdżają-
cych gości. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Nowej 
5 Dzielnicy, osiedle będzie całodobowo monitorowane, a  wjazdy 
na drogi wewnętrzne będą odgrodzone szlabami.

Pierwsze 4 budynki powstające w  ramach inwestycji został y 
już oddane do użytkowania. Postępy w  realizacji pozostał ych eta-
pów osiedla można śledzić w  czasie rzeczy wistym dzięki kame-
rom umieszczonym na placu budow y. Transmisja „na ży wo” jest 
dostępna na stronie internetowej Nowej 5 Dzielnicy.

Anna Kapłańska

U
  zbiegu ulic Racławickiej i  Wrocławskiej, w  krakowskiej 
dzielnicy Krowodrza powstaje inwestycja Nowa 5 Dzielni-
ca. Jej lokalizacja jest atrakcyjna zwłaszcza dla osób, któ-

rym zależy na mieszkaniu w  centrum miasta — osiedle znajduje 
się 2,5 km od Rynku Głównego, a jednocześnie tylko 2 km dzie-
lą je od Dworca Głównego. Komunikacja tramwajowa i autobu-
sowa zapewnia również połączenie z innymi częściami Krakowa. 
Kolejny walor takiego położenia to bliskość Galerii Krakowskiej, 
placu targowego Nowy Kleparz oraz licznych sklepów i punktów 
medycznych, a także placówek edukacyjnych. Wiele codziennych 
spraw uda się załatwić nie wychodząc poza teren 
osiedla. Projektując Nową 5 Dzielnicę, inwestor 
przewidział miejsce na lokale handlowo-usługo-
we na parterach budynków. 

Budynki tworzące Nową 5 Dzielnicę charak-
teryzuje kaskadowa zabudowa. Najwyższe z nich 
składają się z 9 pięter. Łącznie osiedle posiadać 
będzie ok. 1450 lokali, odpowiadających na po-
trzeby zarówno osób poszukujących niewielkiej 
kawalerki, jak i tych, którym zależy na przestron-
nym apartamencie. W  inwestycji realizowanej 
przez Centrum Nowoczesnych Technologii znaj-
dują się mieszkania 1-, 2-, 3- i  4-pokojowe, któ-
rych metraże mieszczą się w przedziale od ok. 25 
do ok. 100 mkw. Największe z nich zostały usy-
tuowane na najwyższych piętrach. Przynależą do 
nich przestronne tarasy, umożliwiające miesz-
kańcom oglądanie panoramy Krakowa. Inwestor 
przewidział możliwość wykończenia mieszkań 
„pod klucz”. W  takim przypadku przyszli wła-
ściciele mogą wybrać jeden z  trzech pakietów: 

Nowa 5 Dzielnica to inwestycja mieszkaniowa realizowana w Krowodrzy 
przez Centrum Nowoczesnych Technologii.
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Lubostroń Park — kameralna inwestycja 
w otoczeniu piękna

Kwestia dostępu do komunikacji stanowi istotny czynnik decy-
dujący o zakupie nieruchomości. 

Atrakcyjne i dogodne sąsiedztwo
Z punktu widzenia osób inwestujących w mieszkania pod wynajem 
ważną rolę odgrywa ocena potencjału lokalizacji. W tym przypadku 
ul. Lubostroń, przy której ulokowano inwestycję, może przyciągnąć 
najliczniejszą grupę najemców — studentów i  pracowników biur. 
Wynika to z faktu, że budynki realizowane są w dogodnej odległo-
ści od centrum biurowego DOT Office przy ul. Czerwone Maki, 
a także od Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego (3 km). 

Okoliczne tereny zielone stanowią bogate zaplecze rekreacyj-
ne osiedla. Blisko stąd m.in. do Zakrzówka i Skałek Twardowskie-
go — popularnych atrakcji turystycznych. Miłośnicy aktywnego 
wypoczynku docenią również bliskość miejskiego placu zabaw dla 
dzieci i toru Pumptrack dla nastolatków, ogrodzonego i wyposażo-
nego wybiegu dla czworonogów, ośrodka jazdy konnej czy klubu 
fitness. W  bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji działają przed-
szkole samorządowe i minicentrum handlowe. Nieco dalej znajdują 
się lokale gastronomiczne i placówki medyczne. Sąsiedztwo tere-
nów zielonych sprzyja uprawianiu sportu, rodzinnym spacerom czy 
dłuższym wycieczkom rowerowym i pieszym. 

Wiarygodny deweloper
Za realizację projektu odpowiada spółka EXCON — marka dewelo-
perska EXPRES-KONKURENT, która ma na swoim koncie już 1500 
zrealizowanych mieszkań w 25 inwestycjach. Wieloletnie doświad-
czenie procentuje wysoką jakością wykończenia budynków, a także 
znajomością preferencji nabywców. Wiarygodność wykonawcy po-
twierdza członkostwo w  Stowarzyszeniu Budowniczych Domów 
i Mieszkań czy Małopolskim Związku Pracodawców Lewiatan, oraz 
liczne nagrody i wyróżnienia przyznane za rzetelność, przedsiębior-
czość, bezpieczeństwo pracy i efektywność w działaniu.

Zgodnie z  harmonogramem inwestycja Lubostroń Park zosta-
nie zakończona i przekazana nabywcom w IV kw. 2019 r. 

Joanna Kus

P
omiędzy budynkami urządzona zostanie pełna zieleni strefa 
odpoczynku, wyposażona w ścieżki spacerowe, altanę i ele-
menty małej architektury atrakcyjne również dla najmłod-

szych. Najbliższe 21 ha to obszar zieleni parkowej i rekreacyjnej 
zapewniony przez Gminę Kraków w  uchwalonym miejscowym 
planie „Park Ruczaj-Lubostroń”. Zatem to idealna propozycja dla 
każdego poszukującego mieszkania zarówno na własne potrzeby, 
jak i z myślą o inwestycji.

W  zielonej części osiedla Ruczaj — jednej z  najatrakcyjniej-
szych lokalizacji pod inwestycje mieszkaniowe — powstaje pro-
jekt Lubostroń Park. Kompleks składa się z  dwóch budynków, 
w  których zaprojektowano łącznie 112 apartamentów. Oferta 
obejmuje lokale o zróżnicowanych powierzchniach i układach po-
mieszczeń. Do dyspozycji kupujących przygotowano 118 miejsc 
postojowych w garażu podziemnym i 17 naziemnych na terenie. 
Funkcjonalna i przyjazna użytkownikowi architektura korzystnie 
wpłynie na poczucie komfortu mieszkańców. W  estetyce części 
wspólnych warto wyróżnić nawiązania do motywu natury, które 
są spójne z charakterem najbliższej okolicy.

Inwestor — Excon S.A. marka deweloperska Expres-Konku-
rent — wybrał teren otoczony zielenią, położony poza obsza-
rem największej gęstości zaludnienia i  zabudowy. Dzięki temu 
mieszkańcy zyskają ciszę i  spokój, o  które coraz trudniej w  du-
żym, rozwijającym się mieście. Kameralny krajobraz najbliższego 
otoczenia współtworzą budynki w niskiej zabudowie oraz domy 
jednorodzinne. 

Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty codziennego funkcjo-
nowania, warto zwrócić uwagę na korzystne położenie inwestycji 
względem infrastruktury: przystanku MPK, parkingu Park & Ride 
z pętlą Krakowskiego Szybkiego Tramwaju „Czerwone Maki” oraz 
autostradowej obwodnicy Krakowa. 

Na krakowskiej mapie inwestycji mieszkaniowych pojawił się nowy  projekt deweloperski, 
w którym nowoczesne i funkcjonalne podejście do budownictwa spotyka się z kameralną 
formą architektoniczną. Dlaczego w otoczeniu piękna? Dwa budynki powstają 
w wyjątkowym, pełnym zieleni otoczeniu w rejonie ulic Lubostroń i Kolista w Krakowie.  
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Architektura w Małopolsce na wysokim 
poziomie

dach budynku. Projekt został przygotowany przez Biuro Projek-
tów Lewicki Łatak sp. z o.o. sp. k., natomiast inwestorem był Zarząd 
Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Kolejne miejsce na podium zajął Terminal pasażerski T4 Mię-
dzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Ba-
lice. W  uzasadnieniu decyzji jury czytamy: Realizacja nagrodzona 
za stworzenie wyrazistego symbolu miejsca, oryginalną formę, która 
nadała tożsamość tej najważniejszej dziś bramie do miasta. Autorzy 
projektu to Jacek Czech, Janusz Duliński, Piotr Wróbel (Agencja 
Projektowa Architektura Czech-Duliński-Wróbel sp. z  o.o.), na-
tomiast inwestorem był Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana 
Pawła II Kraków-Balice.

Umiejętne połączenie tradycji z  nowoczesnością doceniono 
w  przypadku Budynku Powiatowej i  Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Ten obiekt za-
jął III miejsce w  konkursie. Realizację zlecił inwestor — Powiato-
wa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha 
w  Starym Sączu, natomiast projekt wykonali Wojciech Świątek 
i Anna Szewczyk-Świątek z pracowni 55Architekci s.c.

W  kategorii architektury użyteczności publicznej przyzna-
no także trzy równorzędne wyróżnienia: dla Społecznej Szkoły 
Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach (autorzy: Ko-
nior Studio, inwestor: Gmina Niepołomice), Hali sportowej Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy 
ul. Grochowskiej w Krakowie (autorzy: Marcin Brataniec, Damian 
Mierzwa, Marek Bystroń — Em4. Pracownia Architektury. Brata-
niec, inwestor: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie) oraz 
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w  Sułkowicach (autorzy: Łu-
kasz Pióro i Maciej Franta, inwestor: Gmina Sułkowice).

N
agroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Wit-
kiewicza przyznawana jest w trzech kategoriach: architek-
tura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa 

oraz przestrzeń publiczna. Jury bierze pod uwagę projekty, które 
zostały zrealizowane na terenie województwa małopolskiego i od-
dane do użytkowania w ciągu dwóch lat od momentu ogłoszenia 
konkursu. Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 30 projektów.

Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie, zaś 
współorganizatorem: Stowarzyszenie Architektów Polskich od-
dział Kraków. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla była współorga-
nizatorem gali, natomiast jej mecenasem została Grupa BUMA.

W  przygotowaniu dobrego projektu bierze udział nie tyl-
ko architekt, ale i  inwestor, który często jest również inicjatorem 
przedsięwzięcia i  odpowiada za jego sfinansowanie. Niejedno-
krotnie udana współpraca wymaga dużego zaufania z  obu stron. 
Dostrzegli to organizatorzy konkursu, którzy nagradzają zarów-
no architektów, jak i inwestorów, mających swój udział w powsta-
niu konkretnych realizacji. W tym roku nagrody zostały wręczone 
zwycięzcom podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 września.

Niezwykłe obiekty użyteczności publicznej
W  kategorii architektury użyteczności publicznej pierwsze miej-
sce przyznano Hali KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepeł-
nosprawnych. Jury konkursowe doceniło przede wszystkim bryłę 
budynku — oryginalną, a  jednocześnie dobrze komponującą się 
z otoczeniem. Istotny jest także aspekt dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych, które bez problemu mogą dostać się nawet na 

Po raz kolejny wybitnym architektom przyznano Nagrodę Województwa 
Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje 
architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego 
Małopolski. Kto został nagrodzony w tegorocznej edycji?

Hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnyc, proj.: Biuro Projektów Lewicki Łatak, fot. Wojciech Kryński
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Mieszkania na miarę XXI wieku
Projekt ma charakter ideowej deklaracji i  reprezentuje architekturę, 
gdzie forma i skala nawiązują do tradycji miejsca, unikając dekoracyj-
nych stylizacji czy dosłowności, a  jednocześnie jest eksperymentem 
materiałowym, technologicznym i wyróżnia się minimalistyczną dys-
cypliną w  ukształtowaniu funkcji i  formy — taką opinię jury w ydało 
o  Domu w  Kościelisku, który zajął I  miejsce w  kategorii architek-
tury mieszkaniowej. Zaprojektował go Piotr Kuczia, na zamówie-
nie Magdaleny Czerwińskiej-Wyraz.

Na II miejscu nagrodzono Budynek mieszkalny jednorodzin-
ny — Wood House, zaprojektowany przez Piotra Kitę i  Tomasza 
Korala z  pracowni Kita Koral Architekci sp. z  o.o. Rolę inwesto-
ra odegrała firma Modern Living Development sp. z  o.o. sp. k. 
W  przypadku tego projektu doceniono przede wszystkim formę 
miejskiego budynku, która dobrze komponuje się z  otaczającym 
go starodrzewiem.

Miejsce III zajął Dom jednorodzinny we Wróżenicach. Jury tak 
uzasadniło swój w ybór: Projekt twórczo eksploatuje archetyp domu 
dobrze osadzonego w krajobrazie, osiąga czystość układu funkcjonal-
nego i bryłowego, bardzo ambitnego, ale bez cienia pretensjonalności . 
Projekt powstał w  pracowni architektonicznej Gai Bieniasz. Wła-
ścicielką zrealizowanego domu jest Milena Gumienny.

W  tej kategorii przyznano także w yróżnienie dla budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolnej w  Krakowie. Za-
projektowali go Piotr Kita i  Tomasz Koral z  pracowni Kita Koral 
Architekci sp. z  o.o., na zlecenie inwestora, którym była firma Box 
Development sp. z o.o. sp. k.

Architektura w harmonii z naturą
Tylko jedną nagrodę przyznano w  kategorii przestrzeni publicz-
nej. Miejsce I  zajął Pomost ze strukturami obserwacyjnymi „En-
klawa przyrodnicza BOBROWISKO w  widłach rzek Dunajca 
i  Popradu”, zaprojektowany przez Wojciecha Świątka i  Annę 
Szewczyk-Świątek z  pracowni 55Architekci s.c., jako inwestycja 
Gminy Stary Sącz. Oceniając projekt, jury zwróciło uwagę na to, 
że obiekt nie wpł y wa negaty wnie na otaczające go środowisko 
naturalne, ale z  nim współgra. Doceniono kameralną skalę, do-
brze dobraną lokalizację, zastosowanie drewna jako naturalne-
go materiału, a  także oryginalną formę, inspirowaną elementami 
przyrody.

Rośnie prestiż nagrody
W  tym roku Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisła-
wa Witkiewicza została przyznana po raz 9. Kolejna, jubileuszo-
wa edycja może być okazją do wprowadzenia pewnych zmian. 
Do tej pory konkurs odby wał się co dwa lata, jednak z  biegiem 

czasu okazuje się, że to już nie w ystarcza. Kiedy ustanawialiśmy 
tę nagrodę, zdecydowaliśmy się na cykl dwuletni — trochę ze strachu, 
czy będziemy mieli co nagradzać, zwłaszcza że wtedy nagroda była 
pomyślana dosyć wąsko, jako nagroda w  dziedzinie architektury re-
gionalnej. Ale po tych kilkunastu latach i po kilkakrotnych obradach 
jury jestem już głęboko przekonany, że powinniśmy to już zmienić, być 
może od 10., jubileuszowej edycji tę nagrodę trzeba przyznawać co 
roku — powiedział Janusz Sepioł, przewodniczący sądu konkur-
sowego. Według niego w ynika to z  trzech przesłanek. Po pierw-
sze w  ostatnich latach buduje się znacznie więcej niż dawniej, 
a  jednocześnie wzrasta poziom realizowanych projektów. Po 
drugie sam konkurs o  Nagrodę im. Witkiewicza zyskuje na war-
tości i  przyciąga coraz większe grono uczestników. Wreszcie po 
trzecie — dwa lata to długi okres, w  ciągu którego wielu archi-
tektów działających na terenie Małopolski zostaje zauważonych 
przez jury innych polskich i  międzynarodow ych konkursów. Zda-
rza nam się realny dylemat — jak można pominąć obiekt, który do-
stał już międzynarodową nagrodę, a my widzimy jeszcze coś bardzo 

wartościowego, co dopiero się pojawiło, ale już nie starcza nam puli 
nagród? — przyznał Janusz Sepioł. Nie ukry wał też, że jury mało-
polskiego konkursu chciałoby odkry wać nowe talenty, a  nie tylko 
powtarzać werdykty innych komisji.

Nagroda i inspiracja
Celem konkursu jest nie tylko nagrodzenie w yróżniających się 
projektów, ale i  zwrócenie uwagi na potrzebę odpowiedzialnego 
kształtowania krajobrazu. Mam nadzieję, że nagrodzone realizacje 
architektoniczne staną się wzorem i źródłem inspiracji dla powstają-
cej w Małopolsce architektury, która uatrakcyjni przestrzeń publiczną 
regionu. Równocześnie jestem przekonany, że wiele z nich stanie się 
inspiracją dla projektantów z całej Europy oraz kolejnych pokoleń ar-
chitektów — podsumował Jacek Krupa, Marszałek Województwa 
Małopolskiego.

