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Drogi Czytelniku

Wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 

powraca temat dotyczący nas wszystkich, 

czyli problem smogu. W najnowszym numerze 

dwutygodnika przeczytasz, dlaczego na czyste 

powietrze będziemy czekać kolejne 100 lat. 

Dowiesz się także, jak wysokie są oszacowane 

przez NIK koszty złej jakości powietrza, a także 

dlaczego Kraków mimo wszystko korzystnie 

wypada w kontekście miast i regionów 

borykających się z problemem smogu.

Jakie błędy najczęściej popełniamy przy 

zakupie mieszkania, dowiesz się z tekstu 

Magdaleny Hojniak. Większą dawkę praktycznej 

wiedzy uzyskasz, czytając poradnik, który 

przygotowaliśmy dla osób szukających 

nieruchomości. „Mieszkanie od dewelopera. 

Poradnik kupującego” to publikacja, którą 

wydajemy każdej jesieni i począwszy od 

października dystrybuujemy bezpłatnie 

podczas Krakowskich Giełd Domów i Mieszkań, 

organizowanych przez SBDiM. Zapraszamy 

na nasze stoisko po poradnik już 13–14 

października.

Do zobaczenia 

Krzysztof Maksiński
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Czyste powietrze 
w  Polsce? Może za 
100 lat

E
ksperci alarmują, że Polska jest jednym 
z  krajów o  najbardziej zanieczyszczo-
nym powietrzu w Unii Europejskiej. Jed-

nocześnie z  badań WHO wynika, że wśród 
100 miast świata z  największym stężeniem 
PM10, prawie połowa (45) znajduje się w Pol-
sce. Choroby układu nerwowego, serca i płuc, 
bezpłodność i  przedwczesne zgony to tylko 
część skutków życia w tak niekorzystnym śro-
dowisku. Z punktu widzenia państwa przekła-
da się to na realne koszty. W materiałach NIK 
czytamy: Przeprowadzona w czasie kontroli NIK 
analiza wskazuje, że koszty zewnętrzne spowo-
dowane złą jakością powietrza (z  uwagi na od-
działywanie PM2,5) na obszarze 5 województw 
objętych kontrolą wynoszą ok. 12,6 mld zł w ska-
li roku. Polskie władze nie robią jednak prawie 
nic, by zmienić tę sytuację.

Szacuje się, że rocznie ok. 46 tys. osób 
w Polsce umiera przedwcześnie z powodu 
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5. 
Zarówno rząd, jak i samorządy podkreślają, że 
pracują nad rozwiązaniami, które mają poprawić 
tę sytuację. Działają jednak zdecydowanie zbyt 
wolno. Z obliczeń Najwyższej Izby Kontroli 
wynika, że jeśli nic się nie zmieni, w zależności 
od województwa Polacy mogą czekać na czyste 
powietrze nawet do 100 lat.

komentarz 
w sprawie

NIK wkracza do akcji

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, by zna-
leźć odpowiedź na pytanie: Czy podmioty publiczne podejmują 
prawidłowe i  skuteczne działania w  celu ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami? Kontroli podlegały Ministerstwa: Ener-
gii, Środowiska oraz Przedsiębiorczości i  Technologii, a  także 
urzędy marszałkowskie pięciu województw: mazowieckiego, 
łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Skontrolo-
wano także urzędy miast i  gmin w  13 miejscowościach, takich 
jak: Warszawa, Łódź, Brzeziny, Piotrków Trybunalski, Legni-
ca, Wrocław, Nowa Ruda, Tarnowskie Góry, Katowice, Godów, 
Kraków, Tuchów i Nowy Sącz.

Chaos administracyjny i bezczynność rządu
Według materiałów NIK jednej z  przyczyn nieskutecznych 
działań w  zakresie poprawy jakości powietrza, należy upatry-
wać w problemach strukturalnych: Krajowy system ochrony po-
wietrza jest bardzo złożony. Wymaga współpracy wielu uczestników 
na różnych poziomach administracyjnych, którzy często mogą od-
miennie kształtować wizję działań mających zapewnić poprawę ja-
kości powietrza. Przykładowo, za najważniejsze zadania w systemie 
ochrony powietrza w ujęciu regionalnym odpowiadają cztery różne 
grupy jednostek. Niezależne od siebie podmioty planują (samorząd 
województwa), realizują (gminy) i zapewniają finansowanie działań 
naprawczych (Wojewódzki i Narodowy Fundusze Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej — WFOŚiGW i NFOŚiGW), a  także kon-
trolują ich wdrażanie (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
— WIOŚ). To sprawia, że niezwykle trudno skoordynować działania 
wszystkich uczestników systemu. 

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w  Polsce są 
piece ogrzewające domy. Na poziomie krajowym brakuje kon-
kretnej regulacji, która zmieniłaby ten stan rzeczy. Taką funkcję 
miało pełnić m.in. rozporządzenie w sprawie wymagań jakościo-
wych dla paliw stałych, przygotowane przez Ministra Energii. 
Projekt, który powstał, ma jednak pewne mankamenty. Według 
materiałów NIK dokument nie przewiduje paliw o  takiej jakości, 
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która zapewniłaby osiągnięcie parametrów emisji zanieczyszczeń 
dla kotłów klasy 5 oraz spełniających wymagania Ekoprojektu. Taka 
sytuacja jest korzystna dla lobby węglowego, które stara się 
blokować wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących 
jakości opału. NIK negatywnie ocenia także działania Ministra 
Środowiska. Pozytywnie opiniuje jednak pracę Ministra Rozwo-
ju i Finansów, a później Ministra Przedsiębiorczości i Technolo-
gii, który przygotował rozporządzenie w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe. Dokument wymaga jednak uzupełnie-
nia. Brakuje w nim m.in. definicji kotła na paliwo stałe.

Kraków pionierem w walce ze smogiem
Ze względu na opieszałość organów ogólnopolskich, szansę na 
poprawę powietrza w Polsce stanowią rozwiązania samorządo-
we. Przykładem są uchwały antysmogowe. Jako pierwsze taką 
regulację przyjęło województwo małopolskie. Zdaniem NIK, 
inne samorządy powinny pójść w  jego ślady. Trzeba tu zazna-
czyć, że choć Kraków od lat uważany jest za jedno z  polskich 
miast z  najwyższym poziomem zanieczyszczenia powietrza, 
jego mieszkańcy i władze przynajmniej zdają sobie sprawę z po-
wagi sytuacji i  podejmują konkretne działania, które mają to 
zmienić. Jednym z najważniejszych jest program dofinansowa-
nia wymiany przestarzałych pieców. Choć podobne projekty 
realizowane są również w  innych częściach Polski, jak podaje 
NIK: tylko jedna gmina, Kraków, wdrożyła program rekompensat 
zwiększonych kosztów zastosowania innych niż paliwo stałe no-
śników energii. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele osób nie 
chce skorzystać z  dofinansowania wymiany pieca, obawiając 
się, że zastosowanie bardziej ekologicznych technologii podnie-
sie koszty ogrzewania. Poza tym w stolicy Małopolski obowią-
zuje darmowa komunikacja miejska w dni przekroczonej normy 
zanieczyszczenia powietrza (dyskusyjny pozostaje tylko sposób 
wyznaczania dni z darmową komunikacją i moment informowa-
nia o tym mieszkańców), tabor autobusowy jest systematycznie 
wymieniany na ekologiczny, w żłobkach pojawiły się oczyszcza-
cze powietrza, które w przyszłości mają trafić także do przed-
szkoli. Dodatkowo przeprowadzane są kontrole wykrywające 
przypadki spalania odpadów. 

Bez pieniędzy nie będzie poprawy
Działania podejmowane w  Krakowie dostrzegli także autorzy 
raportu NIK, w  którym czytamy: O  ile wszystkie skontrolowane 

gminy w  dokumentach strategicznych i  programowych wskazywa-
ły na wysoki priorytet zadań dotyczących ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami, to zakres i skala faktycznie realizowanych dzia-
łań były adekwatne do wskazanej rangi problemu tylko w Krakowie. 
Ze względu na trudny punkt wyjścia, zanim powietrze w  Kra-
kowie będzie można nazwać czystym, minie wiele lat. Drob-
ne zmiany są jednak widoczne już teraz. Na oficjalnej stronie 
miasta czytamy: Konsekwentne działanie Krakowa potwierdzają 
dane z ostatnich lat, które pokazują, że liczba dni z przekroczenia-
mi norm jakości powietrza znacząco spada. W 2015 r. było 140 dni 
z przekroczeniami, w 2016 r. — 100, w 2017 r. — 87. W przypad-
ku innych miejscowości, brak odpowiednich działań często nie 
wynika z niechęci, ale z niedoboru środków finansowych, z któ-
rym borykają się zwłaszcza mniejsze gminy. Tutaj rozwiązanie 
stanowi pozyskiwanie zewnętrznego finansowania, np. z WFO-
ŚiGW. Procedura jest jednak długotrwała i wymaga spełnienia 
określonych wymogów, a cały proces nie zawsze kończy się po-
zytywną odpowiedzią.

Samorządy wyręczą państwo?
Nawet gdyby wszystkie samorządy konsekwentnie realizowa-
ły programy ograniczenia niskiej emisji, to jednak nie wystar-
czy. Regulacje wprowadzane drogą uchwały obowiązującej 
tylko na terenie danego regionu, mają swoje wady. Po pierw-
sze na poziomie lokalnym nie można sprawić, że produkty, 
które nie spełniają określonych norm, znikną z rynku. Po dru-
gie kontrola przestrzegania uchwały jest utrudniona z powo-
du wysokich kosztów w stosunku do dochodów, jakie osiągają 
samorządy. Poza tym niektóre zapisy, np. dotyczące rodzaju 
paliwa dopuszczalnego w  danym terenie, różnią się od siebie 
w  poszczególnych województwach. W  dodatku nie zawsze 
zgadzają się z  projektem rozporządzenia Ministra Energii. 
Może to powodować, że produkty dopuszczone w danym rejo-
nie będą niedostępne na rynku, a więc niemożliwe do kupienia. 
Należy pamiętać również o  tym, że zanieczyszczone powie-
trze się przemieszcza, dlatego nawet jeżeli mieszkańcy danego 
terenu dbają o środowisko naturalne, wciąż nie są całkowicie 
bezpieczni, o ile ich sąsiedzi nie robią tego samego. Wszystko 
wskazuje więc na to, że regulacje na poziomie rządowym to ko-
nieczność, bez której walka o czyste powietrze nie przyniesie 
zadowalających rezultatów.

Anna Kapłańska
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Relacje

Krajowa debata o najmie 
krótkoterminowym

W  polskich przepisach brakuje odrębnej definicji najmu krótko-
terminowego, więc przyjmuje się zasady ogólne. W ustawie VAT 
wyodrębniono dwa źródła przychodów: najem lub działalność go-
spodarczą. Wynajmujący musi sam ocenić, czy zajmuje się wynaj-
mem prywatnym, czy prowadzi działalność gospodarczą, bowiem 
dla każdej z tych opcji są różne zasady podatkowe. Dla wynajmu 
prywatnego można zastosować zasadę ogólną, w  której stosu-
je się progresję podatkową, lub uproszczoną formę ryczałtową 
o stawkach 8,5 lub 12,5 proc. Próg decydujący o wyborze stawki 
to przychód od 100 tys. zł rocznie z wynajmu wszystkich miesz-
kań przez daną osobę. W  przypadku działalności gospodarczej 
można podlegać zasadzie ogólnej, czyli skali progresywnej. Alter-
natywą jest płacenie podatku liniowego w wysokości 19 proc. lub 
ryczałtu w wysokości 17 proc., ale zarobki nie mogą być większe 
niż 250 tys. euro rocznie. Jest również możliwe, by kwota podat-
ku była ustalana na mocy decyzji Urzędu Skarbowego, ale w tym 
przypadku są pewne obostrzenia. 

Kolejna opłata obowiązująca wynajmujących to podatek 
VAT. Choć najem w celach mieszkaniowych podlega zwolnieniu 
z VAT-u, trudno się zgodzić z tym, że w najmie krótkotermino-
wym ten cel jest realizowany. Najem ma charakter turystyczny, 
więc wynajmujący nie może być zwolniony ze stawki VAT, która 
wynosi 8 proc.

S
potkanie rozpoczął Andrzej Kulig, zastęp-
ca prezydenta Krakowa, który zauważył po-
trzebę rozmowy o  zachodzących zmianach 

w  miastach historycznych. Zmiany te wzmacnia-
ne są przez rozwój technologii informatycznych 
i  społeczeństwo. Celem debaty było zapozna-
nie ze zjawiskiem oraz ze stanowiskami samorzą-
dów polskich miast, a  także określenie pomocy 
dla administracji rządowej w  przygotowaniu na-
rzędzi prawnych i finansowych do regulacji najmu 
krótkoterminowego.

Platformy współpracy
Wśród zaproszonych gości znalazła się Valenti-
na Schaumburger z  Komisji Europejskiej, która 
przedstawiła rozwiązania prawne wprowadzone 
w  innych miastach na terenie Unii Europejskiej. 
Z danych wynika, że liczba osób podróżujących po 
Europie wynosi 600 mln rocznie. 1/3 z nich przy-
najmniej raz skorzystała z  modelu systemu peer-
-to-peer. Świadczy to o  dużym zainteresowaniu 
wynajmem mieszkań od osób prywatnych, dlatego 
Komisja skupia się na współpracy z wynajmujący-
mi. Umożliwiają ją platformy, które łączą dostawcę 
usługi oraz turystów. W tym modelu każda osoba może świadczyć 
usługi najmu, ale pod warunkiem, że podlega regulacjom prawnym 
i zobowiązaniom podatkowym. Zaletą kontrolowanego wynajmu 
jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony konsumentom. 

Jeden z europejskich problemów to rozdrobnienie przepisów 
prawnych. Komisja pracuje nad tym, by je scalić, żeby nie różniły 
się zasadniczo w  zależności od kraju czy miasta. Przedstawiciel-
ka Komisji Europejskiej zaznaczyła, że każdy kraj członkowski 
może mieć własne regulacje wynikające ze swojej specyfiki i pro-
blemów, jakich doświadcza. Państwa muszą jednak przestrzegać 
kilku aktów prawnych wprowadzonych przez Unię Europejską. 
Najważniejsze z  nich to dyrektywa e-commerce oraz dyrektywa 
dotycząca ochrony danych osobowych. 

Podatki od najmu
Istotną sprawą, która również została poruszona na spotkaniu, 
były obowiązki podatkowe. Filip Majdowski z  Ministerstwa Fi-
nansów zauważył, że podatki powinny dotyczyć nie tylko wy-
najmujących, ale także pośredników, czyli platform cyfrowych. 
Obecnie przepisy w  Polsce wymagają od wynajmującego, który 
jest osobą fizyczną, by wiedział, jaki reżim podatkowy go obowią-
zuje, jaki podatek naliczyć lub jaką deklarację złożyć, i na podsta-
wie tych danych odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego. 

W poniedziałek 17 września w Krakowie odbyło się spotkanie w ramach projektu 
Miasta Historyczne 3.0. Tematem debaty był najem krótkoterminowy, który 
zyskuje na popularności w całej Europie. Zaproszeni prelegenci omawiali problemy 
wynikające z niekontrolowanego wynajmu prywatnych mieszkań turystom.
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Wiodącym problemem jest klasyfikacja i dobór opodatkowania. 
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak podzielić wynajmujących, 
ponieważ przepisy nie posługują się terminem wynajmu krótkoter-
minowego. Organy podatkowe stwierdziły jedynie, że taki rodzaj 
wynajmu może spełniać przesłanki działalności gospodarczej. Pro-
blem tkwi w ustaleniu, czy jest to działalność zorganizowana i cią-
gła. Przedstawione zostało również podejście władz innych państw, 
które próbując rozwiązać problem, zwróciły się do pośrednika, czyli 
platformy cyfrowej. Zażądały od platformy przekazywania danych; 
w przypadku Włoch — również danych o poborze podatku. Rozwią-
zanie zaproponowane przez rząd włoski jest proste — platforma ma 
obowiązek przekazywać informacje o wynajmujących i angażować 
się w rozliczenia podatkowe. Polskie Ministerstwo Finansów anali-
zuje instrumenty stosowane w innych państwach, na razie jednak nie 
zamierza wprowadzać podobnych rozwiązań. 

Negatywne skutki wynajmu krótkoterminowego
Na spotkaniu poruszono także negatywne skutki wynajmu krót-
koterminowego, których doświadcza sektor hotelarski oraz 

miejscowości uzdrowiskowe i  turystyczne. Położono nacisk na 
niedogodności dla mieszkańców wywołane coraz większym ru-
chem turystycznym, m.in. hałas czy niebezpieczne zachowania 
podróżnych. Ponadto właściciele mieszkań przeznaczonych na 
najem krótkoterminowy, nie uiszczają opłaty mieszkaniowej lub 
uzdrowiskowej, która obowiązuje w tradycyjnych miejscach noc-
legowych. Innym problemem jest gentryfikacja dzielnic miast. 
W Krakowie jej odczuwalnym, negatywnym skutkiem okazuje się 
brak więzi społecznych w sąsiedztwie — trudno je nawiązać przez 
osoby, które najmują mieszkania na określony czas. Najemcy „tyl-
ko na chwilę” nie poczuwają się do odpowiedzialności za okolicę, 
w rezultacie pojawiają się problemy wspólnot mieszkaniowych.

Zastępca prezydenta, kończąc serię prelekcji, przyznał, że za-
istniał poważny, złożony problem w  zakresie prawa, ekonomii, 
kultury i społeczeństwa. Wyzwaniem jest znalezienie takich roz-
wiązań, by miasta i  mieszkańcy nie doświadczali niedogodności, 
a z drugiej strony, żeby turyści wciąż chcieli licznie odwiedzać pol-
skie miasta.

Marta Hamera

oRzecznictwo

Kto decyduje o wycenie nieruchomości

Z
wróciła się w  tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w  Gdańsku. Należało zastanowić się więc, 
w jaki sposób przebiega szacowanie wartości nieruchomo-

ści. Rzeczoznawca w swojej wycenie skorzystał z metody porów-
nawczej, opierając się na podobnych nieruchomościach leżących 
w okolicy. Skarżąca gmina miała jednak zastrzeżenia co do tego 
sposobu oraz działań organów obu instancji. Jej zdaniem nie zo-
stała dokonana samodzielna ocena wyceny, a  także nie spraw-
dzono, czy metodę porównania nieruchomości zastosowano 
w  sposób właściwy. Zdaniem gminy nie wzięto także po uwagę 
dość sporej odległości działki od centrum wsi. 

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, zgodnie z ar-
tykułem 154 ustawy o  gospodarce nieruchomościami, wyboru 
właściwej metody i techniki szacowania nieruchomości dokonu-
je rzeczoznawca, uwzględniając przy tym cel wyceny, rodzaj i po-
łożenie nieruchomości, jej przeznaczenie w  planie miejscowym, 
stan, a także dostępne dane o cenach, dochodach i cechach po-
dobnych nieruchomości.

W  sytuacji, gdy nie uchwalono na danym terenie planu miej-
scowego, przeznaczenie działki ustala się na podstawie studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go bądź decyzji o warunkach zabudowy. Gdy nie można skorzy-
stać z żadnego z wymienionych dokumentów, w wycenie zostaje 
uwzględniony faktyczny sposób korzystania z nieruchomości.

W  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dana nieruchomość została oznaczona jako 
tereny o  przewadze funkcji mieszkaniowej. Biegły rzeczo-
znawca zastosował w tej sprawie tzw. zasadę korzyści, doko-
nując wyceny wartości nieruchomości w  odniesieniu do ich 
przeznaczenia zgodnego ze studium, co mogło poskutkować 
oszacowaniem wyższej wartości nieruchomości niż rzeczywi-
sta. Sąd uznał jednak, że analiza materiału dowodowego oraz 
wycena w  tej sprawie nie były wnikliwe i  kompleksowe, po-
nieważ należało się zastanowić, czy przeznaczenie przedmio-
towej działki spowoduje zwiększenie jej wartości, czy może 
wartość nieruchomości należałoby określić według sposobu 
jej użytkowania.

WSA uznał również, że metody porównawczej nie zastosowa-
no w odpowiedni sposób i nie jest możliwa właściwa i wiarygodna 
kontrola, czy wybrane do porównania nieruchomości rzeczywi-
ście można nazwać „nieruchomościami podobnymi” do wycenia-
nej działki.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
z 14 sierpnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Gd 347/18

Krzysztof Janowski
radca prawny

Kancelaria Janowski Markiewicz

W związku z budową drogi gminnej w jednej z pomorskich miejscowości, starosta 
ustalił kwoty odszkodowań dla właściciela nieruchomości, przez którą owa droga 
miała przebiegać. Gmina, która miała wypłacić rekompensatę za wywłaszczenie, 
nie zgodziła się z wyceną dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę. 
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oRzecznictwo

Inwestycja na granicy działek.  
Sprzeciw sąsiadów

• sytuowanie budynku ścianą drzwi lub okien bezpośrednio 
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 
nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o  szerokości 
mniejszej niż 16 m (przedmiotowa działka miała 15 m);

• rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległo-
ści mniejszej niż 3 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną 
zachowane jego dotychczasowe wymiary;

• nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jed-
ną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokali-
zowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może 
być drzwi ani okien.
Zdaniem sądu, te przywołane przepisy umożliwiały organom 

udzielenie pozwolenia na usytuowanie budynku bezpośrednio 
przy granicy działki, a  także rozbudowy obiektu istniejącego 
w  odległości mniejszej niż 3 m od granicy z  sąsiednią działką. 
Jednak według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uży-
cie w  przywołanej wyżej regulacji sformułowania „dopuszcza 
się” oznacza, że jest to rozwiązanie wyjątkowe. Wymaga zatem 
nie tylko zaistnienia szczególnych okoliczności wymienionych 
w przepisie, a stanowiących odstępstwo od ogólnej zasady loko-
wania budynków, przewidzianej w rozporządzeniu, ale również 
szczególnej staranności i dbałości organu w zakresie poszano-
wania interesów osób trzecich.