Anna Kapłańska

Pomost ze strukturami obserwacyjnymi „Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO 

w widłach rzek Dunajca i Popradu”, proj.: 55Architekci

Dom w Kościelisku, proj.: Piotr Kuczia, fot. Mariusz Gruszka
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ZapRosZono nas

Osiedle Panorama w Bochni — standard 
apartamentowca

w  odległości 1,5 km od centrum 
Bochni i  4 km od autostrady A4. 
Dzięki ekspozycji na osi pół-
noc-południe wnętrza są do-
brze doświetlone naturalnym 
światłem. 

Osiedle Panorama będzie 
się składało z  sześciu bloków 
(aktualnie dwa został y już od-
dane do użytkowania, a  trzeci 
jest w  budowie). Bloki sąsiadu-
ją z  parkiem, w  którym znajdują 
się takie atrakcje turystyczne, 
jak źródło wody mineralnej czy 
X VI-wieczna kapliczka. Co-
dzienny komfort gwarantuje 
sąsiedztwo GALERII OSIE-
DLOWEJ pod nazwą — jak-
że by inaczej — PANOR AMA , 
w  tym m.in. minimarketu SPAR, 

przedszkola, apteki, gabinetów lekarskich i  stomatologicznych, 
restauracji z  zapleczem konferencyjnym czy salonów fryzjer-
skiego i  kosmetycznego. Na terenie monitorowanej inwestycji 
zrealizowano plac zabaw oraz zieleńce do w yłącznej dyspozycji 
mieszkańców. 

Pierwszy budynek został oddany do użytkowania w  czerwcu 
2016 r., drugi w  październiku 2017 r., a  oddanie do użytkowania 
trzeciego przewidy wane jest na połowę 2019 r. W  budynkach 
znajdują się garaże oraz piwnice (pomieszczenia gospodarcze). 
Można dokupić również miejsce parkingowe. Ponadto w  naj-
bliższym otoczeniu osiedla znajduje się parking z  10 0 miejsc 
parkingow ych. 

Warto zwrócić uwagę na standard inwestycji. Granitowe po-
sadzki, chrom, drewno i  szkło na klatkach schodow ych i  balkonach 
to wizytówka osiedla. Na ostatnim piętrze, w  pierwszym blo-
ku znajdują się (ostatnie dwa) dwupoziomowe mieszkania o  po-
wierzchni ok. 10 0 mkw. Lokale w  poszczególnych blokach mają 
od 26 do 64 mkw. — wszystkie zaprojektowano w  standardzie 
apartamentu. Komunikację między piętrami w  sześciokondygna-
cyjnym budynku zapewniają nowoczesne windy przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Mieszkania zarówno w  pierwszym, jak i  drugim budynku, zo-
stał y w yposażone w  indy widualne media, etażowe ogrzewanie, 
instalacje pod klimatyzację, hybrydową wentylację, video-domo-
fon, instalacje do okapów kuchennych oraz przyłącza interneto-
we i  telewizyjne. Podobnie będzie w  pozostał ych. Dla kolejnych 
bloków budowana jest osiedlowa kotłownia.

W  odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby naby wców w  ofer-
cie przewidziano możliwość łączenia lokali, dowolnej aranżacji 
i w ykończenia zgodnie z preferencjami przyszł ych mieszkańców.

Joanna Kus

Z
e względu na potrzebę spokoju i  bezpieczeństwa wiele 
osób podejmuje decyzję o  przeprowadzce. Nowe miejsce 
zamieszkania powinno jednak zapewnić mieszkańcom do-

stęp do infrastruktury i  komunikacji, by nie musieli rezygnować 
z  codziennego komfortu. Warunek ten spełnia Bochnia — jedno 
z  najstarszych miast Małopolski, w yróżniające się bogatą ofertą 
turystyczną i  rozbudowanym zapleczem handlowo-usługow ym. 
Warto podkreślić sprawną komunikację drogową. Przez miasto 
przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, 
a  także odcinek autostrady A4. Z  punktu widzenia osób, które 
muszą dojeżdżać do pracy do Krakowa, dużym udogodnieniem 
są liczne połączenia kolejowe i  autobusowe. Do zakupu nieru-
chomości w  Bochni zachęca także odpowiedni stosunek ceny do 
jakości inwestycji.

Jednym z  najciekawszych projektów zrealizowanych w  tym 
mieście jest osiedle Panorama — przygotowane przez firmę Co-
ber. Inwestycja łączy w  sobie walory kameralnego krajobrazu 
z  w ysoką funkcjonalnością. Osiedle usytuowano w  malowniczej 
okolicy, z  okien budynków roztacza się widok na tereny zie-
lone i  panoramę miasta. Inwestycja została zaprojektowana 
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Perły z sieci

Park Royal Hotel 

Hotel Park Royal znajduje się w centrum Singapuru. Projekt 
budynku powstał w malezyjskim biurze projektowym 
WOHA, znanym z tworzenia przyjaznych środowisku 
konstrukcji. Architekci zamiast standardowej zielonej 
ściany na elewacji budynku postanowili stworzyć tarasy 
stanowiące małe ekosystemy — balkony wypełnione 
tropikalnymi roślinami i winoroślami tworzą wiszące ogrody, 
ułożone kaskadowo z zachowaniem topografii krajobrazów 
naturalnych, uzupełnione alejkami, instalacjami wodnymi 
i małą architekturą. Tropikalne rośliny kwitną w całym 
kompleksie, obejmując powierzchnię 15 tys. mkw. zieleni, 
czyli dwukrotnie więcej od powierzchni działki, na której 
postawiono hotel. 12-kondygnacyjny obiekt wybudowany 
został na planie litery E — każdy z 367 pokoi oferuje 
widok na ogrody. W eleganckich wnętrzach, utrzymanych 
w jasnych odcieniach, dominują kamień i drewno. W hotelu 
znajdują się także: basen, przestronny hol, restauracje 
tematyczne, salon spa, sale konferencyjne, liczne tarasy 
i parking podziemny.

Ciudad de las Artes y las Ciencias  

Miasteczko Sztuki i Nauki nazywane także ,,dzielnicą przyszłości” 
to kompleks budynków będący największą atrakcją turystyczną 
w Walencji. Cały obiekt został zaprojektowany na przełomie 
XX i XXI w. przez uznanego hiszpańskiego architekta Santiago 
Calatravę przy współpracy z Felixem Candelem. Miasteczko Sztuki 
obejmuje obszar o długości 2 km i powierzchni 350 tys. mkw. 
Futurystyczny kompleks rozrywkowo-kulturalno-edukacyjny 
składa się z 6 odrębnych budynków. Należą do nich: największe 
w Europie oceanarium o powierzchni 110 tys. mkw., kino, 
planetarium, Muzeum Nauki Księcia Filipa prezentujące najnowsze 
osiągnięcia nauki i techniki, Pałac Sztuki Królowej Zofii, w którym 
odbywają się spektakle teatralne i operowe, oraz pasaż ogrodowy 
z szeroką gamą gatunków roślin. W budynkach organizowane 
są konferencje, wystawy, projekcje, wizyty z przewodnikiem 
oraz warsztaty związane z nauką, technologią, przyrodą i sztuką. 
Szacowany koszt powstania kompleksu wynosił 300 mln euro, 
jednak ostatecznie kwota ta została przekroczona niemal 4-krotnie.

Siedziba Unasur 

Nowa siedziba Unii Narodów Południowoamerykańskich 
(z hiszp. Unasur) zlokalizowana jest na południu miasta Quito 
w Ekwadorze, dokładnie w miejscu, gdzie Ziemię przecina 
południk zerowy. Budynek zaprojektowany przez architekta 
Diego Guayasamina powstał w 2014 r. Konstrukcja została 
nazwana na cześć Néstora Kirchnera, byłego prezydenta 
Argentyny i pierwszego sekretarza generalnego Unii Narodów 
Południowoamerykańskich. Masywna konstrukcja o powierzchni 
20 tys. mkw. składa się z połączonych ze sobą betonowych brył. 
W kubistycznym budynku najbardziej wyróżniający się element 
stanowi masywny wspornik unoszący się nad płytkimi basenami 
otaczającymi budynek. Główna przestrzeń atrium łączy 
różne poziomy obiektu za pomocą klatki schodowej. Wnętrza 
utrzymane w stonowanych kolorach mieszczą salon główny 
dla prezydentów państw członkowskich unii, pomieszczenia 
dla prasy, specjalną przestrzeń dla tłumaczy, audytorium oraz 
restaurację.fot. Pedro M. Martinez Corada, for. na lic. Wikimedia Commons

fot. Nicolas Lannuzel, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Nikolenko Artm, fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Rachunki wzrosły o ponad 60 procent
Średnia kwota, jaką w ydajemy na rachunki, rośnie w  zatrważającym tempie. 
Czy Polacy czują się przeciążeni finansow ymi obowiązkami? Ponad 70 proc. 
Polaków uważa, że comiesięczne w ydatki na opłacenie rachunków są bardzo 
w ysokie. Nic dziwnego, skoro od 2015 r. kwota, którą przeznaczamy na opła-
ty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, wzrosła aż o 60 proc. 

Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 3 lat, sprawiły, że kiedyś osoby 
płacące rachunki w wysokości 976 zł teraz wydają na ten sam cel 1572 zł. Opu-
blikowany przez Krajowy Rejestr Długów raport „Portfel statystycznego Pola-
ka” pokazuje, że 7/10 mieszkańców Polski uważa, że jest to bardzo wysoka su-
ma. Niewielki odsetek, bo tylko 4 proc. badanych, twierdzi, że życie w  Polsce 
jest tanie. Co ciekawe, to kobiety (77 proc.) bardziej niż mężczyźni (65 proc.) 
postrzegają tego typu koszty jako bardzo wysokie. Dane przedstawione w ra-
porcie pokazują, że średnio stawka czynszu wynosi 514 zł. Z  kolei opłaty za 
prąd, wodę czy gaz wynoszą odpowiednio 102, 108 i  116 zł. Do tego docho-
dzą jeszcze rachunki za odpady oraz internet i  telewizję. Zaznaczyć jednak 
należy, że w  badaniu pominięto zobowiązania finansowe w  postaci kredytów 
hipotecznych.

Raty hipotek — czy grożą nam podwyżki? 
Wszyscy posiadający kredyty zastanawiają się, jak długo jeszcze po-
trwa tak korzystna sytuacja. Od kilku lat stopy procentowe utrzy-
mują się na wyjątkowo niskim poziomie, co rzutuje na wysokość 
oprocentowania. Choć słychać głosy mówiące o tym, że gospodarką 
może zachwiać zmiana, decyzja, jaką podjęto podczas posiedzenia 
Rady Polityki Pieniężnej, na to nie wskazuje. Eksperci uznali bowiem, 
że pozostawienie dotychczas obowiązujących stawek umożliwi pol-
skiej gospodarce zrównoważony rozwój, a  sytuacja makroekono-
miczna pozostanie stabilna. Dane dotyczące PKB świadczą o satys-
fakcjonującym tempie wzrostu gospodarczego. Jest on dyktowany 
m.in. przez większą aktywność, czemu sprzyjają niskie bezrobocie, 
a także coraz wyższe płace. Co więcej, duże przedsiębiorstwa chęt-
nie podejmują nowe inwestycje. Widać to również w przedsięwzię-
ciach prowadzonych przez sektor publiczny. Oprócz tego wyraźnie 
wzrasta dynamika eksportu. W  ocenie Rady, dostępne informacje 
z rynku sugerują korzystne perspektywy, a obecna polityka pienięż-
na pomoże utrzymać inflację w pobliżu celu inflacyjnego.

Polska czarną owcą Europy 
NIK skontrolował działania ministerstw i  samorządów w  zakresie 
walki ze smogiem. Polska przoduje w  rankingu najbardziej zanie-
czyszczonych państw. Dopuszczalne normy zanieczyszczeń w anali-
zowanym okresie zostały dwukrotnie przekroczone, a  koszty, jakie 
pochłaniają skutki tego zjawiska, sięgają 12,6 mld zł w skali rocznej. 
Szacunek przeprowadzono jedynie dla 5 województw, co dodatkowo 
pokazuje, jak duży jest to problem. W przedstawionym przez Świato-
wą Organizację Zdrowia zestawieniu za okres 2012–2015, uwzględ-
niającym 3 tys. miast z  całego świata, aż 45 polskich miast znalazło 
się w pierwszej setce krajów z najgorszym powietrzem. Z kolei dane 
z 2017 r., opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (w ska-
li Europy), sytuują nas tuż za Bułgarią, w której najczęściej dochodzi-
ło do przekroczeń poziomu smogu. NIK ocenił, że działania podejmo-
wane przez instytucje w walce ze smogiem okazały się dalece niewy-
starczające. Główne zrzuty, jakie przedstawiła Izba, dotyczą niedo-
stosowanych do skali problemu smogu działań, zaniedbań w zakresie 
funkcjonowania systemów ochrony powietrza, jak również zwlekania 
z wdrożeniem stosownych rozporządzeń w zakresie jakości paliw. 
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Z Krakowa

Ogłoszono konkurs na projekt krakowskiego 
Centrum Muzyki 
Województwo Małopolskie wspólnie z  Gminą Miejską Kraków ogło-
siło międzynarodowy konkurs na zaprojektowanie nowego Centrum 
Muzyki w Krakowie. Po wymianie gruntów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a  Agencją Mienia Wojskowego, jest to kolejny krok do 
powstania obiektu. Nowe centrum ma stać się nie tylko nowoczesną 
salą koncertową, ale też siedzibą dla najbardziej uznanych krakow-
skich instytucji: w tym artystów z Filharmonii im. Karola Szymanow-
skiego, Capelli Cracoviensis i  Sinfonietty Cracovia. Przy ogłoszeniu 
konkursu podano wytyczne, które każdy projekt musi spełnić: główna 
sala koncertowa ma pomieścić do 1400 osób, a obok niej ma powstać 
tzw. Miejska Sala Koncertowa, przeznaczona dla 650–800 słuchaczy 
oraz sala recitalowa dla 270–300 osób. W projekcie muszą znaleźć się 
także przestronne sale prób, sala multimedialna oraz przestrzeń edu-
kacyjna i  restauracja. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 
28 tys. mkw. Koszt całego projektu szacuje się na ok. 265 mln zł. Roz-
strzygnięcie konkursu zaplanowano na początek grudnia tego roku.

Unieważniono przetarg na budowę  
ul. 8 Pułku Ułanów 
Zarząd Inwestycji Miejskich unieważnił przetarg na budowę 
ul. 8 Pułku Ułanów. Do anulowanego przetargu zgłosiła się 
tylko jedna firma, która przedstawiła ofertę za kwotę wyż-
szą o 25 mln zł od planowanej. Jest to już druga próba wyło-
nienia odpowiedniego wykonawcy w tym roku — za pierw-
szym podejściem udział zgłosiła jedna firma, a postępowa-
nie zostało unieważnione z uwagi na znacząco wyższą kwotę 
od wyznaczonej na to zadanie w dokumentach finansowych 
miasta. ZIM ograniczył pierwotny zakres inwestycji, jednak 
pomimo tego dalej nie udało się znaleźć odpowiedniego wy-
konawcy. W najbliższym czasie Zarząd Inwestycji Miejskich 
ma ogłosić kolejny przetarg na to zadanie — jednak tym ra-
zem do zadań wykonawcy będzie należeć tylko przygotowa-
nie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych ze-
zwoleń na realizację zadania. Dopiero w kolejnym etapie zo-
stanie ogłoszony przetarg na samą budowę ulicy.

Brak środków na realizację północnej obwodnicy 
Krakowa
Krajowa Izba Odwoławcza wykluczyła z przetargu na północną obwodni-
cę Krakowa konsorcjum firm Stecol Corporation z Chin i Polbud Pomorze, 
które zaproponowały najniższą cenę za zaprojektowanie i realizację pół-
nocnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Zapropono-
wana cena wynosiła blisko 1,3 mld zł. Konsorcjum firm zostało wybrane 
jako wykonawca przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad 
w lipcu, jednak Krajowa Izba Odwoławcza nakazała GDDKiA odrzucenie 
najtańszej oferty z powodu niespełnienia kryteriów formalnych. To poważ-
ny problem, ponieważ żadna z ofert nie mieści się w kwocie przewidzianej 
na inwestycję, a  następna w  kolejności przekracza budżet o  100  mln  zł. 
Obecnie przetarg na północną obwodnicę stoi w miejscu — jeśli zostanie 
unieważniony, trzeba będzie ogłosić nowy, a to wiąże się z opóźnieniami. 
GDDKiA zwróci się do Ministra Infrastruktury o zwiększenie kwoty nie-
zbędnej do realizacji tej inwestycji. Budowa północnej obwodnicy Kra-
kowa należy do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023, co zapewnia jej finansowanie. Trasa ma być gotowa w 2022 r.
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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 4,3193

chf 3,8166

pln 3,60%

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 –0,7284

libor eur *** –0,3549

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)                         142,99

tabela nr 177/A/NBP/2018 z dnia 12.09.2018

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

(dane na dzień 20.09.2018 [Euribor],  
05.09.2018 [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 23.08.2018)

(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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Klasyka z połyskiem, czyli mieszkanie 
w stylu nowojorskim

unowocześnioną aranżację. W obu przypadkach zasłony powin-
ny niemal układać się na podłodze. 