Sprzeciw sąsiadów
Sąd wskazał ponadto, że organ wydający decyzję musi mieć 
na uwadze, iż stawianie czy rozbudowa budynku w  pobliżu 
granicy działek może budzić uzasadniony sprzeciw sąsiadów. 
Organ z  kolei powinien rzetelnie zbadać przesłanki przema-
wiające za umożliwieniem usytuowania budynku w tak newral-
gicznym miejscu. To, że ustawodawca używa słów „dopuszcza 
się”, nie jest równoznaczne z  tym, że taka rozbudowa powin-
na być możliwa w  każdej sytuacji. Trzeba uwzględnić interes 
osób posiadających graniczące działki. Zdaniem Sądu, organ 
odwoławczy nie odniósł się w  odpowiedni sposób do sprze-
ciwu i argumentów skarżących, co było niewątpliwie rażącym 
zaniedbaniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o naruszeniu przepi-
sów postępowania, a w konsekwencji o niewłaściwym zastoso-
waniu przepisów prawa materialnego. Następnie uchylił decyzje 
o pozwoleniu na budowę, zarówno starosty, jak i wojewody.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  
z 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Łd 179/18

Krzysztof Janowski
radca prawny

Kancelaria JanowskiMarkiewicz

W
ojewódzki Sąd Administracyjny w  Łodzi zajął się 
ostatnio przesłankami dopuszczalności sytuowania 
budynków bezpośrednio przy granicy z  sąsiednią 

działką budowlaną. Jedna z gmin znajdujących się w wojewódz-
twie łódzkim otrzymała od starosty pozwolenie na budowę 
obejmujące m.in., rozbudowę budynku mieszkalnego. Decyzję 
zaskarżyli jednak sąsiedzi, właściciele granicznej działki, któ-
rzy stwierdzili m.in. że odległość rozbudowywanego budyn-
ku od granicy ich posesji będzie wynosiła mniej niż 3 metry, 
w związku z czym nie wyrażają zgody na prowadzenie prac bu-
dowlanych. Wojewoda podtrzymał decyzję organu I  instancji, 
a niezadowoleni sąsiedzi złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.

Czy decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana bez uwzględnienia 
zastrzeżeń i wątpliwości osób trzecich? W jakiej sytuacji głos sąsiada 
może zdecydować o rozpoczęciu bądź wstrzymaniu prac budowlanych? 
Wątpliwości w sprawie rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Przepisy o usytuowaniu budynku

Sąd zauważył, że zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w kwestii usytuowa-
nia budynku od granicy działki w  zabudowie jednorodzinnej, 
uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–
273, dopuszcza się m.in.: 
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zapRoszono nas

Park Leśny Bronowice —  
przyjazne miejsce do życia

(Futura Park, Galeria Bronowice, IKEA) oraz centrów biurowych 
(GTC Korona, Opolska Business Park).

 Osiedle stanowi urbanistyczną całość, o czym świadczy funk-
cjonalne i  estetyczne zagospodarowanie zewnętrznych części 
wspólnych. W granicach inwestycji zaprojektowano aleję parko-
wą, place zabaw stojaki na rowery, stoliki do gier czy czytelnię 
„pod chmurką”. Inwestycja będzie w pełni funkcjonalna — w jej ra-
mach wyznaczono zarówno zewnętrzne miejsca postojowe, jak 
i stanowiska parkingowe w garażu podziemnym.

 Przestrzenie wspólne w  budynkach wyróżniają się wysokim 
standardem wykończenia i dbałością o detale. Kameralny charak-
ter inwestycji podkreśla niska zabudowa. Do każdego mieszka-
nia znajdującego się na wyższych kondygnacjach przylega duży 
balkon lub taras. Dla właścicieli lokali na parterach przewidziano 
prywatne ogródki. Biorąc pod uwagę walory widokowe, a  także 
samopoczucie mieszkańców, jako zaletę osiedla należy wskazać 
bezpośrednie sąsiedztwo Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. 
Liczne ścieżki spacerowe i rowerowe stanowią zachętę do aktyw-
nego wypoczynku.

 Oferta sprzedaży jest zróżnicowana i  elastyczna — istnieje 
możliwość łączenia lokali. Nabywcy mogą wybierać spośród 2-, 
3-, 4-, a  nawet 5-pokojowych mieszkań, które można zobaczyć 
w dniu otwartym inwestycji 20 października 2018 r.

 Zgodnie z  harmonogramem, budowa Parku Leśnego 
Bronowice zakończy się w II kw. 2019 r. Obecnie ruszyła sprze-
daż mieszkań z II etapu.

Joanna Kus

S
tosunkowo niedaleka odległość od centrum miasta, do-
stęp do komunikacji miejskiej, bogate zaplecze handlowo-
-usługowe, a przede wszystkim zieleń otaczająca zabudowę 

mieszkaniową — to główne zalety Bronowic. Lokalizacja ta jest 
chętnie wybierana przez rodziny wychowujące dzieci, ze wzglę-
du na bliskość szkół, przedszkoli i  żłobków. Wybierają ją także 
młodzi ludzie, którym zależy na sąsiedztwie uczelni, atrakcjach 
rozrywkowo-kulturalnych, przestrzeni do rekreacji oraz dobrym 
dojeździe do pracy. Z  podobnych względów dzielnica cieszy się 
dużym zainteresowaniem osób inwestujących w mieszkania pod 
wynajem. Nie dziwi zatem, że właśnie w Bronowicach firma Qu-
elle Locum usytuowała swoją najnowszą inwestycję — Park Leśny 
Bronowice.

 Deweloper posiada 20 lat doświadczenia w  sektorze bu-
downictwa mieszkaniowego. Specjalizuje się w  kameralnych 
projektach dostosowanych do potrzeb nabywców ceniących 
nowoczesne formy architektoniczne i  otoczenie przyjazne 
mieszkańcom. Spółka Quelle Locum może pochwalić się takimi 
realizacjami jak m.in. Perła Prądnika czy Apartamenty z Ogrodu, 
w  których użyto wysokich jakościowo materiałów i  zadbano 
o najdrobniejsze detale.

 Inwestycja Park Leśny Bronowice powstaje w cichej i spokoj-
nej części miasta, z której do centrum można dojechać w ok. 15 
minut. Dzięki takiemu usytuowaniu osiedla, jego mieszkańcy zy-
skają codzienny komfort związany zarówno z możliwością wypo-
czynku na łonie natury, jak i z komunikacją. Dodatkowym atutem 
projektu jest niedaleka odległość od obiektów handlowych 

Przy ul. Starego Dębu, w bezpośrednim sąsiedztwie Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego, a zarazem blisko infrastruktury handlowo-usługowej i komunikacji, 
deweloper Quelle Locum realizuje swój najnowszy projekt mieszkaniowy.  
Czym jeszcze charakteryzuje się osiedle i dla jakich klientów powstaje?
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Warto Wiedzieć

Najczęstsze błędy przy zakupie mieszkania

na jego obrzeżach, trzeba wziąć pod uwagę koszt codziennych 
dojazdów. Wówczas kwota, jaką udało się zachować dzięki tań-
szej inwestycji, i tak zostanie wydana na opłacenie paliwa, biletów 
miesięcznych czy utrzymanie środka transportu. Do tego docho-
dzi jeszcze stracony czas.

Świadome wydatki
W kontekście finansów bywa tak, że kupujący mieszkanie porywają 
się z motyką na słońce. Brak racjonalnego podejścia do wydatków 
— zarówno tych bieżących, jak i  przyszłych — może przysporzyć 
kłopotów finansowych. I w tym względzie nabywcy popełniają licz-
ne błędy. Szacując koszty poniesione z tytułu zakupu mieszkania, 
pamiętać należy, że nie ograniczają się one jedynie do sumy, jaką 
przelejemy na konto dewelopera czy właściciela — są to również 
środki potrzebne na wykończenie mieszkania czy prace remonto-
we (jeśli jest to mieszkanie z rynku wtórnego) oraz przeprowadze-
nie czynności formalnych (wpis do księgi wieczystej itp.).

Popularnym niedopatrzeniem jest brak zainteresowania przy-
szłymi opłatami. Kupujący mieszkanie w danej inwestycji często 
zapominają zorientować się, jakie stawki obowiązują np. za utrzy-
manie garażu, wywóz śmieci, opłaty w  przedszkolu czy fundusz 
remontowy.

Budżet pod kontrolą, czyli życzenia a potrzeby
Dodatkowe wydatki wynikają także z sytuacji, kiedy nie skonfron-
tujemy naszych oczekiwań z  faktycznymi potrzebami. Precyzując 
swoje oczekiwania w każdym z aspektów, trzeba odpowiedzieć so-
bie na jedno z podstawowych pytań: Chcę, ale czy potrzebuję? Wia-
domo, że każdy ceni sobie przestronne wnętrza. Jednak zły dobór 
metrażu mieszkania może okazać się później problematyczny. Zbyt 
małe mieszkanie będzie powodem dyskomfortu. Z  kolei za duże 
przyniesie niepotrzebne opłaty za jego utrzymanie.

Niechciane koszty generuje również niefunkcjonalny układ 
mieszkania. Bo choć atrakcyjne wizualnie, nie zawsze musi być 
ustawne. Przez to już w  niedługim czasie od wprowadzenia się 
okaże się, że konieczna jest przebudowa. W ten sposób funduje-
my sobie kolejne obciążenie budżetu.

Płacę, ale czy wiem za co?
Kupując mieszkanie, nie trudno o  zbyt duży wydatek. Jeśli nie 
przeanalizujemy stosunku ceny do jakości, popełnimy kolejny 
z błędów. Dotyczy to transakcji na rynku wtórnym, ale zdarza się 
także w przypadku zakupu lokali w inwestycjach deweloperskich. 
Niestety faktyczna wartość nieruchomości a cena ofertowa mogą 
mieć ze sobą niewiele wspólnego. Przyglądając się tej kwestii, na-
leży pamiętać, aby rozważyć, czy proponowana stawka nadal bę-
dzie nam odpowiadać, kiedy dodamy do niej środki potrzebne na 
ewentualny remont i  uwzględnimy koszty eksploatacji obiektu. 
Równie ważne jest porównanie cen za usługi fachowców, ekip re-
montowo-budowlanych czy pośredników i notariuszy.

Konsekwencje błędów, jakie możemy popełnić, kupując mieszkanie, będziemy 
znosić przez wiele lat. Mogą one negatywnie wpłynąć na komfort mieszkania 
czy nawet organizacji każdego dnia. Jak się przed nimi ustrzec i na co zwrócić 
szczególną uwagę, wybierając inwestycję, która stanie się naszym domem?

J
edni latami planują zakup własnego mieszkania, a inni decy-
dują się na ten krok wskutek nieoczekiwanej sytuacji życio-
wej. Często jest tak, że bardzo zależy nam, by jak najszybciej 

wprowadzić się do własnych czterech kątów. I choć czujemy pre-
sję, warto dokładniej przemyśleć sprawę, gdyż pośpiech jest jed-
nym z  najgorszych doradców. Przyczyną nietrafionego zakupu 
może być właśnie niedostateczna ilość czasu poświęconego na 
wybór mieszkania. Podejmując tę decyzję nazbyt pochopnie, mo-
żemy przeoczyć wiele ważnych kwestii. Brak dokładnego prze-
analizowania szczegółów oferty może nas wpędzić w  spiralę 
niezadowolenia.

Nietrafiona lokalizacja
Jeżeli źle przeanalizujemy korzyści i utrudnienia wynikające z ad-
resu, pod jakim znajduje się nasze przyszłe lokum, będzie nam 
to doskwierać niemal na każdym kroku. Problemy z tym związa-
ne mogą zacząć się już na początku, kiedy okaże się, że najbliższy 
sklep jest tak daleko, że w grę wchodzi tylko wyprawa samocho-
dem. Brak dostępu do komunikacji publicznej również stanowi 
spore utrudnienie, podobnie jak sytuacja, kiedy w  zasięgu kilku 
metrów nie ma przedszkola czy żłobka.

Cena mieszkania — ważna, ale czy najważniejsza?
Nieprzemyślany wybór lokalizacji często może wynikać z innego, 
równie często popełnianego błędu, jakim jest nierozsądne suge-
rowanie się jedynie ceną mieszkania. Z reguły bywa bowiem tak, 
że inwestycje usytuowane w rejonach bardziej odległych od cen-
trum miasta są tańsze. Jeśli będzie to czynnik determinujący nasz 
wybór, a nie zostanie on skonfrontowany z pozostałymi aspekta-
mi, może okazać się przysłowiowym strzałem w kolano i zamiast 
przynieść oszczędność, stanie się dodatkowym obciążeniem dla 
domowego budżetu.

Dzieje się tak wtedy, gdy zaślepieni korzystną ceną, nie 
uwzględnimy kosztów związanych z transportem. Kiedy nasze ży-
cie zawodowe związane jest z centrum miasta, a mieszkanie leży 
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Negocjacje z deweloperem
Szansą na korzystny zakup są negocjacje. Rezygnując z tego typu 
rozmowy, kupujący pozbawiają się możliwości zaoszczędzenia kil-
kuset złotych, które z pewnością przydadzą się chociażby na wy-
posażenie mieszkania. Jak się bowiem okazuje, różnica pomiędzy 
ceną ofertową a transakcyjną może wynosić kilkanaście procent. 
To, że nabywca nie zorientuje się w  propozycjach konkurencyj-
nego dewelopera, również działa na jego szkodę — pozbawia się 
w ten sposób skutecznych w przypadku negocjacji argumentów 
i  zwiększa prawdopodobieństwo, że przeoczy inwestycję, która 
byłaby strzałem w dziesiątkę.

Zakup mieszkania a kredyt hipoteczny
Złe oszacowanie kosztów to pomyłka wielkiej wagi. Zaciągnięcie 
kredytu hipotecznego w  nieprzemyślanej kwocie sprawi, że za-
braknie nam funduszy na pokrycie wszystkich wydatków. Z  re-
guły korzystniej jest zaciągnąć nieco wyższy niż początkowo 
planowaliśmy kredyt hipoteczny, niż później dodatkowo na wy-
kończenie mieszkania dobierać kredyt gotówkowy, który jak wia-
domo, w utrzymaniu jest znacznie droższy niż mieszkaniowy.

W przypadku zaciągania kredytu hipotecznego również moż-
na przeoczyć wiele istotnych aspektów. Jednym z nich będzie złe 
obliczenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie wszelkich 
formalności związanych z jego otrzymaniem. Największym grze-
chem będzie tutaj podpisanie umowy przedwstępnej bez gwaran-
cji, że otrzymamy kredyt w interesującej nas wysokości.

ABC kupującego mieszkanie
Formalności, obok finansów, są polem, na którym kupujący miesz-
kanie najczęściej się potykają. Pierwszym w  tej materii błędem, 
będącym jednocześnie źródłem pozostałych niedopatrzeń, jest 
brak znajomości swoich praw jako kupującego oraz obowiązków 
dewelopera. Tutaj z pomocą przychodzi lektura ustawy dewelo-
perskiej, szczegółowo określającej, jak wzorcowo powinna prze-
biegać cała przygoda z  zakupem nieruchomości, jeżeli chodzi 
o kwestie formalne.

Niestety wciąż wiele osób podpisuje umowę bez wyjaśnienia 
niezrozumiałych zapisów lub pobieżnie i  bez przemyślenia czy-
ta dokumenty, a  w  ten sposób nie trudno o  kłopoty. Co więcej, 

zdarza się też tak, że część istotnych ustaleń pozostaje poza pi-
semną formą, a tym samym niejednokrotnie później trudno o ich 
wyegzekwowanie.

Podczas całych przygotowań do zakupu mieszkania do spraw-
dzenia jest wiele istotnych kwestii, w tym różnego rodzaju doku-
mentów. Elementarz każdego nabywcy nieruchomości stanowią 
Księga Wieczysta Nieruchomości (KW), Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz stan prawny terenu 
wraz z pozwoleniem na budowę. Konsekwencje braku dogłębnej 
analizy zawartych w  nich informacji mogą być bardzo kosztow-
ne i to w dosłownym znaczeniu. Za przykład wystarczy tutaj po-
dać pominięcie danych na temat ewentualnego zadłużenia lokalu, 
o czym mówi KW, i wynikające z tego komplikacje, jeśli mieszka-
nie będzie np. obciążone długami.

Deweloper godny zaufania
Niebezpieczeństwo czyha na kupujących mieszkanie również 
wtedy, gdy zapomną zorientować się, w  jakiej kondycji finan-
sowej jest deweloper, u  którego planują nabyć lokal, czy jego 
firma jest rzetelna na tyle, by bez obaw przekazać jej swoje 
pieniądze.

Zaniedbania pojawiają się także przy okazji odbioru technicz-
nego mieszkania. Potraktowanie tego zadania „po macoszemu” 
jest jak kupowanie kota w  worku. Oszczędzanie na profesjona-
listach przeprowadzających odbiory techniczne mieszkań może 
skutkować różnego rodzaju problemami, jeśli coś przeoczymy. 
Nie wszystko jesteśmy w  stanie dostrzec gołym okiem, dlate-
go też warto w tym przypadku polegać na fachowcach i specjali-
stycznym sprzęcie.

Grzechów, jakie popełniają nabywcy mieszkań, jest mnóstwo. 
Jedne z  nich mogą być tak uciążliwe, że trzeba będzie zmienić 
lokum, inne będą stanowiły niedogodność, do której z  biegiem 
czasu można się przyzwyczaić. Nie warto jednak fundować so-
bie rozczarowania, któremu można zapobiec przy odrobinie 
rozsądku.

Magdalena Hojniak

PRZECZYTAJ NA 
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Relacje

O jakości życia decydują emocje

pod względem bezpieczeństwa (27,33) oraz kosztów mieszka-
niowych (11,27), które w dużych miastach zazwyczaj są stosun-
kowo wysokie.

Potrzeba regularnych badań
W czasie kolejnych sesji uczestnicy konferencji nie tylko zapozna-
li się z wynikami rankingu, ale i poznali jego metodologię, a także 
dowiedzieli się, jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach 
z punktu widzenia władz samorządowych. Spotkanie zakończy-
ła dyskusja, podczas której eksperci próbowali odpowiedzieć na 
pytanie, jak poprawić jakość życia w polskich miastach. Osiągnię-
ciu tego celu z  pewnością służą rankingi, takie jak przeprowa-
dzony ostatnio przez tygodnik „Polityka”, we współpracy z AGH. 
Aby jednak takie badania miały sens, muszą być wykonywane cy-
klicznie. Umożliwiłoby to porównywanie wyników z poszczegól-
nych lat i wyciąganie twórczych wniosków. Zwrócił na to uwagę 
dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii Miasta Przyszłości AGH. Zauważył, że aby wyniki ba-
dań można było porównać, metodyka ich prowadzenia musi być 
ustabilizowana.

Motywacja pracowników administracji
Zdaniem dr. Tomasza Podkańskiego, Zastępcy Dyrektora Biu-
ra Związku Miast Polskich, w  podnoszeniu jakości życia w  pol-
skich miastach najważniejszy jest czynnik ludzki. Nie chodzi 
jednak o władze samorządowe, ale o pracowników administracji, 
których znaczenie często jest niedoceniane. Potrzebują oni od-
powiedniej motywacji, również w  wymiarze pozafinansowym. 
Ważne jest budowanie pewnego etosu, poczucia sensu i dobrej 
atmosfery w pracy. Dzięki temu pracownicy będą czuli się współ-
odpowiedzialni za to, w jaki sposób funkcjonuje miasto. Powinni-
śmy co najmniej dać im wysoki szacunek — powiedział Podkański.

T
ygodnik „Polityka” oraz Akademia Górniczo-Hutnicza 
stworzyły ranking obrazujący jakość życia mieszkańców 
polskich miast. Prezentacja wyników rankingu odbyła się 

17 września, podczas konferencji naukowej „Jakość życia w pol-
skich miastach. Ranking miast na prawach powiatu 2018”. Zo-
stała ona zorganizowana przez AGH we współpracy z Miastem 
Kraków i tygodnikiem „Polityka”. Patronat nad wydarzeniem ob-
jął Związek Miast Polskich. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zo-
stało patronem honorowym konferencji.

Wyniki rankingu
Z badań wynika, że najlepiej żyje się mieszkańcom Sopotu. Drugie 
miejsce zajęła Warszawa, a trzecie — Kraków. W pierwszej dzie-
siątce zmieściły się jeszcze kolejno: Poznań, Rzeszów, Gdańsk, 
Wrocław, Opole, Gdynia i Olsztyn. Oceniając poszczególne mia-
sta, twórcy rankingu wzięli pod uwagę dziesięć aspektów, które 
ich zdaniem decydują o jakości życia mieszkańców. Wyznaczając 
je, wzorowali się także na podobnych rankingach przygotowy-
wanych w innych krajach europejskich. Obszary, które podlega-
ły badaniu, to: edukacja, praca, mieszkanie, środowisko, zdrowie, 
bezpieczeństwo, społeczność, czas wolny, samorząd, a  także 
transport i łączność. W każdej kategorii miasto mogło otrzymać 
0–100 pkt. Końcowy wynik to średnia ważona wyników uzyska-
nych w poszczególnych obszarach.

Kraków na tle innych miast
Choć biorąc pod uwagę ogólną ocenę, Kraków uzyskał trzecie 
miejsce w rankingu, punkty przyznane mu w poszczególnych ob-
szarach rozkładają się dosyć nierównomiernie. Najlepiej została 
oceniona jakość krakowskiego samorządu (96,39). W tym przy-
padku wzięto pod uwagę m.in. dochody miasta, potencjał spłaty 
zobowiązań i  powierzchnię objętą miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego. Bardzo wysoko oceniono także 
poziom edukacji w  stolicy Małopolski (95,64). Wpłynęły na to 
wysokie wyniki uczniów krakowskich szkół, uzyskane na egzami-
nie gimnazjalnym z  matematyki, duża liczba absolwentów szkół 
wyższych przypadająca na 10 tys. mieszkańców, a także aktywna 
polityka samorządu w zakresie edukacji. Biorąc pod uwagę tylko 
ten aspekt, na tle innych miast Kraków zajmuje drugie miejsce — 
wyprzedza go jedynie Sopot.