Aby uniknąć wrażenia monotonii i przytłoczenia, można prze-
łamać dominujące w wystroju wnętrza drewno, za pomocą ele-
mentów z  metalu wykończonego polerowanym niklem oraz ze 
szkła. Na przykład drewniany stolik można zastąpić szklanym. 
W  ten sposób wprowadzimy do aranżacji odrobinę świeżości 
i nowoczesności, nie zakłócając eleganckiego charakteru. 

Umiar i zasada symetrii
Podczas urządzania wnętrza należy zachować zasadę symetrii 
i odpowiednich proporcji. Choć istotny dla stylu nowojorskiego 
jest detal, również w tym przypadku trzeba kierować się umia-
rem. Najlepiej, jeśli przed wyposażeniem pomieszczenia wyzna-
czymy tzw. focal point, czyli centralny punkt, do którego należy 
odnieść się, planując ustawienie mebli i sprzętów. Dekoracyjne 
detale można dodawać w dużych ilościach, jeśli zostanie zasto-
sowany symetryczny podział przestrzeni. W centralnym punk-
cie zazwyczaj ustawia się stolik kawowy i kanapę. Kanapa może 
być zupełnie gładka — wówczas można ozdobić ją kolorowy-
mi, wzorzystymi poduszkami. Można wybrać również meble ze 
wzorzystym obiciem lub pikowane. W  tym przypadku dla za-
chowania umiaru ważny będzie dobór bardziej stonowanych 
dodatków do mebli. 

ARANżAcjE wNęTRz

N
owy Jork — miasto, które nigdy nie śpi, pełne energii 
i  twórczych inspiracji. Choćby nowojorski Manhattan, 
który już dawno stał się synonimem luksusu, elegancji 

i  biurowego szyku, dla wielu osób jest wymarzonym miejscem 
do zamieszkania, rodem z amerykańskiego snu. Nowy Jork od lat 
zajmuje ważne miejsce wśród symboli kultury współczesnej. Jest 
nie tylko scenerią wielu filmowych czy literackich opowieści, ale 
także motywem, po który chętnie sięgają architekci i dekoratorzy 
wnętrz. Wyjątkowość tego miasta opiera się na łączeniu nowo-
czesności i wygody, której wymaga szybkie tempo życia nowojor-
czyków, z ponadczasową elegancją i harmonią. 

Klasyka czy nowoczesność?
Wielu miłośników stylu nowojorskiego w aranżacji wnętrz pozo-
staje wiernych jego najbardziej klasycznej odmianie. Dominują 
w  niej ciemne drewno, długie i  ciężkie zasłony oraz intensyw-
ne kolory. Elegancji dodają wnętrzom bordowe lub granatowe 
ściany. Często stosuje się również zieleń, ale w  ciemnym odcie-
niu. Zarówno w klasycznej odmianie stylu, jak i w jego złagodzo-
nej wersji, ważną rolę odgrywa aranżacja okien — im szersze, tym 
lepiej. Jeśli w mieszkaniu nie mamy dużych okien, warto sięgnąć 
po sprawdzone sposoby na ich optyczne powiększenie. Pomocny 
będzie karnisz, który należy zamontować kilka centymetrów pod 
sufitem. Dzięki temu okno wyda się wyższe. Karnisz powinien 
wyraźnie wystawać poza szerokość okna, tym samym poszerza-
jąc je optycznie. Zasłony należy zawiesić poza ramą okna, by nie 
ograniczać jego powierzchni.

 Kolejnym zadaniem dla projektanta jest dobór odpowied-
nich materiałów — ciemnych i  nieprzeźroczystych, jeśli dąży-
my do zachowania zasad klasycznego stylu nowojorskiego, lub 
nieco lżejszych i w  jaśniejszym kolorze, jeśli zdecydujemy się na 

Symetria, szlachetność materiałów, intensywne kolory i odważne detale — 
to główne cechy stylu nowojorskiego, który cieszy się w Polsce coraz większą 
popularnością. Kluczem do zaprojektowania luksusowych, amerykańskich wnętrz 
jest nikiel. Dlaczego i gdzie warto wykorzystywać niklowane powierzchnie?  
Czy to pomysł tylko dla odważnych? Czy miłośnicy klasyki też się nie zawiodą?
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Styl nowojorski spełni oczekiwania ludzi odważnych, którzy 
nie obawiają się nagromadzenia faktur, wzorów i różnego rodza-
ju tkanin. Całości wystroju salonu dopełni szlachetny, miły w do-
tyku dywan, np. dwukolorowy. Wśród gatunków tkanin powinny 
dominować delikatne, połyskujące jedwabiste materiały oraz 
aksamit. 

Dbałość o detale musi być widoczna także w starannym wy-
kończeniu: stolarce drzwiowej i  okiennej czy wysokich, dobrze 
wyeksponowanych listwach przypodłogowych. 

Przede wszystkim nikiel
Ponadczasowość stylu wynika m.in. z prostych form. O ile moż-
na pozwolić sobie na pewne szaleństwo w  doborze dodatków, 
o  tyle fotele, krzesła, stoły i  inne meble powinny być klasyczne 
i ustawione z zachowaniem odpowiednich proporcji. Prostotę ta-
kiego designu ładnie podkreślą wszelkie kontrastujące z nim, naj-
lepiej połyskujące (niklowane) detale. Niklowane powierzchnie 
są jednym z najważniejszych wyznaczników aranżacji w stylu no-
wojorskim. Ciekawy efekt osiągniemy, zestawiając połyskujące 
elementy ze szlachetnym drewnem. Warto sprawdzić ofertę sa-
lonów meblarskich w poszukiwaniu mebli z takimi zestawieniami. 
Przykładowo, zamiast stolika kawowego w całości wykonanego 
z drewna można znaleźć taki z niklowanymi nogami. 

Ważne jest także oświetlenie. Najlepiej wybierać klasyczne 
formy, np. lampy nocne ze standardowym abażurem. Dobrze 
będą wyglądać również stojące lampy bądź kinkiety — zawsze 
w stonowanych kolorach i prostych modelach. 

Głębokie i szlachetne kolory
Intensywne barwy to wyznacznik stylu nowojorskiego. Można 
oprzeć wystrój wyłącznie na stonowanych kolorach, aby uzyskać 

zamierzony, monochromatyczny efekt. Drugim wariantem jest 
dobór różnych barw i odcieni, żeby uniknąć wrażenia monotonii. 
Większą swobodę wyrazu daje drugie rozwiązanie. Projektant 
powinien jednak zastosować takie proporcje, w  których kolor 
bazowy będzie pokrywał większość powierzchni ścian. Na uzu-
pełniające barwy wystarczy przeznaczyć ok. 1/3 pomieszczenia. 
Jeden z  dodatkowych kolorów powinien kontrastować z  bazą. 
W ten sposób wnętrze zyska elegancki charakter. 

Karolina Naramek
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ARANżAcjE wNęTRz

Mieszkanie otwarte dla gości

W
  niektórych wnętrzach goście czują, że właścicie-
le lubią przebywać w  otoczeniu znajomych i  cieszą 
się z  częstych odwiedzin. Niejednokrotnie decydują 

o tym z pozoru nieistotne drobiazgi. Warto zwrócić na nie uwa-
gę, by mieszkanie dobrze prezentowało się w oczach odwiedzają-
cych i zachęcało ich do kolejnej wizyty.

Miłe powitanie
W  ocenie mieszkania liczy się pierwsze wrażenie. Dlatego war-
to zadbać o to, by odwiedzający nas goście zostali mile przywita-
ni, jeszcze zanim wejdą do środka. Pierwszym elementem, jakim 
zauważą, będą drzwi wejściowe. Postarajmy się, by były przede 
wszystkim czyste i  schludne. Mocniejsze zadrapania czy inne 
oznaki zużycia spowodują niekorzystny efekt. Przed drzwiami 
połóżmy ładną wycieraczkę, która będzie pełniła jednocześnie 
dwie funkcje. Po pierwsze pozwoli gościom na wytarcie butów 
przed wejściem do mieszkania. W  ten sposób oszczędzimy im 
uczucia zmieszania, jeśli ich obuwie będzie mokre czy zabrudzo-
ne, np. w  deszczowy dzień. Po drugie — wycieraczka z  przyja-
znym napisem czy ciekawym motywem dekoracyjnym stanowi 
pewien rodzaj powitania osób, które jeszcze nie zdążyły wejść do 
mieszkania, ale są w nim mile widziane.

Za progiem
Wiele osób, urządzając swoje mieszkanie, dużą wagę przykła-
da do aranżacji salonu, w którym spotyka się ze znajomymi. Czę-
sto pomija się jednak korytarz. To duży błąd, ponieważ właśnie 
to miejsce jest pierwszym, w którym znajdą się nasi goście. Urzą-
dzając korytarz, warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych 

Dobrze urządzone mieszkanie cieszy nie tylko osoby mieszkające w nim na 
stałe, ale i tych, którzy przychodzą do niego tylko na chwilę. Jak sprawić, 
że odwiedzający nas goście będą dobrze czuli się w naszym mieszkaniu?

wskazówek. W  tym miejscu bardzo ważne jest utrzymanie czy-
stości, co niestety wiąże się z pewnymi trudnościami. Ponieważ 
wchodzimy tam w butach, podłoga wymaga częstego mycia. Już 
na etapie wykończenia wnętrza najlepiej wybrać taki materiał, 
który łatwo się myje, a jednocześnie jest trwały i odporny na czę-
ste czyszczenie. Dobre rozwiązanie stanowią np. płytki. O podło-
gę zadbamy także, inwestując w odpowiednią półkę na buty. Jeśli 
postawimy na niej mokre obuwie, ściekająca z nich woda zgroma-
dzi się w specjalnym zbiorniku, a podłoga będzie zabezpieczona 
przed wilgocią.

Wszystko na swoim miejscu
Osoba, która wchodzi do czyjegoś domu, zazwyczaj na początku 
czuje się trochę nieswojo, zwłaszcza jeśli nie wie, gdzie może od-
wiesić kurtkę, a w rękach trzyma mokry parasol, z którego woda 
kapie na podłogę. Dlatego dobry gospodarz postara się, by wie-
szak na wierzchnie okrycia znajdował się w zasięgu wzroku go-
ścia. Ważne też, by domownicy zawsze pozostawiali choć jeden 
wolny haczyk, który będzie czekał na odwiedzających. Blisko 
drzwi ustawmy stojak na parasole. Dzięki temu gość nie będzie 
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musiał pytać, co zrobić z  mokrym przedmiotem, a  przy wycho-
dzeniu nie zapomni zabrać go z powrotem, co może się zdarzyć, 
jeśli schowamy parasol do łazienki.

Wygoda przede wszystkim
Zazwyczaj po wejściu do czyjegoś mieszkania, goście ściągają 
buty. Aby im to ułatwić, postawmy w korytarzu choćby niewiel-
ki taboret. Jeżeli miejsce na to pozwala, można pokusić się o wy-
godniejsze siedzisko, takie jak puf, krzesło czy nawet fotel albo 
niewielka wersalka. Miłym gestem będzie zadbanie o  wygodne 
pantofle dla gości, zwłaszcza jeśli w mieszkaniu na podłodze nie 
ma dywanów albo wykładziny. Panele, parkiet czy płytki są zim-
ne i twarde, więc chodzenie po nich w samych skarpetkach może 
powodować dyskomfort. Wybierając odpowiednie pantofle, po-
stawmy jednak na taki model, który nie zniszczy się podczas czę-
stego prania.

Grunt to porządek
Jeśli spodziewamy się częstych odwiedzin gości, powinniśmy 
stale utrzymywać porządek w  mieszkaniu. Aby sobie to uła-
twić, postarajmy się, by każdy przedmiot miał swoje miejsce. 
Przydatne będą zwłaszcza różnego typu organizery czy pudeł-
ka z przegródkami, które pozwolą poukładać nawet najbardziej 
problematyczne drobiazgi. Żeby uniknąć ciągłego sprzątania 
i  segregowania, zrezygnujmy z  otwartych regałów, na rzecz 
zamykanych szafek i  szuflad. Jeżeli wszystkie rzeczy schowa-
my w  środku, pomieszczenia będą wyglądały estetycznie. Do-
datkowo niewielka liczba przedmiotów na wierzchu pozwoli 
na szybkie odświeżenie mieszkania. Wystarczy tylko odkurzyć 

dywan, zmyć parkiet czy panele, zetrzeć kurz z szafek za pomo-
cą miękkiej szmatki i  już możemy cieszyć się z oczekiwanej wi-
zyty znajomych.

Sprytne rozwiązania w łazience
Nawet jeśli każdy z domowników ma swój ręcznik, z którego ko-
rzysta, zadbajmy o dodatkowy, przygotowany z myślą o gościach, 
by mogli wytrzeć nim ręce. Można go nawet zaznaczyć albo wy-
brać wzór z odpowiednim napisem, stanowiącym wskazówkę dla 
odwiedzających. Mydło w płynie ze względów higienicznych i es-
tetycznych jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż trady-
cyjna kostka. Dodatkowo odpowiednio dobrany dozownik może 
być jednocześnie elementem dekoracyjnym. Warto także pomy-
śleć o umieszczeniu w łazience kosza na śmieci, najlepiej z pokry-
wą, która ukryje zawartość — dzięki temu całość będzie się lepiej 
prezentować. Pamiętajmy także o widocznym miejscu na zapaso-
wy papier toaletowy. Współcześnie rynek oferuje różnego typu 
pojemniki, wieszaki czy uchwyty, które pomieszczą więcej niż 
jedną rolkę.

Dodatki od serca
Na to, czy mieszkanie zachęca do częstych odwiedzin, mają 
wpływ również dodatki. Warto zadbać o kilka detali, które przy-
ciągną uwagę gości i sprawią, że poczują się mile widziani. Ludowa 
makatka czy nowoczesny obraz z prostym tekstem o gościnności 
albo zwykły napis „Witamy” wprowadza do mieszkania niezwy-
kły, przyjazny klimat. Taką ozdobę można również wykonać wła-
snoręcznie — wystarczy tylko odrobina wyobraźni.

Anna Kapłańska
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Oświetlenie w domu — jakie wybrać 
i dlaczego jest takie ważne?

Ś
wiatło odgrywa w  naszym życiu ogromną rolę, nie tylko 
dlatego, że mieszkamy w  strefie geograficznej, która wy-
musza na nas spędzanie większej części roku przy sztucz-

nym oświetleniu. Już dawno zauważyliśmy, że dobrze dobrane 
oświetlenie jest dla nas ważne z wielu względów, nie tylko tych 
praktycznych. Przypisujemy mu duże znaczenie w  kształtowa-
niu nastroju i dostrzegamy pozytywny wpływ na nasze zdrowie. 
Czasem wystarczy zmienić dotychczasowy żyrandol czy lampę 
podłogową, by pomieszczenie zyskało wrażenie większego, wyż-
szego lub jaśniejszego. 

Współczesne trendy wyraźnie pokazują, że nie ma w domach 
pomieszczeń, w  których zastosowanie jednego źródła światła 
byłoby wystarczającym rozwiązaniem. Jednym z  najważniej-
szych pomieszczeń w  całym mieszkaniu jest salon. Spędzamy 
w nim czas z rodziną i przyjaciółmi, relaksujemy się, odpoczywa-
my, oglądamy filmy, czytamy książki, przyjmujemy gości, bawimy 
się z  dziećmi. Trudno wyobrazić sobie, że jedno źródło światła, 
np. żyrandol powieszony w  centralnym miejscu salonu, byłoby 
odpowiednie do wszystkich tych czynności. Jeżeli nasz pokój jest 
duży, możemy zdecydować się na żyrandol o kilku niezależnych 
źródłach światła lub zrezygnować z niego, decydując się na popu-
larną w nowoczesnych wnętrzach listwę z reflektorami. W mniej-
szych przestrzeniach lepiej sprawdzi się pojedyncza lampa, która 
nie będzie dodatkowo przytłaczać. Oprócz tego warto pomyśleć 
o punktowym oświetleniu nad telewizorem, a także lampie pod-
łogowej, która przyda się wtedy, kiedy chcemy się wyciszyć, po-
czytać książkę lub spędzić wieczór w romantycznej atmosferze. 

ARTyKuł sPONsOROwANy

Gdybyśmy mieli zastanowić się nad tym, bez jakich wielkich wynalazków ludzkości nie 
wyobrażamy sobie już życia, z pewnością wielu z nas stwierdziłoby, że współczesny świat nie 
mógłby już istnieć bez prądu, a co za tym idzie światła, którym cieszymy się dzięki niemu.