Kraków uznano również za miasto, które dysponuje szeroką 
ofertą spędzania czasu wolnego (95,46), a także sprzyjające zdro-
wiu (93,79) — w tym obszarze wzięto pod uwagę liczbę narodzin 
dzieci oraz zgonów osób przed 65. rokiem życia, przypadających 
na tysiąc mieszkańców. Podobny wynik stolica Małopolski uzy-
skała w kategorii pracy (91,84) oraz społeczności (91,64). Zde-
cydowanie gorzej oceniono komunikację (69,42). Jeszcze mniej 
punktów Kraków otrzymał za stosunek terenów zielonych do 
ogólnej powierzchni miasta (44,81). Najgorzej miasto wypadło 

Kraków zajął trzecie miejsce w rankingu oceniającym jakość życia w polskich miastach 
na prawach powiatu. Eksperci jednak przestrzegają, że za wcześnie na radość z sukcesu. 
Oprócz twardych danych ocenianych w rankingu, na jakość życia w mieście wpływają 
także relacje międzyludzkie i emocje mieszkańców, a te trudno zmierzyć.
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Mieszkańcy chcą dobrze płatnej pracy

Do dużych miast ludzi przyciągają zwłaszcza wolne miejsca pra-
cy i możliwość rozwoju zawodowego. Wspomniał o tym Olgierd 
Dziekoński z  Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej. Zauważył jednak, że choć wiele miast oferuje pra-
cę, często wiąże się ona z niskim wynagrodzeniem. Należy zatem 
zastanowić się, jak tworzyć dobrze płatne miejsca pracy, które 
podniosą jakość życia mieszkańców. Dziekoński zwrócił również 
uwagę na paradoks planów miejscowych, które powinny prowa-
dzić do rozwoju miasta, a niekiedy go hamują. Aby temu zapobiec, 
należy odwrócić kolejność i najpierw przygotowywać projekt od-
powiadający na aktualne potrzeby, a dopiero później ubierać go 
w normę prawną, tak jak robi się to np. w Niemczech. W Polsce 
jednak brakuje miejskiej polityki architektonicznej. 

Ludzie muszą wierzyć, że mogą coś zmienić
Choć władze samorządowe i pracownicy administracji mają duży 
wpływ na jakość życia w mieście, ich rola jest jednak ograniczona. 
Władze miasta a miasto to nie zawsze to samo, powiem nawet — daleko 
nie to samo — powiedział prof. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry 
Logistyki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowi-
cach. Według niego ludzie wybierają na miejsce do życia takie mia-
sto, w  którym czują się akceptowani przez innych mieszkańców, 
mogą spełniać się społecznie i  korzystać z  czystego środowiska. 
Czynnik ekonomiczny coraz bardziej traci na znaczeniu, ponieważ 
dzięki dostępowi do internetu wiele zawodów można wykony-
wać zdalnie z własnego domu. Jeżeli mieszkańcy dobrze się czu-
ją ze sobą nawzajem, mogą współpracować i realnie wpływać na 
politykę miasta. Najgorzej funkcjonują takie społeczności, w  któ-
rych ludzie nie wierzą, że mogą cokolwiek zmienić. To nie jest tak, że 
władze miast o wszystkim decydują i że miasto jest zależne od władzy. 
Miasto jest zależne od tych ruchów oddolnych — stwierdził Szołtysek. 
Jego zdaniem ranking przed-
stawiony przez „Politykę” 
i  AGH pokazuje obraz miast 
z punktu widzenia ich władz, 
bo bada tylko tzw. twarde 
wskaźniki, jak długość dróg 
czy powierzchnia budyn-
ków. Nic nie mówi natomiast 
o  emocjach ludzi, którzy 
nie muszą być zadowoleni 
z  decyzji władz. Zdarza się 
przecież tak, że w  mieście 
wprowadzane są pewne in-
westycje, które dobrze wy-
glądają w  statystykach, ale 
spotykają się z  protestami 
mieszkańców.

Miasto dla władz czy 
mieszkańców?
Opinię prof. Jacka Szołtyska 
podziela także Patryk Bia-
łas, Prezes Stowarzyszenia 
„Bo Miasto”. Zawsze powta-
rzam, że rankingi są potrzebne 
przede wszystkim prezyden-
tom miast, żeby się pochwalić, 
natomiast te rankingi są o tyle 

słabe, że tak naprawdę nic nie mówią o mieszkańcach, o tym, jak w tych 
miastach się żyje. Można poprawić jakość życia w polskich miastach, 
kiedy spojrzy się na miasto z perspektywy żaby, a nie lotu ptaka — po-
wiedział. Na przykładzie Katowic pokazał, że często inwestycje re-
alizowane przez lokalne władze nie są przydatne dla mieszkańców. 
Taka sytuacja miała miejsce podczas tworzenia wiat przystanko-
wych w rynku. Miasto przeznaczyło na ten cel mnóstwo pieniędzy, 
a efekt prezentuje się pięknie, jednak wiaty są kompletnie niefunk-
cjonalne — zostały zawieszone tak wysoko, że nie chronią przed 
deszczem stojących pod nimi osób. Innym przykładem jest inwe-
stowanie w meble miejskie, np. ławki, które są na tyle niewygodne, 
że nikt nie chce na nich siedzieć. Kolejny problem to brak dialogu 
między władzami miasta a  jego mieszkańcami. Przykład stanowi 
decyzja o zmianie nazwy placu Wilhelma Szewczyka na plac Ma-
rii i Lecha Kaczyńskich, bez porozumienia z mieszkańcami, którzy 
później oprotestowali ten pomysł.

Nowy model zarządzania miastem
Dbanie o  jakość życia mieszkańców wymaga nie tylko reali-
zowania bieżących zadań, ale i  przewidywania potrzeb, któ-
re pojawią się w  przyszłości. Tutaj też niezmiernie ważna jest 
współpraca między władzami samorządowymi a  mieszkańca-
mi. W ramach przykładu Justyna Król (CEO, Pracownia Miejska) 
zwróciła uwagę na to, że według Światowej Organizacji Zdro-
wia w 2030 r. największą chorobą cywilizacyjną będzie depresja. 
Aby jej przeciwdziałać, już teraz w miastach powinny powstawać 
przestrzenie wspólne i  miejsca do rekreacji. Ważne jest też bu-
dowanie zaufania między jednostkami administracyjnymi a  ich 
otoczeniem. Współczesne miasta potrzebują nowego modelu 
współrządzenia, w którym zamiast napięcia między władzami sa-
morządowymi a aktywistami, pojawia się współpraca.

Anna Kapłańska
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z KRaKowa

Problem Zakrzówka

Roszczenia dewelopera
Z drugiej strony swoje argumenty ma również deweloper, któ-
ry w  2006 r. nabył większość działek znajdujących się między 
ulicami św. Jacka i Wyłom. Studium kierunków i uwarunkowań 
przestrzennych miasta umożliwiało zabudowę mieszkaniową 
na tym obszarze, dlatego też inwestor zdecydował się na zakup. 
Dzisiaj, gdy zmienia się stan prawny tych gruntów, deweloper — 
spółka Kraków City Park — również ma podstawy do domaga-
nia się odszkodowania. 

Zgodnie z  uchwałą, w  granicach użytku znajdzie się ok. 18 
ha, z czego 10 ha należy do inwestora. Zabudowę dopuszcza się 
na ok. 12 ha, z czego 70 proc., według aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, ma 
stanowić zieleń.

Trudno powiedzieć, czy tak liczne poparcie radnych jest 
efektem kampanii wyborczej, czy wynika ze świadomości war-
tości przyrodniczej terenu, ale z  pewnością będzie to decyzja, 
która zwiększy ochronę Zakrzówka (stanowiącego część Bie-
lańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego).

Park Zakrzówek
Warto przypomnieć, że część terenu bezpośrednio wokół 
zalewu już należy do miasta. Docelowo powstanie tam miej-
ski park. Prace związane z rewitalizacją zakupionego obsza-
ru mają ruszyć w  2019 r. Łącznie Miasto Kraków zakupiło 
18 działek oraz udziały w  kolejnych 4. Do tej pory na wy-
kup gruntów w  rejonie Zakrzówka wydano 28 mln zł. Pro-
jekt zakłada realizację inwestycji w trzech etapach w ciągu 
trzech lat. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to 
ok. 40 mln zł.

Joanna Kus

R
ada Miasta Krakowa podjęła kolejną, po przyjęciu projek-
tu miejskiego parku, decyzję w sprawie Zakrzówka. Ekolo-
dzy domagali się ochrony całego terenu przed zabudową. 

Na razie zdecydowano o  utworzeniu użytku ekologicznego 
w rejonie ulic Wyłom i św. Jacka. Czy to wystarczy do uspokoje-
nia emocji, które i tak są już mocno napięte — zarówno po stro-
nie lokalnych społeczników, jak i polityków?

Problem polega na tym, że aktualny plan miejscowy dla ob-
szaru wzdłuż ul. św. Jacka dopuszcza zabudowę na tym terenie. 
Zdaniem ekologów chronione są tylko skały i  woda, a  w  kwe-
stii gruntów nadal pozostawiono dużą swobodę. Ustanowienie 
użytku ekologicznego na Zakrzówku z  założenia ma rozstrzy-
gnąć wątpliwości w  sprawie możliwości zabudowy. Teren nie 
należy jednak w całości do miasta, dlatego konieczne będą od-
szkodowania dla właścicieli działek. Nie wiadomo, ile dokładnie 
pieniędzy na ten cel trzeba wygospodarować z  budżetu. We-
dług wstępnych szacunków łączna kwota odszkodowań może 
sięgnąć nawet 140 mln zł.

Tematem, który podzielił radnych, było objęcie uchwałą 
o użytku ekologicznym również terenów kościelnych. Ostatecz-
nie wykluczono je z granic użytku, co pewnie nadal pozostanie 
kwestią sporną. 

Argumenty ekologów
Obradom krakowskich radnych towarzyszyła duża presja spo-
łeczna. Przed magistratem lokalni aktywiści nawoływali do 
przyjęcia uchwały. Skandowali m.in. „Zakrzówek bez cegłó-
wek”. Głównym argumentem ekologów jest fakt, że na spornym 
terenie znajdują się siedliska zagrożonych gatunków: gniewo-
sza plamistego, motyli modraszki, kumaka nizinnego i  traszki 
grzebieniastej. 

Ekolodzy i miejscy aktywiści ponownie zabrali głos w sprawie Zakrzówka. 
Hasła typu „Zakrzówek bez cegłówek” przyniosły efekt — krakowscy radni 
przyjęli uchwałę, która ma zwiększyć ochronę cennego przyrodniczo terenu.

fot. na lic. Wikimedia Commons
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Perły z sieci

Erasmusbrug 

Most Erazma to most wiszący typu wantowego o długości 
802 m, łączący północne i południowe dzielnice 
Rotterdamu, które oddziela od siebie rzeka Nowa Moza. 
Jest najcięższym i największym mostem zwodzonym 
w Europie Zachodniej. Ze względu na charakterystyczną 
sylwetkę nazywany jest przez mieszkańców „Łabędziem”. 
Zaprojektował go holenderski architekt, Ben van Berkel. 
Wantowy most składa się z 4 części — jego najdłuższe 
przęsło liczy 284 m długości. Podtrzymuje je asymetryczny 
pylon w kształcie odwróconej litery „V”, który wznosi się 
na wysokość 139 m. Fragment konstrukcji stanowi most 
zwodzony o długości 89 m. Rozwiązanie to pozwoliło na 
przepuszczanie statków, które są zbyt duże, by mogły 
przepływać pod przęsłem głównym. Most jest częścią trasy 
maratonu w Rotterdamie i Tour de France. Konstrukcja 
została oficjalnie otwarta 6 września 1996 r. przez ówczesną 
królową Holandii, Beatrycze. Koszt jego budowy wyniósł 
75 mln euro.