Najchętniej wybierane lampy

Obecnie bardzo popularne są osobne lampy wiszące nad stołem 
jadalnianym, bardzo polecamy to rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli 
wspólne rodzinne posiłki są dla domowników cennym doświad-
czeniem. Do salonu polecane jest światło o ciepłej barwie, które 
sprzyja poprawie samopoczucia, regenerowaniu organizmu i od-
poczynkowi. Bogata oferta asortymentowa sklepów z wyposaże-
niem wnętrz sprawia, że możemy dobrać lampy pod względem 
stylu, w jakim chcielibyśmy urządzić wnętrze, a także interesują-
cych nas wielkości, np. o 4, 6 lub 8 źródłach światła oraz dobrać 
do tego lampę podłogową lub kinkiet. 

Oświetlenie do sypialni powinno przede wszystkim sprzyjać 
odpoczynkowi i uspokajać. Główne światło w postaci np. żyran-
dola bywa przydatne, lecz w  tym pomieszczeniu istotniejsze są 
zwykle kinkiety lub lampki nocne, które umieszczamy przy łóżku. 
Ciepła barwa światła pochodząca z lampki nocnej wycisza i uła-
twia zasypianie. Trudniejszym zadaniem jest zaś wybór oświetle-
nia do sypialni dziecięcej, w której pogodzić musimy wiele różnych 
funkcji. To miejsce snu, nauki i zabawy, każda z tych funkcji wyma-
ga dobrania odpowiedniego oświetlenia. Lampy sufitowe są ide-
alne w  czasie zabawy, ponieważ równomiernie oświetlają cały 
pokój. Lampa biurkowa jest niezbędna do nauki, przy łóżku pole-
camy zaś światło, które nie będzie zbyt ostre, ale pozwoli się wy-
ciszyć i poczytać przed snem ulubioną książkę. 

Witek Home

www.witekhome.pl
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Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 36–39
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rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

1 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) I etap – IV kw. 2018,  
II, III, IV etap – IV kw. 2019 27–59 od 6800 Activ Investment 72

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, 
7300–11200 Inter-Bud Developer 41

3 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67 f) bud. 4 – zrealizowany 70–91 10 000–11100 Inter-Bud Developer 42

4 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–92 9500–13500 Inter-Bud Developer 42

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

7 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 35–52 6420–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 65

8 Family Hub (ul. Stelmachów) II kw. 2020 105–112 od 6900 Modern Living Development 54

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

36–77 6599–7659 Imperial Capital 71

10 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Grupa Deweloperska Start 63

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

12 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 48

13 Villa Chaber (ul. Stelmachów) II kw. 2019 39–66 6990–7290 Krak Estates Bronowice 59

14 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 68

15 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 6100–7400 AWIM 45

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

6 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) III kw. 2018 27–95 od 7100 Centrum Nowoczesnych Technologii 61

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

22 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 53, 65

23 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 44–97 od 6399 Imperial Capital 71

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

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

26 Tetmajera Residence (ul. Tetmajera) IV kw. 2019 96–125 7190–7690 LOGI 52

prądnik czerwony   Średnia cena: 7031 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 8027 zł/mkw. 

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

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

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

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

19 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 73

20 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 68

21 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.

27 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41–70 od 8100 zł WAN 47

28 Apartamenty Wielicka  
(ul. Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 46

29 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 52–70 5500–6100 Proins 64

30 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 30–75 5800–6500 Proins 64

31 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 73

32 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
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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.

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

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

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

47 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 7200 Activ Investement 72

48 Inwestycja Wodna (ul. Wodna) IV kw. 2020 31–73 od 6400 Activ Investement 72

49 Osiedle Nowy Przewóz 5.0 (ul. Przewóz) I kw. 2018 30–89 b.d. Instal 66

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.

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

43 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 55–60 5850–6950 Grupa Deweloperska Start 63

44 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Grupa Deweloperska Start 63

45 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 33–71 od 6300 Krakoin 73

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

33 ATAL Kliny Zacisze IV kw. 2019 23–106 od 5500 ATAL 69

34 Kobierzyńska 59 IV kw. 2019 26–77 8450–8700 MWM Development 57

35 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 32–66 6900–8200 EXCON 51

36 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–5900 Proins 64

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

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

etap Kopenhaga –  
mieszkania gotowe do odbioru;  
etap Reykjavik – III kw. 2019

39–92 b.d. Novo Maar 72

39 Osiedle Galileo, ul. Unruga I kw. 2019 84–106 od 5560 Velo Development 62

40 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 28–56 od 5560 Grupa Deweloperska Start 63

41 Riva Verona (ul. Madalińskiego 11a) III kw. 2019 46–93 9 000–14 500 Riva Verona I okładka
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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 44

swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw. 

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

52 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–88 od 5900 ATAL 60

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 5992 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
53 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 3 – I/II kw. 2019 30–86 5344–6700 Inter-Bud Developer 40

54 Osiedle Bohaterów Września III kw. 2019 34–69 od 6138 SM Hutnik 71

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

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice Krakowa  

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

57 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka,  
ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 56

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

59 Zielna Park (Wieliczka) I etap – IV kw. 2018,  
II etap – III kw. 2019 63–129 4190–5290 Wielickie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne 70
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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.
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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																		486	200	zł	

	 4	 					II	 	 											83,69																		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	12	000	zł

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

liczba kondygnacji 11 

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe bud.	5	i	6:	50	tys.	lub	80	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.

40 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018
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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																		486	200	zł	

	 4	 					II	 	 											83,69																		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	12	000	zł

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

liczba kondygnacji 11 

balkon tak

taras tak

miejsce parkingowe bud.	5	i	6:	50	tys.	lub	80	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.

41Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-grzegorzki-park-budynek-5,2700
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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	 484	800	zł

	 3	 	 V	 	 77,95	 740	525		zł

	 4	 	 V	 	 92,50	 878	750	zł

	 4	 	 VII	 	 83,04	 996	480	zł

	 4	 	 VIII	 	 80,89	 1	035	392	zł

nazwa inwestycji	 Wiślane	Tarasy	2.0

adres ul.	Grzegórzecka	

miasto Kraków

cena za mkw. od	9500	do	13	500	zł

termin oddania I/II kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 58	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

42 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

https://www.krn.pl/inwestycja/wislane-tarasy-2-0,2637
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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.

43Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018
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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

45Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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


 n46

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

1

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Apartamenty Snycerska

WAN S.A
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Górników 54/2, 30-816 Kraków
tel. +48 12 265 02 66,  +48 516 148 141, +48 516 148 142
kontakt@apartamentysnycerska.pl | www.apartamentysnycerska.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Snycerska

adres, miasto ul. Snycerska, Kraków

cena za mkw. od 8 100 zł

metraż 41-70 m2

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak, 4-26 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 20 000 – 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamenty Snycerska, to nowoczesny, funkcjonalny budy-
nek mieszkalny o podwyższonym standardzie, zlokalizowany na 
krakowskim Bieżanowie-Prokocimiu. Inwestycja ma kameral-
ny charakter, projekt przewiduje 47 doskonale rozplanowanych   
apartamentów.

Oryginalna bryła wraz z estetyczną elewacją, idealnie wkompo-
nowuje się w spokojne otoczenie, a lokalizacja inwestycji sprawia, 
że przyszli mieszkańcy będą mieli bardzo łatwy dostęp do infra-
struktury miejskiej. Do wszystkich lokali przynależeć będą duże 
tarasy lub przestronne ogródki.

Inwestycja położona jest w kameralnym miejscu, w niedalekim 
sąsiedztwie Parku Jerzmanowskich oraz Zalewu Bagry. W odle-
głości ok. 10 minut pieszo, znajduje się ul. Wielicka.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  41,39 info.  w biurze

 2  II  47,40 info.  w biurze

 3  I  52,96 info.  w biurze

 4  I  69,32 info.  w biurze

 4  parter  62,86 info.  w biurze
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Apartamenty Wielicka 

WAN S.A
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Górników 54/2, 30-816 Kraków 
tel. +48 12 265 02 66,  +48 516 148 141, +48 516 148 142
wielicka@wan.com.pl | www.apartamentywielicka.pl

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Apartamenty Wielicka to wymarzone miejsce dla osób cenią-
cych komfort, wynikający z harmonijnego połączenia lokalizacji 
mieszkania w malowniczej okolicy bez konieczności opuszczania 
centrum miasta.

Inwestycja położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespo-
łu pałacowo – parkowego Anny i Erazma Jerzmanowskich 
określanego mianem zielonych płuc Prokocimia. Niepowtarzal-
nego klimatu temu miejscu dodaje bliskie położenie zabytkowe-
go klasztoru.

Inwestycja położona nieopodal siedmiu linii tramwajowych i au-
tobusowych. Możliwość dogodnego dojazdu samochodem, za-
równo do ścisłego centrum miasta (7,5 km) jak i obwodnicy 
Krakowa- autostrady A4 (2 km).

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze
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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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Chopina 9

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  52,01 551 306 zł

 2  II  65,42 778 498 zł

 3  II  91,16 1 084 804 zł

 3  I  93,97 1 052 464 zł

 4  parter  90,52 986 668 zł

nazwa inwestycji Chopina 9

adres ul. Chopina 9

miasto Kraków

cena za mkw. od 9900 zł

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe od 50 000 zł

komórka lokatorska 15 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 6100–6900 zł

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  0  29,09 186 176

 2  1  38,70 247 680

 3  1  47,21 306 865

 3  1  51,18 327 552

 3  0  54,97 335 317

Opis inwestycji

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

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

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

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

development
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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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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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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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Family Hub

Modern Living deveLopMenT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Piaskowa 40/2, 31-341 Kraków 
tel. +48 669 667 515, +48 667 667 117  | e-mail: biuro@modern-living.pl  |  www. modern-living.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

													5																							parter	+	I	 	 112,56	 870	000	zł

	 5	 	 I	+	II	 	 110,11	 													760	000	zł

	 4	 	 I	+	II	 	 108,74	 790	000	zł

nazwa inwestycji Family Hub

adres ul. Stelmachów

miasto Kraków

cena za mkw. od	6	900	zł

termin oddania II kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3 + piwnica

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 17	500	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Większość	mieszkań,	w tym	wszystkie	mieszczące	się	na	parte-
rze,	będzie	dysponowała	własnymi	ogródkami	o wielkości	sięga-
jącej	nawet	do	200	m2.	Do	każdego	 lokum	zostanie	przypisana	
komórka	lokatorska,	jedno	lub	dwa	miejsce	parkingowe	w garażu	
podziemnym	zlokalizowanym	bezpośrednio	pod	każdym	budyn-
kiem	oraz	dodatkowe	miejsce	postojowe	na	zewnątrz.
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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 
krajobrazu nie zasłania wysoka zabudowa, a  rozwinięta infra-
struktura pozwala na korzystanie z  większości wygód dużego 
miasta. Najbliższa okolica obfituje w  przedszkola, szkoły, skle-
py, obiekty rekreacyjne i sportowe oraz gabinety medyczne — 
wszystko w promieniu zaledwie kilku kilometrów.

Każde mieszkanie składa się z  3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 
przynależnego miejsca postojowego, a także ogródka dla miesz-
kań na parterze lub strychu dla mieszkań na piętrze. Mieszkania 
posiadają odrębne wejścia, wyposażone są w systemy grzewcze 
oraz opcjonalnie w systemy alarmowe i inteligentnego domu.

Układ przestrzenny wnętrz zaprojektowany został w taki spo-
sób, aby umożliwić mieszkańcom swobodną aranżację zgodnie 
z własnym stylem. Bez względu na to, czy zdecydujecie się Pań-
stwo 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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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 lub 2  I  34,91 296 735 zł

 2  I  37,96 322 660 zł

 3  I  57,02 481 819 zł

 4  I  76,66 647 777 zł

nazwa inwestycji Kobierzyńska 59

adres ul. Kobierzyńska 59

miasto Kraków

cena za mkw. od 8450 do 8700 zł

termin oddania koniec 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras dla wszystkich mieszkańców ok. 100 m2

ogródek nie

miejsce parkingowe 32 000 zł

komórka lokatorska 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

57Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

https://www.krn.pl/inwestycja/kobierzynska-59%2C2688


 n58

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

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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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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Aleja Pokoju 83 

AtAl s.A. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Chełmońskiego 134, 31-340 Kraków
tel. 12 426 15 90 wew. 208 | alejapokoju83@atal.pl | www.atal.pl

nazwa inwestycji Aleja Pokoju 83

adres, miasto Aleja Pokoju 83, Kraków

cena za mkw. 5900–6400 zł brutto

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji bud. 1: 7 kond.; bud. 2, 3, 4: 6 kond.

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 28 000 zł brutto

komórka lokatorska (cena) 2500 zł brutto/m2

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Osiedle Aleja pokoju 83 to projekt, który połączy w  sobie  
atrakcyjną lokalizację, wysoki standard wykończenia oraz zróż-
nicowaną ofertę mieszkaniową. Powstaną cztery budynki o pro-
stych bryłach i  elewacjach utrzymanych w  bieli, szarościach 
i  ciepłych odcieniach brązu. W  inwestycji zaprojektowano 202 
mieszkania o szerokiej gamie metraży — od 36,48 m2 do 89,81 m2 
i układach od jednego do czterech pokoi. Wszystkie lokale zapla-
nowano z troską o ergonomię i wygodę przyszłych mieszkańców. 
To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy cenią nowoczesny 
design i  funkcjonalność, ujęte w  ponadczasową architektonicz-
ną formę. W  projekcie przewidziano komórki lokatorskie. Prze-
stronne tarasy, balkony oraz duże przeszklenia nadadzą bryłom 
budynków nowoczesnego i  eleganckiego charakteru. Przyszli 
mieszkańcy inwestycji Aleja Pokoju 83 będą mogli dojechać samo-
chodem do dworca PKP, PKS i Galerii Krakowskiej w kilkanaście 
minut, niewiele dłużej zajmie podróż komunikacją miejską.

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 III 66,97 421 229 zł brutto

 2 II 55,05 352 320 zł brutto

 4 I 80,99 514 168 zł brutto

 3 IV 68,10 429 050 zł brutto

 4 I 88,17 558 303 zł brutto

Przykładowe mieszkania
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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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Domy Galileo

Velo Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: ul. Surzyckiego 16, 30-721 Kraków 
tel. 48 12 269 81 60, +48 512 031 650 | e-mail: velo@velo.krakow.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 4	 	parter	+	1	 	 84,21	 530	000	zł

	 4	 	parter	+	1	 	 106,07	 620	000	zł

nazwa inwestycji Domy Galileo

adres ul. Unruga

miasto Kraków

cena za mkw. od	5560	zł

termin oddania	 I	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2 w cenie

komórka lokatorska (cena) brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Domy	 Galileo	 to  kameralny  zespół  budynków  jednorodzin-
nych położony	w	atrakcyjnej	dzielnicy	Skotniki	charakteryzującej	
się	 niską	 zabudową	 jednorodzinną.	 Osiedle,	 które	 gwarantu-
je	 ciszę,	 spokój	 i	 idealne	 niebo	 do	 obserwacji	 gwiazd.	Galileusz	
z  pewnością	 wybrałby	 to	miejsce	 na	 swoje	 obserwatorium.	 To	
jedno	 z	 nielicznych	miejsc	w	Krakowie,	 gdzie	wieczorem	zasty-
gniesz	 w  bezruchu,	 a	 otaczające	 galaktyki,	 planety	 i	 przyroda	
będą	koić	Twoje	nadszarpnięte	po	całodziennej	gonitwie	nerwy. 
Bliskość	szkół,	przedszkoli,	basenu	 i	centrum	Krakowa	sprawia-
ją,		że	jest	to	doskonała	lokalizacja,	która	pozwoli	Ci	zaoszczędzić	
mnóstwo	czasu.	Jeśli	cenisz	wyjątkowy	styl,	nowoczesne	formy	i	
funkcjonalne	rozwiązania	to	jest	to	oferta	dla	Ciebie.	Nasze	domy	
są	ergonomiczne.	Każdy	projekt	tworzony	był	w	oparciu	o	intu-
icyjny	rozkład	pomieszczeń	i	dbałością	o	najwyższą	jakość	mate-
riałów. Domy	te	są	synonimem	prostoty,	funkcjonalności,	designu	
i	komfortu.
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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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Kopiec Krakusa Wawel
Biurowiec K1

Kościół Mariacki

Zakon Kamedułów

NOWE, NIŻSZE CENY

dużych, rodzinnych mieszkań.

W cenie miejsce postojowe

w garażu podziemnym

oraz duży taras

z widokiem na 

KKraków

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
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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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Niniejsze wizualizacje mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz 
zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.  
Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.

Biuro Sprzedaży Mieszkań: 
Kraków, ul. Nadwiślańska 11/331, tel. (+48) 663 572 715
www.atal.pl
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INWESTYCJA MIESZKANIOWA OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA
                PARK MISTRZEJOWICKI

Termin oddania III kwartał 2019
Mieszkania o powierzchni od 31 do 69 m2

Cena od 6138 zł/m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
os. Na Stoku 32A, 31-706 Kraków
tel. 12 645 38 61
www.smhutnik.krakow.pl

OSTATNIE WOLNE MIESZKANIA!