Narodowe Forum Muzyki  

Kompleks sal koncertowych zlokalizowany przy Placu Wolności 
we Wrocławiu jest siedzibą Narodowego Forum Muzyki. 
Gmach budynku został zaprojektowany przez pracownię 
Kuryłowicz & Associates, która wygrała zorganizowany 
w 2005 r. międzynarodowy konkurs architektoniczny. Inspirację 
dla projektantów stanowiły pudło rezonansowe skrzypiec 
oraz klawiatura fortepianu. By nawiązać do naturalnej faktury 
instrumentu, fasadę budynku wykonano z płyt składających się 
z wielu warstw forniru sklejonego żywicą. Obiekt o powierzchni 
użytkowej 48,5 tys. mkw. liczy 6 kondygnacji nadziemnych 
i 3 podziemne. Wewnątrz znajdują się 4 sale koncertowe, 
mogące pomieścić łącznie ponad 2500 widzów, a także sale 
prób. Oprócz sal koncertowych w budynku znajdują się: studio 
nagrań, pomieszczenia konferencyjno-biurowe, przestrzeń 
wystawiennicza, punkty gastronomiczne oraz sklep muzyczny. 
Obiekt oddano do użytku 4 września 2015 r. Koszt jego budowy 
wyniósł ok. 460 mln zł.

DC Tower I 

DC Towers, znane również jako Donau City Towers to zespół 
dwóch wieżowców wybudowanych w centrum Wiednia, po 
wschodniej stronie Dunaju. Pierwszy z nich, o nazwie DC Tower I, 
jest obecnie najwyższym budynkiem biurowym w Austrii — liczy 
250 m wysokości i 60 pięter. Projekt przygotowała pracownia 
znanego francuskiego architekta, Dominique‘a Perraulta. 
Charakterystyczny wygląd budynku nadaje mu nieregularna 
fasada z czarnego szkła. W monumentalnych wnętrzach architekt 
celowo wyeksponował betonowe ściany i elementy konstrukcyjne, 
takie jak kolumny i belki usztywniające. Na pierwszych 15 
piętrach znajduje się 4-gwiazdkowy hotel sieci ME by Meliá. 
Na piętrach 16–56 budynku zaprojektowano powierzchnie 
biurowe, piętra 53–56 oferują możliwość zmiany przeznaczenia 
na 2-kondygnacyjne apartamenty. W wieżowcu znajdują się 
także: restauracja, bar, centrum fitness i taras widokowy na dachu. 
Budowa wysokościowca trwała 3 lata, a jego otwarcie miało 
miejsce w lutym 2014 r. Koszt budowy wyniósł 300 mln euro.fot. pixabay.com

fot. Roger Veringmeier, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Łukasz Rajchert, fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Europejskie pieniądze na polskie mieszkania
Pozyskane przez Bank Gospodarstwa Krajowego środki z Banku Rozwoju Ra-
dy Europy (CEB) w wysokości 800 mln zł będą formą finansowania rządowe-
go programu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa czynszowego. Dzięki kredyto-
wi spółka będzie mogła zwiększyć zasób mieszkaniowy, a jednocześnie obniży 
wydatki związane z realizacją działań.

Wiceprezes zarządu BGK Paweł Nierada podkreślił, że sytuacja mieszkanio-
wa Polaków determinuje jakość życia, a spora część polskiego społeczeństwa 
nie ma możliwości, by zapewnić sobie mieszkanie — czy to w formie wynajmu 
komercyjnego, czy zakupu za pomocą kredytu hipotecznego. Osoby te często 
nie kwalifikują się również do przydziału lokalu socjalnego lub komunalnego. 
Funkcjonowanie rządowych programów może tę sytuację poprawić, a pozyski-
wane z zewnątrz środki pozwolą na realizację zawartych w nich celów. Zapew-
nienie korzystnego finansowania to także sposób na obniżenie kosztów.

Swoje stanowisko w  sprawie wyraził też Rolf Wenzel, gubernator Banku 
Rozwoju Rady Europy. Jak powiedział, wsparcie społecznego budownictwa 
czynszowego jest kluczową kwestią dla CEB. Wenzel przypomniał o  20-leciu 
członkostwa Polski w Banku Rozwoju Rady Europy.

Rygorystyczne przepisy mają zatrzymać lex deweloper 
Poznań skorzysta z możliwości wprowadzenia własnych regulacji nowych prze-
pisów. Jak ocenia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, lex deweloper nie po-
maga w  rozwiązaniu problemów mieszkaniowych, a  jedynie daje inwestorom 
narzędzia, poprzez które mogą zaburzać ład przestrzenny i  doprowadzać do 
niekontrolowanej rozbudowy miasta. Jaśkowiak podkreśla, że władze Poznania 
chcą, by budowano nowe mieszkania, ale nie może się to odbywać kosztem ja-
kości powstających osiedli.

Zgodnie z  przysługującym miastom prawem, Poznań opracowuje więc wła-
sne, Lokalne Standardy Urbanistyczne. Zgodnie z nimi, o połowę zmniejszono do-
puszczalne odległości osiedli od placówek edukacyjnych czy komunikacji publicz-
nej. Nie będzie można realizować również projektów przewidujących wyższe niż 
7-kondygnacyjne budynki. Miasto chce także, by deweloperzy przestrzegali nor-
matywu parkingowego – w przypadku zabudowy wielorodzinnej na 1 lokal mają 
przypadać 2 miejsca postojowe dla samochodów.

W świetle ustawy wprowadzane przez lokalne władze ograniczenia nie mogą 
przekroczyć o 50 proc. ustawowo przyjętych wytycznych. Uchwały podobne do 
poznańskiej przygotowują już Warszawa, Łódź, Gdańsk oraz Białystok. 

Wiatr wciąż wieje w deweloperskie żagle 
GUS podsumował wyniki budownictwa mieszkaniowego z  ostat-
nich miesięcy. Jak się okazuje, jest lepiej niż w tamtym roku.

Od stycznia do sierpnia 2018 r. firmy deweloperskie oddały do 
użytkowania 68495 lokali mieszkaniowych, czyli o  ponad 8 proc. 
więcej niż w  analogicznym okresie poprzedniego roku. Choć i  oso-
by prywatne poprawiły swoje wyniki, realizując 43531 mieszkań, 
to ich osiągnięcie nie było aż tak spektakularne — różnica z podsu-
mowaniem okresu styczeń–sierpień 2017 r. wynosi bowiem jedynie 
0,2 proc.

Analiza GUS objęła również średni metraż mieszkań. Jak się oka-
zuje, powierzchnia udostępnianych lokali sukcesywnie spada. Obec-
nie przeciętny lokal jest o 2,1 mkw. mniejszy niż w 2017 r. Uśrednio-
na wartość oscyluje w granicach 92,2 mkw.

W realizacji pozostaje nadal 154 495 mieszkań — o 7,4 proc. wię-
cej niż rok temu. 173 670 to liczba mieszkań, na których budowę wy-
dano pozwolenia bądź zgłoszono projekt. Najwięcej pozytywnie roz-
patrzonych wniosków było w przypadku lokali powstających z myślą 
o sprzedaży lub wynajmie. 
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Z Krakowa

Łapówki w zamian za mieszkania dla cudzoziemców 
Korupcja przy przetargach najatrakcyjniej położonych nieruchomości w Kra-
kowie to wciąż żywy temat w  stolicy Małopolski. CBA zatrzymało kolej-
ną osobę podejrzaną o udział w nielegalnych działaniach. Tym razem jest to 
przedsiębiorca, który relokował do Krakowa cudzoziemców, będących pra-
cownikami międzynarodowych korporacji. W zamian za łapówki miał on po-
zyskiwać dla nich lokale mieszkaniowe położone na Kazimierzu oraz w pobli-
żu Plant. Oprócz mężczyzny zatrzymano jego 2 współpracowników, którzy 
mieli wpływać na wyniki przetargów dotyczących mieszkań zarządzanych 
przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. 

Toczące się postępowanie w sprawie nielegalnego pośredniczenia w kup-
nie bądź wynajmie mieszkań, a  także lokali użytkowych prowadzi CBA przy 
współpracy krakowskiej Prokuratury Okręgowej. Nieruchomości należące do 
Gminy Miejskiej Krakowa, wystawiane w bezprawnie odbywających się prze-
targach, znajdują się w niewielkiej odległości od Rynku Głównego i Wawelu.

Dotychczas CBA zatrzymało 9 osób zamieszanych w  nielegalny proce-
der. Wśród nich znajdują się również urzędniczki krakowskiego magistratu, 
pomagające w uzyskaniu praw do miejskich obiektów w zamian za korzyści 
majątkowe.

Miasto podpisało umowę na studium 
wykonalności metra 
Władze miasta Krakowa podpisały umowę z firmą ILF Consulting 
Engineers Polska Sp. z o.o. Porozumienie dotyczy opracowania stu-
dium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szyno-
wego w mieście. Oferta ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 
została uznana za najkorzystniejszą w  organizowanym przetargu 
— firma z Warszawy zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 
9 mln 471 tys. zł. Wykonawca będzie musiał opracować szczegó-
łową dokumentację określającą przebieg trasy, aspekty technicz-
ne oraz warunki realizacji metra na terenie Krakowa. Na wykona-
nie studium zarezerwowano 10 mln zł, z czego połowę gwarantu-
je miasto jako wkład własny, a druga część zostanie sfinansowana 
ze środków UE w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Powstanie 
metra w Krakowie było jednym z głównych postulatów w referen-
dum w 2014 r. Wówczas za jego powstaniem głosowało 55 proc. 
mieszkańców. Dokument określający możliwości, warunki i  koszt 
stworzenia metra na terenie Krakowa ma powstać do końca 2019 r.

Wybrano nowego wykonawcę Północnej Obwodnicy 
Krakowa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad poinformowała o  wybo-
rze nowego wykonawcy Północnej Obwodnicy Krakowa. Jest to konsorcjum 
dwóch firm: Gulermak z Turcji oraz Mosty Łódź z Polski. Wykonawca wyce-
nił koszt realizacji zadania na 1 427 968 500 zł. Do jego zadań należeć bę-
dzie przygotowanie projektu, budowa drogi i uzyskanie wymaganych pozwo-
leń na użytkowanie w ciągu 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. To już druga 
próba rozstrzygnięcia przetargu — pierwotnie komisja przetargowa wybrała 
ofertę chińsko-polskiego konsorcjum Stecol Corporation — Polbud Pomorze. 
Ich oferta wynosiła 1,3 mld zł. Od tego wyboru odwołały się firmy Budimex 
i Strabag, a Krajowa Izba Odwoławcza jako najkorzystniejszą wskazała ofertę 
polsko-tureckiego konsorcjum. Ich oferta jest droższa, więc GDDKiA złożyła 
wniosek do ministra infrastruktury o dofinansowanie brakujących 115 mln zł. 
Północna Obwodnica Krakowa ma przejąć ruch tranzytowy. Odcinek o długo-
ści ok. 12,5 km będzie drogą ekspresową z  trzema pasami ruchu w  każdym 
kierunku prowadzącym od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice. 
Projekt ma zostać zrealizowany do końca 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 4,2865

chf 3,7735

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 * 1,7200

euribor ** –0,3190

libor chf –0,7308

libor eur *** –0,3524

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)                         139,89

tabela nr 187/A/NBP/2018 z dnia 26.09.2018

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

(dane na dzień 25.09.2018 [Euribor],  
19.09.2018 [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

21Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 19/2018







 n24 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 19/2018

Mieszkanie na poddaszu — estetyczne 
i funkcjonalne rozwiązania

hotelowych na poddaszach, które widziałam, czy jako projektant 
miałam okazję zaprojektować.