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. 33–71 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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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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Coraz częściej mówi się o tym, że dzięki modernizacji 
starsze budynki biurowe też mają szansę w rywalizacji 
o najemców. Starsze, czyli jakie? Jak dużo takich obiektów 
jest w Polsce?

Za „starsze” obiekty biurowe uznaje się te, które powstały wię-
cej niż 15 lat temu. Na koniec pierwszej połowy 2018 r. w War-
szawie funkcjonowało ponad 530 nowoczesnych budynków 
biurowych, z czego 215 ma już ponad 15 lat. Łączna powierzch-
nia takich obiektów przekracza już 2 mln mkw., co stanowi po-
nad 1/3 całkowitych zasobów stolicy.

Na koniec pierwszej połowy 2018 r. współczynnik pustosta-
nów w  starszych budynkach wyniósł 11,1 proc., a  ich udział we 
współczynniku pustostanów dla całej Warszawy to ponad 35 proc.

Łączna powierzchnia biurowa w 808 budynkach zlokalizowa-
nych na 8 największych rynkach regionalnych (Krakowie, Trój-
mieście, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Szczecinie 
i Lublinie) przekroczyła 4,6 mln, a średni wiek tych zasobów jest 
zdecydowanie niższy. Liczba budynków starszych niż 15 lat to 
222, z powierzchnią ok. 940 tys. mkw.

Liczba budynków mających więcej niż 15 lat cały czas ro-
śnie, a stosunkowo duża konkurencja na rynku powoduje, że za-
pewnienie wysokiego wskaźnika wynajęcia takiego obiektu jest 
prawdziwym wyzwaniem, zarówno dla właścicieli nieruchomo-
ści, jak i firm doradczych.

Jakim wyzwaniom najemców musi sprostać budynek, by 
był konkurencyjny na rynku?

Trzema głównymi czynnikami decydującymi o wyborze biura są 
lokalizacja, design i otoczenie. Wpływ na decyzję mają także ta-
kie elementy jak efektywność budynku, komfort pracy, koszty 
eksploatacji czy zrównoważony rozwój.

Starsze budynki biurowe często oferują doskonałą loka-
lizację w  centrach największych miast, z  dogodnym dostę-
pem do środków komunikacji miejskiej i usług zaspokajających 
w  pełni potrzeby najemców i  pod tym względem mogą swo-
bodnie konkurować z  nowszymi obiektami, zlokalizowanymi 
w sąsiedztwie.

Niemniej starsze budynki często posiadają braki w  posta-
ci mało atrakcyjnych, pod względem wizerunkowym i  funkcjo-
nalnym, części wspólnych. Najemca oczekuje obecnie dobrze 
zaprojektowanych przestrzeni mających na uwadze jego kom-
fort; wydzielone strefy ciszy, spotkań, strefy relaksu z wygod-
nymi kanapami, wspólne przestrzenie do konsumpcji posiłków, 
czy strefy sportu. Starzejąca się elewacja, anachroniczne roz-
wiązania technologiczne czy niezagospodarowane otoczenie 
budynku (np. brak zieleni, elementów małej architektury, miej-
sca do relaksu, Wi-Fi, czy wydzielonych stref dla palaczy), to 
kolejne wyzwania stojące przed właścicielami. Na długiej liście 
oczekiwań znajduje się także wdrożenie idei zrównoważonego 
rozwoju, m.in. umożliwienie dojazdu rowerem i związane z tym 
udogodnienia (szatnie, szafki, prysznice).

Wśród oczekiwań na wysokim miejscu możemy znaleźć ka-
lendarz imprez, nowoczesne aplikacje budynkowe, dzięki któ-
rym pracownik może śledzić planowane wydarzenia, sprawdzić 
menu w  pobliskich restauracjach i  promocje organizowane 
w  części usługowej budynku, a  także skorzystać z  możliwości 
wypożyczenia auta (tzw. carpooling) i sprawdzić komunikaty wy-
syłane przez zarządcę.

Modernizacja to szansa na sprostanie rosnącym wymaga-
niom najemców oraz sposób na poprawę rentowności, podnie-
sienie komfortu pracy i  zmianę wizerunku starszych obiektów 
biurowych.

Potrzeby i oczekiwania najemców 
ciągle się zmieniają. Budynki, które 
chcą pozostać konkurencyjne na 
rynku, muszą za nimi nadążać. Szansą 
dla nich jest modernizacja i zmiana 
wizerunku. O kompleksowym 
rebrandingu biur, w rozmowie 
z Justyną Gorczycą opowiada 
Małgorzata Frąckiewicz z firmy 
Cushman & Wakefield.

Zmiana wizerunku 
szansą na drugie 
życie budynku

RoZmowy
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Czy wizerunek biurowców również się starzeje?
Wraz z budynkiem i zastosowanymi w nim rozwiązaniami tech-
nologicznymi z  reguły procesowi starzenia ulega także często 
sam wizerunek inwestycji (percepcja budynku, identyfikacja wi-
zualna), który ma duże znaczenie na etapie podejmowania decy-
zji o wyborze nowego biura przez najemców. 

Nie zawsze jednak mamy do czynienia z taką sytuacją, gdyż 
część starszych budynków może pochwalić się ponadczasową 
architekturą, solidnymi rozwiązaniami technologicznymi i  do-
brymi materiałami wykończeniowymi, dzięki czemu mogą one 
nadal z powodzeniem konkurować z nowszymi biurowcami bez 
konieczności wprowadzania zmian. 

Dlaczego marketing jest ważnym elementem procesu 
modernizacji? Czy warto w niego zainwestować?

Modernizacja starszych budynków biurowych może być kluczo-
wą i najbardziej zachęcającą informacją dla najemcy, a wraz ze 
zmianą wizerunku staje się szansą na drugie życie i  daje moż-
liwość konkurowania z  nowszymi obiektami. Wykorzystanie 
odpowiednich marketingowych narzędzi pozwala zakomuniko-
wać o  tym fakcie, zaprezentować jego nową, ulepszoną ofer-
tę i  poinformować potencjalnych najemców o  nowych atutach 
budynku i  zmianie wizerunku. Bez strategii marketingowej nie 
zakomunikujemy zmian w sposób efektywny, nie wprowadzimy 
skutecznie ulepszonego produktu na rynek i  nie dotrzemy do 
potencjalnych najemców.

Skutecznie wdrożona strategia rebrandingu zwiększa szan-
se na wynajęcie budynku, co może podnieść jego wartość jako 
produktu inwestycyjnego. W  procesie podejmowania decy-
zji o  wynajmie bądź zakupie nieruchomości inwestorzy i  na-
jemcy kierują się w pewnym stopniu reakcjami emocjonalnymi, 
a to właśnie marketing może wpływać na takie procesy. Repo-
zycjonowanie budynku może poprawić retencję i  przyciągnąć 
potencjalnych najemców, a  także umożliwić konkurowanie ze 
znacznie nowszymi obiektami.

Jak odświeżyć wizerunek obiektu za pomocą marketingu?

Proces modernizacji i  rebrandingu budynku biurowego to pro-
ces holistyczny, obejmujący kilka obszarów, dlatego bardzo 
ważne jest, aby osoba zajmująca się marketingiem, uczestniczy-
ła od samego początku w całym procesie, ściśle współpracując 
z  architektem oraz działami project managementu i  sprzedaży. 
Wgląd w  planowane zmiany i  usprawnienia pozwoli tej osobie 
wypracować odpowiednią strategię rebrandingu i repozycjono-
wania nieruchomości na rynku, dopasowaną do zakresu moder-
nizacji i przyjętej przez właściciela strategii.

Jednym z  głównych zadań ekspertów ds. marketingu jest 
opracowanie nowej identyfikacji wizualnej produktu, spójnej 
ze zmianami wprowadzonymi w  budynku i  jego nowym wize-
runkiem. Identyfikacja ta ma za zadanie wyróżnić obiekt na tle 
konkurencji i  poprawić rozpoznawalność. W  ramach tej czę-
ści prac rebrandingowych odświeżony zostaje lub powstaje cał-
kiem nowy logotyp, nierzadko zmianom ulega także nazwa (np. 
Trinity Park I  zmienił nazwę na Trinity ONE, czy Ochota Of-
fice Park na Adgar Park West). Powstają również nowe wy-
tyczne dotyczące projektowania materiałów marketingowych 
inwestycji (broszury informacyjne, prezentacje sprzedażowe, 
ulotki), nowa strona internetowa oraz system oznakowania 
przestrzennego budynku. Za te prace odpowiadają z  reguły 
studia graficzne.

W starszych budynkach nierzadko powstają także tzw. show-
roomy marketingowe, prezentujące wykończoną w  wyższym 
standardzie powierzchnię biurową. Coraz częściej miejsca te wy-
posażone są w najnowsze technologie multimedialne do prezen-
tacji powierzchni w rozszerzonej rzeczywistości VR. Dzięki temu 
rozwiązaniu potencjalny najemca może „na żywo” zobaczyć pro-
pozycję wystroju jego przyszłego biura. Taką powierzchnię moż-
na oczywiście wykorzystać w  komunikacji marketingowej, na 
przykład w mediach społecznościowych.

Czy może Pani podać jakieś przykłady udanych realizacji 
procesu rebrandingowego?

Za przykład udanego rebrandingu może służyć biurowiec Zebra 
Tower, zlokalizowany przy ul. Mokotowskiej 1, w ścisłym centrum 
Warszawy. Eksperci Cushman & Wakefield, którzy byli odpowie-
dzialni za projekt, opracowali identyfikację wizualną, w pełni od-
dającą nowy, zmieniony wizerunek budynku i przyjętą strategię 
wynajmu. Następnie opracowane zostały materiały marketingo-
we wspierające sprzedaż — broszura, prezentacja i strona www, 
a  także pasujące do całości skrócone informacje dla najemców 
i  komunikacja elektroniczna. Nowy branding stanowił również 
element scenografii miejsca, w którym odbyła się impreza inau-
guracyjna, gdzie zaprezentowano nowe oblicze biurowca.

Kolejnym przykładem bardzo udanej modernizacji i  rebran-
dingu biurowca jest Adgar Park West zlokalizowany w  Alejach 
Jerozolimskich w Warszawie. Budynek przeszedł gruntowną me-
tamorfozę wraz z rozbudową i rozwinięciem nowej strefy spor-
tu i rekreacji. W tym przypadku, rebranding objął również zmianę 
nazwy, gdyż inwestor zdecydował się na stworzenie zupełnie no-
wej propozycji obejmującej ofertę powierzchni coworkingowych, 
którą wdraża w innych swoich obiektach.

Nieszablonowym podejściem do marketingu wykazał się 
również właściciel biurowca Warsaw Trade Tower. Budynek 
przeszedł modernizację części wspólnych i zyskał szereg dodat-
kowych funkcji: salę aktywności i relaksu, dwa elektryczne samo-
chody do użytku dla najemców, wspólną jadalnię czy przestrzeń 
konferencyjno-eventową. Zainwestowano również w  upięk-
szenie otoczenia budynku, dzięki czemu stało się ono bardziej 
przyjazne (dodatkowa zieleń, infrastruktura rowerowa, strefa 
dla foodtracków). Klamrą modernizacji były nowoczesny logotyp 
i identyfikacja wizualna, oddająca zmieniony charakter.

W jakich jeszcze momentach „życia” biurowca (poza 
modernizacją) właściciele decydują się na odświeżenie 
wizerunku i identyfikacji obiektu?

Gdy z  budynku wyprowadza się jeden z  kluczowych najem-
ców i  oferta biur powraca na rynek, właściciele nieruchomo-
ści decydują się często na odświeżenie wizerunku i  identyfikacji 
inwestycji. 
Innymi spotykanymi sytuacjami, w których można dokonać zmia-
ny w wizerunku i identyfikacji inwestycji, są np.:
 • wprowadzenie przez właściciela udogodnienia lub szeregu 

wspólnych funkcji w całym portfelu nieruchomości, np. mod-
nej koncepcji powierzchni coworkingowych (np. portfel Immo-
finaz — MyHive, Adgar Poland — Brain Embassy, Be Yourself);

 • zmiana właściciela budynku — najczęściej, kiedy kupującym 
jest fundusz inwestycyjny.

Przeznaczanie dodatkowych środków na odświeżenie identyfi-
kacji wizualnej bez istotnej przyczyny, nie ma wpływu na wyniki 
osiągane podczas wynajmu nieruchomości.

 n	 81Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 18/2018



K
raków we wrześniu 2018 r. to najmocniejsza marka tury-
styczna w Polsce i  jedna z najlepszych w Europie, świetny 
ośrodek akademicki, najatrakcyjniejsza lokalizacja dla inwe-

stycji z sektora usług i zarazem drugi największy rynek biurowy 
w naszym kraju. O Krakowie co roku mówi się w superlatywach 
i nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się zmienić. Potwier-
dza to między innymi doskonała kondycja lokalnego rynku biur, 
którą podsumowali eksperci JLL. 

Co roku z dużą przyjemnością obserwujemy sytuację na rynku 
inwestycyjnym w Krakowie, która mimo upływu lat nadal jest wię-
cej niż dobra. Inwestorzy szczególnie cenią nasze miasto ze wzglę-
du na doskonały wizerunek w oczach na przykład obcokrajowców, 
bardzo dobre uczelnie wyższe i  niezwykle zasobny rynek pracy. 
Z  kolei duża dostępność specjalistów jest zasługą światowych 

marek, które w  Krakowie inwestują. Sukces miasta jest więc sys-
temem naczyń połączonych, gdzie jeden czynnik wpływa na drugi, 
a  rezultatem są doskonałe wyniki ekonomiczne. Cieszymy się, że 
jako Krakowski Park Technologiczny aktywnie wspieramy budowa-
nie gospodarczego wizerunku naszego miasta — tłumaczy Justy-
na Czyszek, specjalista ds. obsługi inwestora z Krakowskiego 
Parku Technologicznego.

Kraków od zawsze był najważniejszym rynkiem biurowym 
w Polsce, poza Warszawą, co przede wszystkim jest zasługą dy-
namicznego rozwoju sektora usług biznesowych. Na koniec I pół-
rocza 2018 r. zasoby biurowe w Krakowie sięgały 1,16 mln mkw. 

Wzmożone zainteresowanie Polską ze strony inwestorów z bran-
ży usług obserwujemy już od dekady, a  ze względu na doskona-
łą markę turystyczną i  świetne ośrodki akademickie, Kraków od 

1,16 mln mkw. nowoczesnych biur, popyt na poziomie 77 200 i 300 000 mkw. 
powierzchni w budowie – tak przedstawia się sytuacja na krakowskim rynku 
biurowym po I półroczu 2018 r. W ciągu 10 lat rynek biurowy w Krakowie 
urósł prawie czterokrotnie.

Imponujące tempo rozwoju rynku 
biurowego

analiZy Rynku
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początku znajdował się na celownikach firm BPO/SSC oraz IT. Po-
twierdzają to dane ABSL — stolica Małopolski jest największą lokali-
zacją dla centrów usług w Polsce. Firmy z tej branży, a są wśród nich 
tacy giganci jak ABB, Capgemini, HSBC, IBM, Lufthansa, Motorola, 
Shell i State Street, zatrudniają już 64 tys. osób — tłumaczy Dorota 
Gruchała, dyrektor biura JLL w Krakowie, które w tym roku ob-
chodzi swoje 10. urodziny.

Rozwój sektora usług dla biznesu przekłada się 
na znakomitą kondycję rynku biurowego. 

Tempo rozwoju krakowskiego rynku jest impo-
nujące. W  ciągu dekady podaż nowoczesnej po-
wierzchni biurowej w mieście urosła aż czterokrotnie. 
W  2008 r. firma, która szukała biura o  powierzchni 
1000 mkw. lub więcej, miała do wyboru jedną opcję. 
Dziś — prawie 30 — dodaje Dorota Gruchała.

Popyt i podaż
Po świetnym 2017 r., kiedy całkowity popyt wy-
niósł 201  000 mkw. (czyli o  7 proc. więcej niż 
w  2016 r.), w  pierwszej połowie tego roku zapo-
trzebowanie na powierzchnie biurowe w Krakowie 
siągnęło 77 200 mkw. i stanowiło 29 proc. całko-
witego popytu na rynkach regionalnych. Najwięk-
sze umowy w  tym okresie podpisały firmy State 
Street, BGŻ BNP Paribas, Narodowe Centrum Na-
uki oraz Amway. 

Cały czas obserwujemy duże zainteresowanie no-
woczesnymi powierzchniami biurowymi w Krakowie, o czym świad-
czy wysoka aktywność budowlana w mieście. Aktualnie w budowie 
znajduje się 300 000 mkw. biur, z czego 23 proc. jest już zabezpie-
czonych umowami przednajmu. Szacujemy, że w całym 2018 r. na 
rynek może trafić prawie 190 000 mkw., czyli porównywalnie z re-
kordowym 2017 r. — dodaje Dorota Gruchała. 