Odrobina nieba
Poddasza mają coś, o czym wielu mieszkańców dzisiejszych miast 
i  miasteczek marzy — widok na niebo, a  przy odrobinie szczę-
ścia nawet dostęp do gwiazd. Bardzo często przy przebudowach 
i adaptacjach nie ma możliwości zmiany elewacji frontowych lub 
ingerencja w elewacje może być nieznaczna. Adaptując poddasze, 
architekt musi odpowiednio doświetlić wnętrza. Dzięki oryginal-
nym rozwiązaniom okien dachowych, okien kolankowych, a  na-
wet okien dachowych balkonowych, można w  ciekawy sposób 
zaaranżować taką przestrzeń i dobrze ją doświetlić.

Właściwe doświetlenie poddaszy jest ważne nie tylko przy 
adaptacji historycznych budynków. Odgrywa kluczową rolę 

aranżacje Wnętrz

J
eśli przespacerujemy się po ulicach Krakowa, przypatrzymy 
się kamienicom na ulicach Krakowskiej, Legionów Piłsudskie-
go, Dietla, Sebastiana, Kalwaryjskiej i  wielu innych w  cen-

trum miasta, z pewnością dostrzeżemy pewną zasadę. Okna na 
pierwszym piętrze są duże, okazałe, nierzadko z największą ilo-
ścią zdobień i detali. Okna na drugim piętrze wyglądają już skrom-
niej, a poddasza stają się jakby niewidoczne.

Pracownicy: kucharki, pokojowe, sprzątaczki, lokaje byli nie-
gdyś mieszkańcami poddaszy. W  głowie mam jeszcze obra-
zy francuskiej cyganerii, mieszkań na osławionym Montmartre. 
Mieszkania były ciasne, brudne, ale tanie. Jeszcze nie tak dawno 
mieszkańcami poddaszy byli artyści, służba domowa i osoby o ni-
skich dochodach, często z nizin społecznych.

Myślę o  tym z  uśmiechem, przypominając sobie wiele pięk-
nie urządzonych obecnie wnętrz mieszkań i  apartamentów 

Najgorsze mieszkanie to mieszkanie w skosie, mieszkanie na poddaszu. Zimno, 
ciemno, dużo schodów do pokonania. To właśnie dlatego właściciele pałaców, 
rezydencji i kamienic umieszczali na strychach i poddaszach służbę. Najlepszą 
kondygnacją było pierwsze piętro.
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także dla domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych czy wnętrz usługowych. To, co często uważa się za 
mankament, może stać się atutem każdej przestrzeni.

Strach
To uczucie towarzyszy wielu naszym klientom. Czy uda się do-
brze urządzić poddasze, czy skosy nazbyt nie pogorszą funkcjo-
nalności mieszkania? Czy wnętrza nie będą się przegrzewać? 
Oczywiście, jeśli ścianka kolankowa ma mniej niż metr, pewnie 
lepiej będzie ją zabudować meblami albo zamknąć lekką ścianką, 
aby nie mieć ciemnych kątów do sprzątania. Poddasza można cie-
kawie zaaranżować, wykorzystać niskie przestrzenie na schowki 
i  magazyny, tak aby wyższa część mieszkania była przeznaczo-
na dla ludzi, nie rzeczy. Meble w zabudowach mogą znakomicie 
wyglądać i świetnie pełnić swoją funkcję. W jednym z projekto-
wanych przez nas mieszkań, w  którym ścianka kolankowa była 
bardzo niska, schowaliśmy w  zabudowie łóżko. Dzięki temu sy-
pialnia w ciągu dnia jest przestronna i przestrzenna, a i problem 
zaścielania łóżka rozwiązuje się sam.

Ważne, aby kupując mieszkanie na poddaszu czy adaptu-
jąc poddasze, zwrócić uwagę na kwestię izolacji termicznej da-
chu i parametry okien dachowych. Poddasze może, ale nie musi 
generować problemy pod kątem przegrzewania się pomiesz-
czeń. Warto zainwestować w rolety zewnętrzne i okna z szyba-
mi ograniczającymi efekt nagrzewania się pomieszczeń. Należy 
przeanalizować, czy wnętrza są prawidłowo wentylowane. Kolej-
ną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest zaleganie śnie-
gu na oknach. Okna, które mają dobre parametry izolacyjne, nie 
nagrzewają się, a  co za tym idzie, zalegający śnieg nie topnieje. 
Oczywiście i na to są rozwiązania, takie jak śniegołapy czy szy-
by podgrzewane elektrycznie. Najważniejsze jest, aby mieć świa-
domość wyzwań czy zagrożeń i kupując mieszkanie na poddaszu, 
wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę.

Jak urządzić poddasze? 
Odpowiedź może trywialna, ale najbardziej oczywista. Poddasze 
powinniśmy urządzić dobrze, zgodnie z  potrzebami przyszłego 
mieszkańca i z pewnością funkcjonalnie. Mieszkanie na poddaszu 
może być nowoczesne bądź bardziej tradycyjne, może być kolo-
rowe lub monochromatyczne.

Oczywiście, jeśli marzy nam się pałac, wielkie żyrandole, 
gzymsy, pilastry, sztukaterie, to być może poddasze, szczególnie 
jeśli jest nisko, nie jest najlepszym wyborem do wnętrz o takich 
charakterze.

Jeśli urządzamy wnętrza mieszkania pod wynajem lub wnę-
trza hotelowe, powinniśmy myśleć o bardziej uniwersalnych roz-
wiązaniach, bez osobistych akcentów, agresywnych kolorów czy 
form. Z zasady powinny być to wnętrza łatwiejsze do zaakcepto-
wania przez większą grupę osób, chyba że mamy docelowego od-
biorcę i do niego adresujemy nasze rozwiązania.

Zawsze warto wykorzystywać i  podkreślać atuty każdego 
wnętrza. Mogą to być: piękne okna albo schody. Czasami jako 
element dekoracyjny, warto wykorzystać więźbę czy widoczne 
elementy konstrukcyjne. Ogranicza nas tylko bezmiar naszej wy-
obraźni i budżet.

tekst: arch. Jolanta Smolarska
projekty: zespół architektów jmsSTUDIO

zdjęcia: arch. Michał Smolarski
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aranżacje Wnętrz

Powrót do dzieciństwa

Meble à la klocki
Meble przypominające kolorowe klocki to jeden z  przykładów 
przedmiotów użytkowych inspirowanych zabawką. Często two-
rzone są one w taki sposób, by poprzez skręcanie można było łą-
czyć pojedyncze bryły ze sobą w  dowolny sposób. Budowanie 
regałów może więc poniekąd przypominać zabawę z dzieciństwa. 
Taki sposób łączenia pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń 
i zaaranżować ją według potrzeb. Jeśli jednak ktoś nie ma ochoty 
na taką „zabawę”, jak samodzielne składanie mebli z osobnych brył, 
to oczywiście można skorzystać z opcji zakupu gotowych projek-
tów. Kolorowe meble przypominające popularną zabawkę mogą 
przypaść do gustu zarówno dziewczynkom, jak i  chłopcom, któ-
rzy uwielbiają bawić się klockami. Pozwolą one na wykreowanie 

Klocki to od pokoleń jedna z najpopularniejszych zabawek dziecięcych. 
Do jej zalet należy pobudzanie wyobraźni i kreatywności. Niekiedy cechy te 
rozwijają się u ludzi na tyle mocno, że potrafią oni tworzyć meble i aranżować 
wnętrza inspirowane klockami. Gdzie sprawdzi się ten motyw? Oczywiście 
w pokoju dziecięcym lub każdej innej przestrzeni przeznaczonej do zabawy. 
Na tym jednak nie koniec.

niebanalnej przestrzeni zabaw dziecięcych, jednocześnie spełnia-
jąc funkcje standardowych mebli. 

Inspiracje z kategorii DIY
Aranżując pokój dziecięcy czy kącik zabaw, można wykorzystać 
także tradycyjne klocki. W  internecie znajdziemy różne porady 
z zakresu DIY z wykorzystaniem klocków. Niekompletne zestawy 
czy stare klocki mogą posłużyć np. do zrobienia uchwytów czy wie-
szaków. Z klocków można zbudować pojemnik na długopisy, zrobić 
brelok do kluczy, ozdobić ramkę na zdjęcia itd. Pomysłów na wyko-
rzystanie tej zabawki jest naprawdę wiele. Jeśli dziecko nie chce już 
bawić się danym zestawem klocków, to warto poszukać sposobu na 
inne wykorzystanie tej zabawki. 

Klocki można także wyko-
rzystać, by zachęcić dziecko do 
zabawy... klockami. Coraz po-
pularniejsze jest przyklejanie 
tzw. płytek konstrukcyjnych do 
ścian. Służą one jako podstawa, 
na której dziecko może tworzyć 
budowle z klocków. Taka wielo-
kolorowa powierzchnia to spo-
sób na wystrój pokoju. Dzięki 
dziecięcej kreatywności może 
on ciągle się zmieniać, w  zależ-
ności od tego, jakie figury za-
goszczą na ścianach pokoju. Za 
pomocą płytek konstrukcyj-
nych przygotujemy także spe-
cjalny stolik. Po przyklejeniu 
ich do blatu uzyskujemy ideal-
ne miejsce zabaw dla małych 
konstruktorów. 

Stwórz oryginalną 
ozdobę
Klocki można wykorzystać nie 
tylko w  sposób użytkowy, ale 
także po to, by stworzyć nieba-
nalną ozdobę wnętrza. Za ich 
pomocą wybudujemy model po-
jazdu z ulubionego filmu fantasy 
czy postać z kreskówki, a nawet 
dekoracje świąteczne. Jeśli ktoś 
od dłuższego czasu bezsku-
tecznie poszukuje konkretnej 
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figurki czy modelu statku, może je sobie samodzielnie wybudo-
wać. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia twórcy. Taka ozdo-
ba z klocków będzie się pięknie prezentować na półce, a także 
świadczyć o  umiejętnościach mieszkańców danego domu. Co 
więcej, samo jej tworzenie może być dobrą zabawą dla całej ro-
dziny. Dla osób, które lubią zmiany, zaletą będzie bez wątpienia 
to, że taką ozdobę łatwo można przebudować lub w inny spo-
sób wykorzystać użyte do niej klocki.