JLL
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oferty komercyjne

M House ul. Meiera 16 c

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 894 750  zł; 56 zł netto + opłaty

koszty eksploatacyjne 8,50 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu -

miejsca park. (cena) - 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2

Grzegórzki Park ul. Płk. Francesco Nullo 38

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

SPRZEDAŻ / WYNAJEM

metraż 21 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 8,50 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 26 m2 
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oferty komercyjne

Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

WYNAJEM

metraż 70 m2

cena 58 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 8,50 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże biura, kancelarie prawnicze,                                                                                                                                       
                                                              usługi medyczne 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
                                                             inwestycji z dużym potencjałem

inne dostępne lokale 50 m2

Willa Wego ul. Radzikowskiego 59

INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków
tel. 12 25 25 397 | 608 555 012
lokaleuslugowe@inter-bud.pl
www.lokaleuslugowe.inter-bud.pl

SPRZEDAŻ

metraż 146 m2

cena 4950 zł netto + opłaty

koszty eksploatacyjne 8,50 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże medyczna, prawnicza,                                                                                                                                       
                                                             rachunkowość i finanse

największy atut główna arteria komunikacyjna                                                                                                                                    
                                                             rozwijającej się dzielnicy

inne dostępne lokale -
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oferty komercyjne

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 186,35 m2

cena 75 zł/m2 / 7900 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne ok. 3 zł/m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) tak (do uzgodnienia)

preferowane branże dowolne

największy atut lokalizacja oraz układ

inne dostępne lokale 259,27 m2 — istnieje 
 możliwość połączenia
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oferty komercyjne

Zaczarowany Młyn 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/

SPRZEDAż   

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 —

Budynki 29 listopada 191 i 193 ul. 29 listopada

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

metraż 95,09 m2

cena 7319 /m2 / 695 916 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
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www.tetnowski.pl

LOKALE USŁUGOWE 

WYNAJEM
Lokale biurowo-usługowe  
na parterze —  
pow. od 200 m2 do 240 m2 

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

z możliwością połączenia 
— cała kondygnacja 850 m2

II — pow. 455 m2

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

lokale użytkowe w standardzie deweloperskim  

w inwestycji Prądnicka 65

Dekerta 18 ul. Dekerta 18

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

WyNAJEM

metraż 500,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

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

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – układ gabinetowy

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

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

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

wraz z nowym budynkiem handlowo- usługowo- biurowym
o powierzchni użytkowej 519,10 m2.



Rocznie

667 141 082
Al. Słowackiego 39, 
31-159 Kraków
III piętro

Inwestycja oparta 
na nieruchomościach

Więcej informacji na 
www.weksleinwestycyjne.pl

Tradycyjne inwestycje
w nowoczesnym 
wydaniu
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WARTO WIEDZIEć

Aktualną sytuację na rynku pierwotnym przedstawi Marcin Sobie-
szek — Project Manager w  Platformie Mieszkaniowej. Czy per-
sonal branding w branży nieruchomości to recepta na sukces, czy 
tylko chwilowa moda? Swój pogląd w  tej sprawie przedstawi Łu-
kasz Kruszewski, autor książki „Marka Agenta”. Praktyczne aspek-
ty ochrony ubezpieczeniowej oraz przykłady roszczeń w  branży 
nieruchomości i  ich powstanie omówi Małgorzata Szulczewska, 
zaś Adrian Hołub przedstawi różne sposoby wliczania ścian dzia-
łowych do powierzchni przy sprzedaży lokali.

Złote Odznaki i nagrody PFRN
Jak zawsze przy okazji Kongresu, zostaną wręczone Złote Od-
znaki PFRN oraz nagrody i wyróżnienia. W tym roku spory udział 
w  tym wydarzeniu przypadnie członkom Małopolskiego Sto-
warzyszenia Pośredników w  Obrocie Nieruchomościami — wy-
różnienia PFRN 2018 roku odbiorą Renata Piechutko i Ryszard 
Zdanowicz. 

Doroczna Nagroda PFRN dla Stowarzyszenia Lokalnego — wy-
różnienie dla stowarzyszeń szczególnie aktywnych, została przy-
znana w  tym roku Małopolskiemu Stowarzyszeniu Pośredników 
w  Obrocie Nieruchomościami. Nagrodę główną w  Konkursie im. 
Jerzego Kląskały, ustanowioną przez PFRN, która jest uhonoro-
waniem najlepszej pracy magisterskiej z zakresu rynku nierucho-
mości, napisanej i obronionej w bieżącym roku, otrzyma Krzysztof 
Kabaj (członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Ob-
rocie Nieruchomościami), za pracę „Prawnokarne aspekty prze-
stępstw w  obrocie nieruchomościami”, napisaną pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Piotra Kardasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W tym roku XXII Kongres PFRN odbywa się jednocześnie z po-
siedzeniem CEPI. W dniach 25-26 października Polska Federacja 
Rynku Nieruchomości zorganizowała w  Warszawie plenarne po-
siedzenie CEPI Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieru-
chomości. CEPI jest organizacją międzynarodową, która zrzesza 
stowarzyszenia branży rynku nieruchomości z różnych krajów Eu-
ropy. Organizacja ta, podobnie jak PFRN, zajmuje się edukowaniem 
przyszłych specjalistów w zakresie wiedzy o rynku nieruchomości, 
ciągłym kształceniem jej członków, ułatwianiem transakcji mię-
dzynarodowych i  tworzeniem projektów związanych z  europej-
skim rynkiem nieruchomości. Posiedzenie CEPI również odbędzie 
się w  Hotelu InterContinental Warszawa, a  przedstawiciele kra-
jów europejskich wezmą także udział w XXII Kongresie PFRN, co 
wzbogaci wymianę doświadczeń i kontaktów z kolegami z Europy.

Renata Piechutko
Wiceprezes Zarządu MSPON

Członek Zarządu PFRN

XXII Kongres Polskiej Federacji 
Rynku Nieruchomości

W
spółorganizatorem tego wydarzenia po raz kolejny jest 
Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w  Obro-
cie Nieruchomościami. Kongres odbędzie się w  Hote-

lu InterContinental Warszawa. Tematem przewodnim tegorocznej 
edycji są „Technologie w branży nieruchomości”.

XXII Kongres PFRN to spotkanie przedstawicieli branży nie-
ruchomości, którzy poruszą najciekawsze tematy związane z  po-
średnictwem i zarządzaniem. Ich spotkanie jest okazją do zdobycia 
wiedzy, wymiany doświadczeń i  nawiązania kontaktów zawodo-
wych, które zaowocują nowymi projektami. Oprócz najważniej-
szych polskich firm i  stowarzyszeń, w  Kongresie wezmą również 
udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych: NAR, CEPI 
oraz MORe. 

Patronat honorowy nad tegorocznym Kongresem objęli: Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego — Adam Struzik, Minister 
Inwestycji i  Rozwoju — Jerzy Kwieciński, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Ochro-
ny Danych Osobowych, a  także Mainstreet Organization of RE-
LATORS (MORe) — organizacja zawodowa zrzeszająca członków 
Amerykańskiej Federacji Rynku Nieruchomości pracujących w re-
gionie Chicago (współpraca z PFRN od 2016 r.). Patronem medial-
nym imprezy jest m.in. portal KRN.pl, a wśród licznych partnerów 
wydarzenia znalazła się CEPI — Europejska Rada Profesjonalistów 
Rynku Nieruchomości.

Słowo wstępne wygłosi Prezydent Polskiej Federacji Rynku 
Nieruchomości — Andrzej Piórecki, który wymieni osiągnięcia or-
ganizacji i  chociażby ostatnie zmiany w  prawie, chroniące konsu-
menta, a także zapowie kolejne wyzwania PFRN.

Wystąpienia prelegentów
Temat wykorzystywania nowych technologii na rynku nierucho-
mości będzie się pojawiać w  zagadnieniach, które poruszą pre-
legenci. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Edyta 
Bielak-Jomaa omówi m.in. kwestie dotyczące ochrony danych oso-
bowych w  branży. O  wyzwaniach stojących przed samorządami 
w  zakresie polityki mieszkaniowej, nowych strategiach mieszka-
niowych i  projektach opowie Grzegorz Okoński, Dyrektor Biura 
Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy. W  panelu dyskusyj-
nym: „Jak media społecznościowe i  nowe technologie zmieniają 
branżę nieruchomości?” wezmą udział Magda Daniłoś, Adam Pa-
rzusiński, Aleh Tur, specjalista Google, Daniel Kędzierski, Zbigniew 
Kostrzewa, moderator Oskar Płukis. W  debacie „Zastosowanie 
nowoczesnych technologii w branży nieruchomościowej” głos za-
biorą przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: 
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek i Marek Zuber. 

Ponadto organizator zaplanował panel dyskusyjny, poświęcony 
finansowaniu na rynku pierwotnym oraz zmianom w ustawie dewe-
loperskiej. Marcin Osman podzieli się z nami wiedzą o tym, jak wy-
korzystać nowe technologie w procesie sprzedaży nieruchomości. 

Już 26 października 2018 r. odbędzie się jedno z najważniejszych 
i najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży nieruchomości —  
XXII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. 
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• uszkadzaniu — w zasadzie zniszczenie i uszkodzenie nie róż-
ni się jakościowo, lecz ilościowo i powoduje fizyczną zmianę 
w strukturze niszczonej lub uszkadzanej rzeczy. W przypad-
ku uszkodzenia znaku granicznego — w odróżnieniu od jego 
zniszczenia — nie zachodzi całkowite unicestwienie rzeczy, 
jednakże wartość dowodowa tak uszkodzonego przedmiotu 
może zostać obniżona lub całkowicie niezdatna do pełnienia 
swojej funkcji, np. złamanie granicznika plastikowego, wy-
krzywienie słupka metalowego, zamazanie farbą granicznika 
na ścianie budynku; 

• usuwaniu — polegającym na zabraniu słupka granicznego 
z miejsca, w którym się znajduje. Nie ma znaczenia, czy po-
szkodowany wie o aktualnym miejscu przechowywania słup-
ka granicznego. Penalizowane jest samo jego wykopanie 
z ziemi, wyciągnięcie lub oderwanie (np. od ściany budynku), 
nawet bez późniejszego zabrania przedmiotu przez sprawcę 
czynu;

• przesuwaniu — tj. położeniu znaku granicznego w  innym 
miejscu niż pierwotnie był wystawiony przez uprawnionego 
geodetę, w rezultacie czego znaki te w sposób nieprawidło-
wy wskazują granicę. Nawet przy chwilowym przesunięciu 
powinien być obecny uprawniony geodeta, który bez wątpli-
wości wykaże, gdzie znak musi się z powrotem znaleźć; 

• czynieniu niewidocznym — polegającym w  szczególności 
na przysypywaniu znaków granicznych umieszczonych przy 
poziomie gruntu, ich głębszym wkopaniu lub postawieniu na 
nich budowli, co czyni je niewidocznymi. To ostatnie dzieje 
się w  szczególności wtedy, kiedy na miejscu znaku granicz-
nego stawia się mur ogrodzeniowy, przez co znak graniczny 
staje się całkowicie niewidoczny. Dla wypełnienia znamion 
czynności sprawczej nie jest więc konieczne fizyczne uszko-
dzenie znaku granicznego, ani jego przesunięcie — wystar-
czy, że sprawca uczyni znak niewidocznym; 

• fałszywym wystawianiu — polegającym na umieszczeniu 
znaku granicznego przez osobę nieuprawnioną (nie posiada-
jącą uprawnień przysługujących geodecie). Osoba posiadają-
ca uprawnienia również może być podmiotem przestępstwa 
z art. 277 Kodeksu karnego, jeżeli podstępnie wystawia znak 
graniczny w innym miejscu, niż wynikałoby to z rzeczywiste-
go przebiegu granic nieruchomości. 

Krzysztof Kabaj

Ochrona karna znaków granicznych

Z
naki graniczne posiadają moc dowodową jak dokumenty 
i stanowią jeden ze środków ochrony praw majątkowych. 
Przepis art. 277 Kodeksu karnego chroni wiarygodność 

znaków granicznych oraz ich funkcję, jaką jest wskazywanie 
przebiegu granic nieruchomości gruntowej. Znak graniczny 
ma znaczenie dowodowe w postępowaniu granicznym i z tego 
też względu podlega ochronie. Takim znakiem może być do-
wolny przedmiot wystawiony przez uprawnionego geodetę. 
Nie musi to być przedmiot ściśle wskazany w rozporządzeniu 
określającym wygląd i  położenie znaków granicznych (szcze-
gólnie co do znaków granicznych wystawionych sprzed wejścia 
rozporządzenia, niejednokrotnie o charakterze historycznym), 
jednakże dla celów dowodowych wskazane jest, żeby tak wła-
śnie było. 

Tak więc znakiem granicznym może być nie tylko betono-
wy, metalowy lub plastikowy słupek z  przeznaczeniem stricte 
dla wytyczenia granic działki, ale także każdy przedmiot, które-
go funkcja została określona przez zgodne oświadczenie woli 
stron o przebiegu granic działki i wpisana do katastru nierucho-
mości jako punkt graniczny (np. kamień, kopiec usypany z  zie-
mi lub drzewo). Dla trwałości znaku granicznego wskazane jest 
jednak, żeby był to przedmiot typowo przeznaczony do wyty-
czenia granic działki. 

Polski system prawa wyróżnia dwa rodzaje znaków granicz-
nych: określające przebieg nieruchomości gruntowej oraz ozna-
czające przebieg granicy terytorialnej Rzeczpospolitej Polskiej. 
Położenie oraz wygląd znaków granicznych określa w  przed-
miocie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych § 17–18 Roz-
porządzenia ministrów MSWiA oraz Rolnictwa i  Gospodarki 
Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia 
granic nieruchomości. Co ważne — znaków granicznych nie sta-
nowią znaki ustawione samodzielnie przez właściciela nieru-
chomości, znaki komunikacyjne ani znaki wodne. 

Skąd więc potrzeba ochrony znaków granicznych? 
Działanie sprawcy już w stosunku do jednego znaku graniczne-
go, ogranicza lub całkowicie znosi funkcjonalność granic nieru-
chomości gruntowej wyznaczonej tymi znakami (może bowiem 
w  wyniku czynności sprawczej skierowanej na ten znak zmie-
nić się metraż, kształt działki, przebieg drogi służebnej oraz 
inne czynniki decydujące o katastrowej charakterystyce grun-
tu). Dla dokonania przestępstwa z  art. 277 Kodeksu karnego 
obojętne jest, czy w wyniku poniższych czynności sprawczych 
w rzeczywistości pojawią się niepewność co do przebiegu gra-
nicy i trudności z jej odtworzeniem. Tak więc czynność sprawcy 
podlegająca odpowiedzialności karnej, może polegać na: 
• niszczeniu — tj. spowodowaniu, że znak graniczny sta-

je się niezdatnym do użytku, ze względu na pełnioną przez 
niego funkcję, np. doszczętne rozbicie słupka betonowe-
go, spalenie słupka drewnianego. Po zniszczeniu znak gra-
niczny nie będzie spełniał podstawowej roli rozgraniczenia 
nieruchomości; 

Co w świetle prawa należy rozumieć pod pojęciem znaku granicznego 
nieruchomości? Jakie są następstwa prawne uszkodzenia go?
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KLINY,
UL. BORKOWSKA
Nowoczesne 2-pokojowe mieszkanie 
z dużym balkonem, 46,5 m2, 2004 r.
Cena: 320.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

STARE DĘBNIKI,
UL. TYNIECKA
Komfortowy 3-pokojowy 
apartament, 78 m2, 2009 r.
Cena: 890.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

DĘBNIKI,
UL. LUDWINOWSKA
Wyjątkowy 3-pokojowy apartament, 
151 m2, taras o pow. 23 m2, 2010 r.
Cena: 1.275.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

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

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

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

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

BRACIA-SADURSCY.PL

OSIEDLE OFICERSKIE
Dom wolnostojący, pow. 440 m2, 
wysoki standard, działka 1200 m2

Cena: 2.750.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209

oferty wszystkich  

liczĄcych się  

developerów w krakowie  

w jednym miejscu

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

Ceny: od 575.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149

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

Ceny:  od 288.000 zł

KONTAKT:   Joanna Makówka 
 688-880-156

KROWODRZA,
UL. ŁOKIETKA
Klimatyczne 2-pokojowe 
mieszkanie, 37 m2, do wejścia
Cena: 359.000 zł     

KONTAKT:   Michał Nowacki 
 511-272-088
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ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. KAMIENNA
Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2, 
zadbane
Cena: 530.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

RUCZAJ,
UL. ZACHODNIA
Unikalny apartament 4-pokojowy, 
90 m2,  z tarasem 60 m2

Cena: 899.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

GM. WIELICZKA,
ŚLEDZIEJOWICE
Dom wolnostojący, 175 m2, 
p.u 147 m2, funkcjonalny
Cena: 840.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

KROWODRZA,
UL. CZERWIEŃSKIEGO
Kawalerka, 27 m2, pod inwestycję
Cena: 337.000 zł

KLINY,
UL. BORKOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
przestronne, 2003 r.
Cena: 342.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

STARE MIASTO,
UL. JANA
Mieszkanie 2-pokojowe, pow. 103 m2, 
po generalnym remoncie
Cena: 1.400.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

OSIEDLE ZŁOCIEŃ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 40-60 m2

Ceny: od 223.123 zł

WZGÓRZA 
KRZESŁAWICKIE
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
wysoki standard
Cena: 349.900 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

MYŚLENICE
Rezydencja,  450 m2,  p.u. 220 m2, 
wyjątkowa
Cena: 1.240.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

KLINY,
UL. WICHERKIEWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 58 m2, 
funkcjonalne, 2006r.
Cena: 373.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KONTAKT:  Iwona Nagacz
  688-880-184

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak
  518-706-518

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010
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DĘBNIKI,
UL. PIETRUSIŃSKIEGO
Mieszkanie 1-pokojowe, 47 m2, 
nowoczesne
Cena: 485.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

SWOSZOWICE,
UL. KĄPIELOWA
Willa, 500 m2, p.u 320 m2, 
klimatyczna
Cena: 2.300.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka  
                   501-227-010

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. MOZARTA
Mieszkanie 4-pokojowe, 88 m2, 
2009 r., wys. standard
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

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

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

GM. MYŚLENICE,
KRZYSZKOWICE
Dom w zabudowie bliźniaczej, 
100 m2, p.u 87 m2, luksusowy
Cena: 525.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna   
                    503-031-022

WOLA JUSTOWSKA
Apartamenty 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 38-143 m2

Ceny: od 10.300 zł/m2 

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 309.000 zł
 

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. BOHOMOLCA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
przytulne
Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE MIASTO,
UL. SERENO FENNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 108 m2, 
wyjątkowe
Cena: 1.200.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

NOWA HUTA,
UL. KUBLIŃSKIEGO
Dom dwukondygnacyjny, 160 m2, 
wysoki standard
Cena: 840.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152
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WRZĄSOWICE,
UL. KWIATOWA
Dom wolnostojący, 120 m2, 
dz. 16 a, urządzony
Cena: 610.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

LISZKI,
KRYSPINÓW
Dom wolnostojący, 240 m2,  dz. 15 a, 
duży taras, wys. standard, 2011 r.
Cena: 1.570.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. GRZEGÓRZECKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2, 
wys. standard
Cena: 600.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

WOLA DUCHACKA,
UL. WALEREGO SŁAWKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 88,66 m2, 
luksusowe, 2012 r.
Cena: 600.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

GDÓW,
NIŻOWA
Dom wolnostojący, 350 m2, dz. 14 a, 
wykończony, zadbany, widok na góry
Cena: 799.000 zł 

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

NIEPOŁOMICE,
ZAKRZÓW
Domy w zab. bliźniaczej,
pow. 138 m2, działki 333-638 m2

Ceny: od 395.000 zł 

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI,
BIBICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 118 m2, działki 279-314 m2

Cena: 509.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz                             
 688-880-184

 
 

BOREK FAŁĘCKI,
UL. KAROLA HOMOLACSA
Dom w zab. bliźniaczej, 160 m2, 
wykończony, 2018 r.
Cena: 709.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio      
                    515-234-864

KOZŁÓWEK,
UL. POLONIJNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
I p., wys. standard
Cena: 510.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

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

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

KONTAKT:  Piotr Kudła                                  
   688-880-133
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2-pokojowe - 51 m2  
Stare Grzegórzki,                        
ul. Prochowa      
Mieszkanie położone w zadbanym 
bloku z lat ‚70. Składa się z 2 osobnych 
pokoi, osobnej kuchni, łazienki z WC.                                       
Z jednego z pokoi wyjście na balkon. Widok 
na ogród, ogrzewanie gazowe, piwnica.                                             

Cena 385.000 zł  
Tel. 512 110 804                                 

2-pokojowe – 60 m2   
Łobzów, ul. Mazowiecka

Przedpokój, salon z balkonem, dwie sypialnie, 
kuchnia z oknem, łazienka, WC, piwnica. 
Miejsce parkingowe dla mieszkańców. 
Mieszkanie na 6. piętrze w budynku z windą.
 

Cena 490.000 zł
Tel. 794 732 903

3- pokojowe – 69 m2                     
Stare Grzegórzki,                                  
ul. Daszyńskiego
Mieszkanie do remontu, położone w 
budynku z lat 50. Składa się z 3 osobnych 
pokoi, osobnej jasnej kuchni, łazienki, 
WC oraz przedpokoju. Ogrzewanie 
miejskie, wysokie sufity. Do mieszkania 
przynależą dwie piwnice. 

Cena 490.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe - 59,48 m2 
Niepołomice, ul. Zagrody
Mieszkanie położone na drugim piętrze 
budynku z 2013 roku. W skład nierucho-
mości wchodzi salon z otwar tą kuchnią i 
przestronnym balkonem, 2 sypialnie, duża 
łazienka z WC oraz przedpokój. Dwustronna 
ekspozycja, ogrzewanie gazowe piecem dwu-
funkcyjnym. Ogrodzone podwórko z miejscami 
postojowymi dla mieszkańców, brama na pilota.

Cena 409.000 zł
Tel. 513 084 377

1-pokojowe - 28 m2 
Krowodrza,                          
ul. Bratysławska
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, 
salonu  z aneksem kuchennym, oraz 
łazienki. Doskonała lokalizacja. Chroniony, 
monitorowany apartamentowiec „Dom 
Wschodzącego Słońca” ze wspaniałym 
widokiem. Idealne do zamieszkania lub pod 
inwestycję.

3-pokojowe - 93 m2 
Stare Miasto, ul. Blich
Przestronne mieszkanie składa się z 3 pokoi, 
osobnej kuchni, przedpokoju, garderoby oraz 
łazienki i WC. Do mieszkania przynależy duża 
piwnica. Ogrzewanie gazowe. Bliska odległość 
Rynku Głównego oraz Dworca Głównego.     

Cena 665.000 zł
Tel. 512 110 804

1-pokojowe - 23,40 m2

Stare Podgórze
Mieszkanie położone na drugim piętrze 
trzypiętrowego budynku z lat trzydziestych. 
W skład nieruchomości wchodzi pokój, 
jasna osobna kuchnia, łazienka z WC 
oraz przedpokój. Ekspozycja północny 
wschód. Budynek ocieplony, ogrzewanie 
centralne z sieci MPEC.

1-pokojowe - 28 m2   
Łobzów, ul. Litewska 

Przedpokój, osobny pokój z balkonem, nie-
zależna kuchnia z oknem, łazienka, piwnica. 
Mieszkanie na 2. piętrze w budynku z windą. 
Ekspozycja południowo-zachodnia.

Cena 255.000 zł
Tel. 512 110 802 

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

4-pokojowe - 113 m2 
Bronowice,                         
ul. Szlachtowskiego
Przedpokój, 4 oddzielne pokoje, 2 łazienki, 
jasna kuchnia, piwnica. Możliwość wydziele-
nia 2 osobnych mieszkań. Duże możliwości 
inwestycyjne i aranżacyjne. Doskonała 
lokalizacja pod względem komunikacyjnym. 

Cena 359.000 zł                                                 
Tel. 12 412 00 72

Cena 219.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena  249.000 zł
Tel. 793 717 771

Cena 689.000 zł
Tel. 12 307 21 24  
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe - 21 m2 
Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju
Przedpokój z aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka z wc, piwnica. Mieszkanie do 
własnej aranżacji; doskonałe pod inwestycję. 
Budynek  z 2 windami. Blisko przystanek 
MPK. 
 

 Cena 205.000 zł do negocjacji 
Tel. 531 992 777 

2 - pokojowe - 53,14 m2 
Nowa Huta - os. Teatralne                                                                   
 
Mieszkanie o powierzchni 53,14 m² 
znajdujące się na 2 piętrze w bloku 
trzypiętrowym. Nieruchomość składa się 
z dwóch pokoi, jasnej oddzielnej kuchni, 
łazienki, osobnego WC i przedpokoju. 
Cicha i spokojna okolica. Blok z cegły.                                                            

Cena 264.000 zł 
Tel. 533 707 446 

4–pokojowe - 86 m2  
Salwator

Mieszkanie składające się z 4 osobnych pokoi, 
osobnej kuchni, łazienki z WC, spiżarki. Jest 
zaadoptowane pod biuro, lecz jest to lokal 
mieszkalny. Remont generalny nieruchomości 
przeprowadzony został w 2018r, zostały 
wymienione instalacje elektryczne. Ogrzewanie 
centralne gazowe. Nieruchomość znajduje się na 
3 piętrze w kamienicy trzypiętrowej z lat 30-stych 

Cena 1.000.000 zł
Tel. 534 534 605 

4-pokojowe - 71,00 m2 
Nowy Prokocim        

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

Cena 425.000 zł
Tel. 600 176 207

Dom / działka 
Bronowice Wielkie -  
ul. Stawowa  
Nieruchomość o powierzchni 22 a . Na 
działce położone są dwa domy jednorodzinne  
z lat 50 oraz 70. Każdy po około 150 m2. 
Działka uzbrojona w media (prąd, gaz, woda, 
kanalizacja). Teren przeznaczony pod zabu-
dowę jednorodzinną niskiej intensywności. 
Okazja do inwestycji. 

Cena 1.735.000 zł 
Tel. 12 265 12 73

4-pokojowe - 170 m2  
Salwator
Dom wolnostojący o powierzchni 170m2 wraz z 
osobnym garażem. Działka 10 arowa z zadbanym 
ogrodem, pod Kopcem Kościuszki. Składa się z 
2 poziomów, w tym: salon, 3 osobne pokoje, 
aneks kuchenny połączony z jadalnią, 2 łazienki, 
spiżarka oraz 2 balkony. Znajduje się również 
niezaadoptowane poddasze. Stan domu dobry 
z możliwością rozbudowy.                                                        

Cena 1.600.000 zł 
Tel. 534 534 605

Działka na sprzedaż- 391 m2     
Wola Duchacka Wschód
Działka kształtem zbliżona do kwadratu. 
Zlokalizowana w sąsiedztwie domów 
jednorodzinnych. Media w działce. 

Cena 245.000 zł
Tel. 537 496 677

2-pokojowe - 45 m2 
Kozłówek, ul. Na Kozłówce

Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, piwnica, loggia. 
Mieszkanie idealne dla rodziny. Blisko 
komunikacji miejskiej.  
Dwustronna ekspozycja.  

3-pokojowe - 48,50 m2 
Olsza, ul. Środkowa  
Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z wc, loggia. Przynależna 
piwnica. Funkcjonalny układ pomieszczeń. 
Stan techniczny - do odnowienia. Blok z 
ogrzewaniem miejskim. Doskonałe połączenie 
MPK z każdą częścią Krakowa.

1-pokojowe 32 m2        
Przedpokój, 1 pokój, oddzielna, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia oraz piwnica.  
Istnieje możliwość przerobienia na mieszka-
nie 2 pokojowe. Bardzo cicha, spokojna 
i zielona okolica. Mieszkanie usytuowane jest 
na pierwszym piętrze w czteropiętrowym 
bloku, w którym jest ogrzewanie z sieci 
miejskiej MPEC. Stan budynku bardzo dobry. 
Wykonano elewację i ocieplenie budynku 

Cena 239.000 zł
Tel. 533 320 218

Cena 295.000 zł
Tel. 604 683 680

Cena 269.000 zł
Tel. 534 533 332



100 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 18/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

WWW.TECNOCASA.PL

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Cena 235.000 zł
Tel. 792 707 776

3-pokojowe 
Kraków, Bieńczyce 

- 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.

1-pokojowe - 37 m2 
Nowy Ruczaj,  
ul. Chmieleniec

Mieszkanie położone parterze. Na powierzch-
nię 39 m2 składa się przedpokój, pokój, 
kuchnia oraz łazienka. Dodatkowo balkon. 
Zamknięty parking przy budynku. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, umeblowane.        
W pobliżu przystanek tramwajowy.

Cena 269.000 zł
Tel. 692 505 666 

Dom – 210 m2 

Boleń

Dom 3 kondygnacyjny, wolnostojący             
w miejscowości Boleń. Powierzchnia działki      
7 arów. Garaż, wiata dwustanowiskowa. Dom 
w stanie idealnym z 2009 roku. 

Cena 865.000 zł
Tel. 536 367 990

4- pokojowe - 56,5 m2 
Mistrzejowice, Os. Piastów

Cztery pokoje, oddzielna jasna kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój oraz balkon. Mieszkanie 
zlokalizowane na 1. piętrze w zadbanym bloku. 
Bardzo dużo zieleni. Pełna infrastruktura na osiedlu. 

Cena 329.000 zł
Tel. 504 143 011

3-pokojowe - 68 m2  
Nowa Huta, os. Szkolne 

Dwa niezależne pokoje, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka, przedpokój. Przynależna 
piwnica. Mieszkanie na drugim piętrze w 
cichej części osiedla w okolicy Teatru Łaźnia 
Nowa. Bardzo dobra komunikacja.

Cena 370.000 zł
Tel. 693 569 250

2-pokojowe - 38 m2   
Nowa Huta, os. Centrum A

Dwa pokoje, jasna oddzielna kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Nowe okna PCV, mieszkanie 
do odświeżenia.Mieszkanie w najbliższym 
sąsiedztwie Placu Centralnego w bloku 
z windą. Bardzo dobra komunikacja i 
infrastruktura handlowo-usługowa. 

Cena 235.000 zł
Tel. 693 569 250

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

Przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, komórka lokatorska. Kameralny 
budynek z dużą ilością zieleni wokół. W 
najbliższym sąsiedztwie sklepy, przedszkole, 
szkoła. Dobra komunikacja.

 Cena 269.000 zł
Tel. 570 023 690

3-pokojowe - 45,5 m2 
Prądnik Biały ul. Zielińska

Przedpokój, kuchnia, 3 osobne pokoje, 
łazienka, WC, balkon, piwnica. Mieszkanie 
o bardzo dobrym układzie, stan idealny. 
Pierwsze piętro. Cicha okolica, przyjazna dla 
rodziny. Dobry dostęp do komunikacji. 

Cena 350.000 zł 
Tel. 537 978 098

3-pokojowe - 70,14 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry 

Przedpokój, duża jasna kuchnia, 3 niezależne 
pokoje, łazienka, WC, dwie loggie. Przynależna 
piwnica. Mieszkanie po generalnym remoncie. 
Świetnie rozwinięta infrastruktura.
 

Cena 439.000 zł
Tel. 537 680 003
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Mieszkanie w dzielnicy Grzegórzki, całkiem nowe, nikt wcześniej 
nie mieszkał. Zaprojektowane przez architekta, wykończone 
z najwyższej klasy materiałów. Z salonu wyjście na balkon 
z przepięknym widokiem. Kuchnia w pełni wyposażona w wysokiej 
klasy sprzęt AGD. Dużym atutem mieszkania jest klimatyzacja.

Umow się na spotkanie: Tomasz Olekszak
+ 48 575 106 123

t.olekszak@nowodowrskiestates.pl

Cena: 2799 PLN Powierzchnia: 40 m2

ul. Masarska Wynajem

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Apartament w prestiżowej inwestycji Salwator Tower. Składa 
się z 2 sypialni, łazienki, toalety, garderoby, salonu z aneksem 
kuchennym oraz balkonu. Całość została wykończona w wysokim 
standardzie. Widok na ogródki działkowe, niskie koszty eksplo-
atacyjne. Klimatyzacja, garaż podziemny.

Umow się na spotkanie: Konrad Kołodziej
+48 575 536 123

k.kolodziej@nowodworskiestates.pl

Cena: 3500 PLN Powierzchnia: 81 m2

ul. Sołtysa Dytmara Wynajem

Kraków-Krowodrza, Bronowice

Mieszkanie jasne, przestronne, z dużą możliwością aranżacji 
oraz zmian. W cenie uwzględniono całość wyposażenia. W salonie 
meble, sofa, fotele, stół z krzesłami. W kuchni meble w zabudowie 
kuchennej, lodówka z zamrażarką, zmywarka, okap, piekarnik, 
płyta grzewcza.

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Cena: 344 400 PLN Powierzchnia: 42 m2

ul. Radzikowskiego Sprzedaż

Kraków-Krowodrza

2-pokojowe mieszkanie z osobną kuchnią i możliwością zaparko-
wania samochodu na dziedzińcu. Kamienica w samym centrum 
miasta, niedaleko Krakowskich Plant, Rynku Głównego (ok. 
900 m — 10 min pieszo). Wymarzone miejsce dla każdego, kto 
ceni sobie życie w centrum miasta.

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

izabela@nowodworskiestates.pl

Cena: 459 000 PLN Powierzchnia: 56 m2

ul. Krowoderska Sprzedaż

Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Do wynajęcia nowe mieszkanie z balkonem, garażem i komórką 
lokatorską. Ozon to nowoczesne osiedle, które powstaje 
przy ul. Banacha. Położenie z dala od miejskiego zgiełku 
i gwaru gwarantuje jego mieszkańcom poczucie komfortu 
i niezależności, zapewniając wiele już na terenie osiedla.

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

izabela@nowodworskiestates.pl

Cena: 1700 PLN Powierzchnia: 41 m2

ul. Stefana Banacha Wynajem

Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Umow się na spotkanie:

Cena: 1500 PLN Pow. 38 m2

ul. Leonida Teligi Wynajem

Kraków-Podgórze, Prokocim

Dobrze skomunikowane z miastem za pośrednictwem szybkiego 
tramwaju. Mieszkanie składa się z aneksu kuchennego otwartego 
na przestrzeń kawalerki. Mamy dostęp do balkonu oraz dużego 
tarasu. Aneks kuchenny w pełni wyposażony. W łazience prysznic, 
umywalka oraz pralka. W przedpokoju ogromna zabudowana szafa.

Maciej Staniszewski
+48 575 950 123

m.staniszewski@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. 501-029-044

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: 1.020.000 zł 
lub 4900 zł miesięcznie 
Tel. 501-160-677

W sprzedaży atrakcyjna działka budow-
lana o pow. 11,76 ar. Jest ona lekko po-
chylona w kierunku północnym i dobrze 
nasłoneczniona. Wymiary: 43 x 29 m. 
Wszystkie media w drodze głównej. 

DZIAŁKA- KRAKÓW
ul. Lasogórska

Cena: 259.000 zł
Tel. 510-180-036

Do wynajęcia uniwersalny, 2-poziom. 
lokal produkc.-usług. o pow. 1270 m2. 
Możliwość adaptacji pod gastronomię. 
Zlokalizowany w budynku wolnostoją-
cym na terenie ogrodzonym z własnym 
dużym parkingiem.

OBIEKT – WYNAJEM 
KRAKÓW,
ul. Chełmońskiego

Cena: 35.000 zł/ m-c
Tel. 515-073-429

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: 158.000 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.

DZIAŁKA – ŁAZY,
JERZMANOWICE
Do sprzedaży atrakcyjna działka rolna 
o pow. 42,44 a. Przeznaczenie w projekcie 
studium zagospodarowania przestrzen-
nego: zabudowa jednorodzinna. Działka   
jest uzbrojona: woda, prąd gaz i znaj-
duje się w otoczeniu nowych domów 
jednorodzinnych. 
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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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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

503-005-679

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. 

5400 m2, bezpośrednio przy drodze, 
MPZP, budownictwo jednorodzinne 
(też bliźniaki).

56 m2, 2 niezależne pokoje, 1 piętro.
Lokal bezczynszowy.

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 prostokątna 48x40, 
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

Prądnik Biały, 
ul. Gryczana
Działka na sprzedaż

Krowodrza, ul. Spokojna
Lokal na wynajem

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: 2 160 000 zł

Cena: 2 400 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
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BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

KROWODRZA,
UL. KLUCZBORSKA

Anna Podgórska          502-749-733

Mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 56 m2, jasna kuchnia, 
10/10 p.

Cena: 369.000 zł 

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

ŁAPANÓW

Małgorzata Podgórska          604 484 866

Dom ok. 300 m2, działka 40 a, 
malownicza okolica

Cena: 770.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. WILEŃSKA

Agnieszka Dorynek          506 637 713

Mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 37 m2, 0/4 p.

Cena: 259.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

ŁAGIEWNIKI,
UL. ŁUKASIŃSKIEGO

Dorota Winiarska          602-212-612

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

Cena: 295.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

KAZIMIERZ,
UL. WIETORA

Dorota Winiarska          602-212-612

Kawalerka o pow. 29 m2 
w odrestaurowanej kamienicy 
z windą

Cena: 319.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

NOWA HUTA,
OS. KAZIMIERZOWSKIE

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie 1-pokojowe 
po remoncie, kuchnia w cenie, 
2/4 p.

Cena: 210.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

GRZEGÓRZKI,
UL. CHROBREGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie z 3 niezależnymi poko-
jami o pow. 51 m2, jasna kuchnia, 
balkon, 0/4 p.

Cena: 450.000 zł 

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKA 

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie 3-pokojowe
o pow. 65,5 m2, 2 poziomy, 
balkon, winda

 

Cena: 599.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

STARE PODGÓRZE,
UL. TRAUGUTTA
Mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 51,86 m2, kuchnia z jadal-
nią, 4 piętro w odrestaurowanej 
kamienicy, MPC

Cena: 355.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

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

Cena: 8500 zł/ m2

 
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Agnieszka Dorynek          506-637-713 Agnieszka Dorynek         506-637-713
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

Stare Miasto - sprzedaż Kazimierz – sprzedaż

Na sprzedaż wyjątkowy 
penthouse z tarasem 
widokowym w luksusowej 
inwestycji, w okolicy ul. 
Długiej. 6/7 pokoi, 211 m2 
+ taras 70 m2, VI piętro.

Do sprzedaży 
dwupoziomowy lokal 
na Kazimierzu 
o pow. 160 m2.

Cena: 2.539.000 zł Cena: 3.200.000 zł

Mała Wieś - sprzedaż os. Avia – sprzedaż 

Na sprzedaż dom 
w stanie deweloperskim 
o powierzchni 120 m2  
w miejscowości 
Mała Wieś.

Mieszkanie 54 m2,
8 piętro,  2-pokojowe, 
osobna kuchnia. 

 

Cena: 525.000 zł Cena: 2.432.000 zł

ul. Św. Wawrzyńca – sprzedaż Kazimierz - sprzedaż

Do sprzedaży mieszkania 
dwupokojowe 
na Św. Wawrzyńca 
o pow. 51 m2.
 

Na sprzedaż mieszkanie 
na Krakowskim 
Kazimierzu 
o powierzchni 86 m2 .

    Cena: 1.032.000  zł       

ul. Przewóz – sprzedaż ul. Bajeczna – sprzedaż

Na sprzedaż luksusowo 
wykończone mieszkanie 
przy ul. Przewóz, 3 pokoje, 
60 m2+ miejsce postojowe 
w garażu podziemnym + 
komórka lokatorska.

Na sprzedaż nowe 
3 pokojowe mieszkanie 
przy ul. Bajecznej. 

Cena: 589.000 zł 

Cena: 788.000zł

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

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

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

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

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

Cena: 425.000 zł

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

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

Denys Romanov +48 795 795 482 denys@aphouse.pl
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ŚWINIARY GM. DRWINIA 

Do sprzedania dom jedno-
rodzinny o pow. ok 130 m2, 
położony na działce 22 a. 
Dom wybudowany ok. 1979 r. 
Na posesji znajduje się również 
duża stodoła oraz ziemianka.

299.000 zł
JERZMANOWICE - OSIEDLE JURAJSKIE

Do sprzedania 5 domów 
wolnostojących o powierzchni 
użytkowej 175 m2, położonych 
na działkach od 7,9 a do 8,94 a. 
Domy są w trakcie budowy. 
Przewidywany termin ukończe-
nia to II kw. 2019 r 

700.000 zł 

TRĄBKI, GM. BISKUPICE

Do sprzedania dom 
jednorodzinny wolnostojący 
o pow. 110 m2, na działce 
11,5 a. Oddany do użytkowania 
w 2016 r. Bardzo funkcjonalny 
i przestronny.

575.000 zł

 Elżbieta Saracen 606-963-601

SIEDLEC- GM. BOCHNIA

Do sprzedania dom parterowy 
jednorodzinny o powierzchni 
ok 160 m2, wybudowany 
w 2012 roku, położony 
na działce o powierzchni 10 a.

580.000 zł

 Elżbieta Saracen 606-963-601

MYŚLENICE - SIEPRAW

Do sprzedania bardzo ładny 
dom wolnostojący 
o powierzchni 190 m2 
usytuowany na pięknej działce 
wielkości 15 a z widokiem 
na góry. 

850.000 zł
ZIELONKI

Dom wolnostojący o pow.111m2 
wg. projektu Archonu 
”Dom w portulankach termo”, 
usytuowany na działce 
o pow. 400 m2. Dom w stanie 
deweloperskim, wszystkie media 
rozprowadzone: prąd, gaz, woda, 
szambo 

680.000 zł

LISZKI- PIEKARY

Do sprzedania dom 
w zabudowie bliźniaczej 
o pow. ok. 115 m2 usytuowany 
na działce wielkości 5,6 a. Bu-
dynek w stanie deweloperskim 
- w trakcie realizacji. 

589.000 zł
MOGILANY

Inwestycja czterech domów 
w zabudowie bliźniaczej. Budynki 
w stanie deweloperskim, 
o pow.  użytkowej 120,56 m2, 
według projektu firmy Archon 
Dom w Klematisach 21 b, 
zlokalizowane na działkach 
wielkości 7 oraz 4 a. 

495.000 zł

WIELKA WIEŚ

Do sprzedania dom wolnosto-
jący o pow. 179 m2 usytuowany 
na działce 6 a. Na powierzchnię
nieruchomości składają się: 
garaż, kotłownia, hall, 6 pokoi, 
2 łazienki oraz garderoba.  
Dom w stanie deweloperskim.

650.000 zł KRAKÓW- UL. BALICKA

Dom w zabudowie bliźniaczej 
o pow. 202 m2 usytuowany 
na widokowej działce 
o powierzchni ok. 650 m2. 
Dom z 2011 r., wykonany na 
podstawie własnego projektu, na 
3 poziomach. 

685.000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549  Beata Warchoł 608-174-904 

Beata Warchoł 608-174-904 Beata Warchoł 608-174-904 

 Elżbieta Saracen 606-963-601  Elżbieta Saracen 606-963-601

 Lucyna Pacułt 668-177-549 Lucyna Pacułt 668-177-549
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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-
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 

OgłOszEnia drObnE

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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piwnica o  powierzchni ok. 2 m2. mieszkanie 
sprzedawane bez udziału w  poddaszu. udział 
w gruncie.

cena 269.000 zł
tel. 601 492 181

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

cena 415.000 zł
tel. 667 072 203

domy – sprzedaŻ

fałkowice
200 m2, dom z 1998 r. położony na 19-arowej 
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 garażu świeżo malowany, ocieplony. w 2015 
roku remont domu, nowa elewacja z ocieple-
niem, położenie kostki brukowej, malowanie 
wszystkich pomieszczeń. i  poziom: kuchnia 
(nowe wyposażenie w  meble i  sprzęt 2015), 
jadalnia, łazienka z kabiną prysznicową, pokój 
biesiadny w stylu karczmy z dębowymi mebla-
mi, barek, taras. ii poziom: hall, gabinet, salon 
z kominkiem, taras; iii poziom: 3 sypialnie, ła-
zienka z wanną, 2 balkony. piwnice: kotłownia 
z piecem gazowym energooszczędnym, dwu-
funkcyjnym, kondensacyjnym, pomieszczenie 
gospodarcze, salka gimnastyczna ze sprzętem 
sportowym i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

kraków, mydlniki
151 m2, dom w stanie deweloperskim. parter: 
łazienki (do wykończenia), salon (do wykoń-
czenia – możliwość zamontowania w salonie 
kominka z  płaszczem wodnym (tradycyjny 
spalinowy), kuchnia połączona z salonem jako 
aneks kuchenny (do wykończenia), pokój go-
ścinny lub biuro. schody w salonie do pomiesz-
czeń 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 
w yposażone 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 wykorzystywa-
ne jako pomieszczenia gospodarcze. dom 
posiada 2 pomieszczenia garażowe, jedno na 
samochód osobowy i  drugie na przechowy-
wanie narzędzi ogrodniczych łącznie z małym 
traktorkiem ogrodowym. rozległa działka 
pozwala ew. na dogodną budowę dodatko-
wego garażu. 

cena 1.200.000 zł
tel. 694 601 354

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

ŚWIĘTOKRZYSKIE, RYTWIANY, UL. SZKOLNA 
Przedsiębiorstwo posiada teren przemysłowy o powierzchni ponad 42 tys. m2. 
Możliwość wynajmu dowolnej powierzchni zabudowanej i niezabudowanej. 

Na ogrodzonym terenie znajdują się zabudowania po auto-serwisie, garaże, 
hale magazynowe, hale produkcyjne, biura, parkingi, betonowe 

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy
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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 
sz ybką komunikację zarówno z  centrum 
miasta jak i z trasami wylotowymi. w pobli-
żu placówki handlowe, żłobki, przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, 
banki, apteki, niedaleko linia tramwajowa. 
cicha i  spokojna okolica. widok – pusta, 
niezabudowana. złożone dokumenty wz. 
możliwość wybudowania zespołu budynków 
wielorodzinnych z  garażem podziemnym, 
cztery kondygnacje, wysokość przy dachu 
płaskim 15 m. 

cena 3.000.000 zł
tel. 12 413 52 02

e–mail: dzialki@marengo.pl

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

cena 830.000 zł
tel. 604 119 475

Sprzedam dom wolnostojący o pow. użytkowej 187 m2 
na działce 12,7 a. Atrakcyjna lokalizacja, 7 km od centrum Krakowa, 

bliskie sąsiedztwo szkoły, kościoła, centrów sklepowo-zaopatrzeniowych. 
Dom całkowicie wykończony. 5 pokoi, hall, kuchnia, 2 łazienki 

i WC, podłogi parkietowe. 
Na działce garaż wolnostojący z wjazdem z drogi asfaltowej. 

Budynek posiada audyt energetyczny.

N A S P R Z E D A Ż 
D O M  W O L N O S T O J Ą C Y  W  B I B I C A C H

T E L .  6 0 6  9 5 9  8 3 9 ,  5 11  0 8 0  0 4 1

C E N A  6 2 5 . 0 0 0  Z Ł

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

ogrodzoną nieruchomość zabudowaną budynkiem 
biurowo-usługowym, garażami, halami o powierzchni 50 ar.

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

T E L .  535-559-200Zapraszamy do współpracy.
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kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego 
lub małego dewelopera. działka p łaska, 
prostokątna, 21 m (front) ×37 m, częściowo 
ogrodzona. doskonała lokalizacja w  starej 
części woli justowskiej. media – prąd, woda, 
gaz, kanalizacja w drodze. w otoczeniu zadba-
na zabudowa jednorodzinna. Bardzo dobra 
komunikacja. dwie aktualne i  prawomocne 
wz :1. budowa budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego 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 koncepcja 
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

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), 

Lokalizacja w Krakowie, koło obwodnicy Krakowa, ul. Torowa 3P.
Produkcja urzadzeń galwanicznych oraz usługi ślusarsko-mechaniczne.

Kontynuacja lub zmiana profilu produkcji.

Pow. zabudowy 470 m2 na działce 700 m2.
Dwie hale, wciągarka 2-tonowa, obrabiarki, osprzęt oraz zaplecze biurowe.

Do sprzeDania firma Galtech 
z zakładem produkcyjnym

     
 Szczegóły- www.galtech.com.pl           

       Cena 1.800.000 zł                                          Tel. 601 158 741

KRAKÓW, UL. ZYGMUNTOWSKA 

T E L .  501 383 388, 693 454 828

Wynajmę studentom samodzielny pokój z używalnością kuchni i łazienki. 

Koszt całkowity - 700 zł

oraz 2 pokoje z kuchnią i łazienką dla pary 

za kwotę 1200 zł.
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ogłoszenia drobne i prywatne

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 wyposaże-
niu umeblowanej kuchni znajduje się kuchenka 
gazowa z piekarnikiem, lodówka, mikrofalówka 
oraz pralka. łazienka wyposażona jest w wannę 
z prysznicem. lokalizacja jest doskonale skomu-
nikowana z centrum miasta. w okolicy znajduje 
się wiele sklepów i punktów usługowych.

cena 1550 zł + opłaty
tel. 786 206 744

kraków, ul. raciborska
47 m2, 2 pokoje z aneksem kuchennym, dużym 
balkonem i przylegającą do mieszkania 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. w całym mieszkaniu zamon-
towano parkiety. tani internet (dostęp do sieci 
osiedlowej). mieszkanie znajduje się w  cichej 
okolicy – nie słychać przejeżdżających pojazdów, 

a jednocześnie np. przystanek autobusowy jest 
bardzo blisko.

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

kraków, ul. żytnia
23 m2, parter, na przeciwko uniwersytetu 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

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
5 października 2018 roku

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

www.dwutygodnik.krn.pl
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reklama
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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 
21.09.2018 – 04.10.2018 nr 18/2018

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





w w w. o s i e d l e p a s t e u ra . p l

KONTAKT:

Tętnowski Development Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków

tel.: 12 630 99 11
email: biuro@tetnowski.pl

www.tetnowski.pl

NOWA 
INWESTYCJA