Zbuduj sobie meble, czyli klocki dla dorosłych
Klocki to nie tylko ulubiona zabawka dziecięca. Zdarza się, że 
niektórzy dorośli poniekąd nie wyrastają z pasji tworzenia skła-
dających się z  nich konstrukcji. Dla wielu marzeniem było, by 
mieć w  domu ścianę i  prawdziwe meble wybudowane z  kloc-
ków. Obecnie takie pragnienie można zrealizować. Na ryn-
ku dostępne są bowiem klocki dla dorosłych, które pozwalają 
tworzyć konstrukcje naturalnych rozmiarów. Przykładem jest 
EverBlock System stworzony przez Arnona Rosana. Elemen-
ty tego modułowego systemu są dziesięciokrotnie większe od 
klasycznych klocków Lego. W każdym z nich znajduje się kanał, 
w którym można umieścić drewniane zbrojenia (dla wzmocnie-
nia konstrukcji), przeprowadzić przez nie kable itd. Tego typu 
klocki nadają się np. do zbudowania ścianki działowej czy ele-
mentów wyposażenia wnętrza. Producent udostępnia instruk-
cje budowy, ale oczywiście możliwe jest również samodzielne 
tworzenie różnych konstrukcji. Co więcej, każdą rzecz można 
rozłożyć i powtórnie złożyć w innym miejscu lub jako inny ele-
ment wyposażenia wnętrz. 

Klocki w designie
Klocki to nie tylko popularna i rozwijająca zabawka. Są one tak-
że inspiracją dla architektów wnętrz. Ciekawym przykładem 

wykorzystania tej zabawki są np. ścia-
ny obudowane klockami, ale na tym 
nie koniec pomysłów. W  jednym z  no-
wojorskich apartamentów powsta-
ła balustrada z  klocków Lego, a  na 
rynku dostępne są nawet grzejniki 
przypominające swoim wyglądem tę 
popularną zabawkę. Jeśli ktoś marzy 
o  oryginalnym stole, to może sięgnąć 
po taki stworzony z  wielu koloro-
wych klocków. Sprawdzi się on w  sali 
konferencyjnej czy nietypowej kuch-
ni. Z  klocków budowane są bożonaro-
dzeniowe drzewka. Przykładem jest 
chociażby 12-metrowa choinka skła-
dająca się z  600 tys. elementów, któ-
ra w  2011  r. ozdobiła stację kolejową 
St Pancras International w  Londynie. 
Za pomocą tej popularnej zabawki 
dziecięcej tworzone są również kopie 
obrazów (jak np. Mona Lego), repliki 
różnych pojazdów, figury postaci itd. 
Klocki stały się tak kultową zabawką, 
że inspirowane są nimi przeróżne akce-
soria — od pudełek, po zegary, torebki, 
biżuterię czy ciastka. 

Justyna Gorczyca
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Mieszkanie w lekkim wydaniu

J
ednym z powszechnych problemów w aranżacji wnętrz, któ-
ry mogą napotkać zwłaszcza mieszkańcy bloków, są nie-
wielkie i  ciemne pomieszczenia. Ich urządzenie to nie lada 

wyzwanie, istnieją jednak pewne rozwiązania, które pomogą 
nadać wnętrzu lekkości, rozjaśnią je i optycznie powiększą.

 Pierwszą czynnością, jaka zwykle przychodzi nam do głowy 
w takich sytuacjach, jest rozjaśnienie pomieszczenia za pomocą 
kolorów. Najłatwiej uzyskać ten efekt dzięki bieli, zwłaszcza te-
raz, kiedy total white look święci triumf w aranżacji wnętrz. Jeśli 
jednak biel wyda nam się nudna i surowa, równie dobry efekt mo-
żemy uzyskać za pomocą jasnych i  pastelowych kolorów. Nato-
miast ciemne i bardzo intensywne odcienie na ścianach przyniosą 
odwrotny skutek i  sprawią, że pokój będzie wydawał się ciasny 
i przytłaczający.

Innym popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie luster. 
Odbijają one światło, dzięki czemu pomieszczenie od razu na-
biera lekkości, staje się jaśniejsze i wydaje się bardziej przestron-
ne. Bogata oferta sklepów z  wyposażeniem wnętrz sprawia, że 
mamy naprawdę duży wybór luster w ramach drewnianych, me-
talowych i  kryształowych. Dostępne są w  różnych kształtach, 
duże i pojedyncze lub mniejsze, z których ułożyć można ciekawą 
dekorację.

artykuł sponsoroWany

Urządzanie własnego mieszkania lub domu to duża przyjemność, ale często również 
sprawdzian naszego zmysłu estetycznego i wyobraźni przestrzennej. Dla niektórych 
jest to proste zadanie, inni miesiącami szukają inspiracji, planują i dobierają do siebie 
każdy szczegół, by uzyskać zadowalający efekt.

Zastosowanie powierzchni, które odbijają światło, jest jednym 
z  najskuteczniejszych sposobów, by nadać wnętrzu lekkości, na 
szczęście powieszenie luster to nie jedyna możliwość, by uzyskać 
taki efekt. Mogą nam w tym pomóc również transparentne i  lu-
strzane meble oraz dodatki.

Meble lustrzane kojarzą nam się zwykle ze stylem glamo-
ur, w którym łączą się z okazałymi, pikowanymi fotelami, sofami 
i szezlongami. Jednak ich zastosowanie może być znacznie szer-
sze. Można je wprowadzić również we wnętrzach w stylu modern 
classic, francuskim i nowoczesnym, jako pojedynczy, wyróżniają-
cy się element. Dużo większą swobodę dają nam szklane meble 
transparentne. Najpopularniejsze są obecnie ławy wykonane 
w całości ze szkła lub połączone z metalowym stelażem. W zależ-
ności od sposobu wykonania będą pasowały zarówno do wnętrz 
nowoczesnych, loftowych, jak i klasycznych, czy wspomnianego 
już glamour. Sklepy z  wyposażeniem wnętrz proponują obecnie 
nie tylko szklane ławy, dlatego w  ich asortymencie znajdziemy 
stoły ze szklanym blatem, szklane konsole, stoliki pomocnicze, 
a nawet szklane regały.

Efekt finezyjności i eteryczności możemy uzyskać również za 
pomocą dodatków. Doskonale nadają się do tego wazony, lam-
piony oraz lampy ze szklanymi kloszami. Za ich pomocą możemy 
z łatwością połączyć rozpraszające światło szkło i kolorowe do-
datki. Taki efekt uzyskamy również dzięki szklanym obrazom. Te 
nowoczesne grafiki i  fotografie umieszczone na szklanej tafli to 
niezawodny sposób, by wprowadzić do wnętrza barwną, a jedno-
cześnie lekką dekorację. 

Witek Home

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

2 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) I etap – IV kw. 2018;  
II, III, IV etap – IV kw. 2019 27–59 od 6800 Activ Investment 75

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

61–134, 
30–98

od 7800, 
8100–12000 Inter-Bud Developer 39

4 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67 f) bud. 4 – zrealizowany 70–91 10 000–11100 Inter-Bud Developer 40

5 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 37–92 9500–13500 Inter-Bud Developer 40

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 68

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

9 Family Hub (ul. Stelmachów) II kw. 2020 105–112 od 6900 Modern Living Development 51

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

36–77 6599–7659 Imperial Capital I okładka, 
74

11 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Grupa Deweloperska Start 66

12 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) IV kw. 2019 32–78 7000–8000 Tętnowski Development 46

13 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 65

14 Park Leśny Bronowice (ul. Starego Dębu) II kw. 2019 38–76 6080–6450 Quelle Locum 59

15 Villa Chaber (ul. Stelmachów) II kw. 2019 39–66 6990–7290 Krak Estates Bronowice 54

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

17 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) III kw. 2019 53–93 od 7100 AWIM 43

Krowodrza   Średnia cena: 8040 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 8492 zł/mkw. 

prądnik Biały   Średnia cena: 6757 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
6 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) zrealizowana 27–95 od 7600 Centrum Nowoczesnych Technologii 56

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

Linie autobusowe: 32

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

1 29.Aleja (ul. Prandoty/al. 29 Listopada) I kw. 2020 26–98 od 7300 GRuPA BuMA 64

stare miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw. 

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

Linie autobusowe: 26
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zwierzyniec   Średnia cena: 9741 zł/mkw. 

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

24 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany 41–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 50, 68

25 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 44–97 od 6399 Imperial Capital I okładka, 74

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

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

28 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego) bud. 16 A zrealizowany,  
bud. 33 w trakcie realizacji 44–106 od 5630 SM Grodzka 77

29 Tetmajera Residence (ul. Tetmajera) IV kw. 2019 96–125 7190–7690 LOGI Development 49

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7031 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 8027 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
18 Dobrego Pasterza (ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca) zrealizowana 78 6150 Dom-Bud M. Szaflarski 68
19 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 7400–8600 HSD Inwestycje II okładka

20 Reduta (ul. Reduta)
bud. D – luty 2019,  
bud. E – kwiecień 2019,  
bud. L – październik 2019

39–97 6400–7600 Dom-Bud M. Szaflarski 68

21 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 32–50 od 6300 Krakoin 76
22 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 71

23 Zaczarowany Młyn (ul. Kaczary/Lublańska)
bud. 2a,2b,5 – zrealizowany, 
bud. 6 listopad 2018,  
bud. 7 – wrzesień 2019

49–79 6669–8400 Dom-Bud M. Szaflarski 68

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.
31 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41–70 od 8100 WAN 45
32 Apartamenty Wielicka (ul. Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 44
33 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 52–70 5500–6100 Proins 67
34 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 30–75 5800–6500 Proins 67
35 Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 73

36 Wielicka-Rydygiera (ul. Wielicka/Rydygiera) etap I – II kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 5800–6500 HSD Arrow II okładka, 47

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

30 Starowolska Residence (ul. Starowolska) zrealizowana 178 8427 JARMEX 75



36 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2018

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 6746 zł/mkw. 

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

53 Hoffmanowej III kw. 2019 21–78  od 7500 Budopol 52

54 Łagiewnickie Wzgórze (ul. Roi 6/Fredry) lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 70

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.

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

50 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 7200 Activ Investement 75

51 Inwestycja Wodna (ul. Wodna) IV kw. 2020 31–73 od 6400 Activ Investement 75

52 Osiedle Nowy Przewóz 5.0 (ul. Przewóz) zrealizowana 30–89 b.d. INSTAL KRAKÓW 69

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.

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

46 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 55–60 5850–6950 Grupa Deweloperska Start 66

47 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Grupa Deweloperska Start 66

48 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 33–71 od 6300 Krakoin 76

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

37 ATAL Kliny Zacisze II A II kw. 2020 24–124 od 5500 ATAL 72

38 Dobrowolskiego 24   
(ul. Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw. 2019 62–99, 166 od 4848 Paweł Mleko PM-DEVELOPMENT 60

39 Domy Galileo, ul. unruga I kw. 2019 84–106 od 5850 Velo Developer 58

40 Kraków-Sidzina (ul. Wrony) I kw. 2019 135 4291 INTECH-EXPERT 61

41 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 32–66 6900–8200 EXCON 48

42 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–5900 Proins 67

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

44 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 28–56 od 5560 Grupa Deweloperska Start 66
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

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

swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw. 

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

56 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–88 od 5900 ATAL 57

57 Dąbska Street III etap (ul. Dąbska/ Lema) I kw. 2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 63

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.
60 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.
58 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 3 – I/II kw. 2019 30–86 5344–6700 Inter-Bud Developer 38

59 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700–7700 Grupa Deweloperska Start 66

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.

61 Osiedle Dobranowice (Wieliczka) zrealizowana 131 i 166 2800–3500 Free Form Bud 62

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

63 Osiedle Lawendowa 3  
(Zielonki,ul. Na Piaski/ul. Lawendowa) IV kw. 2018 64–79 4500–6000 Maxus 55

64 Osiedle pod Pomnikiem (Wieliczka) II kw. 2019 129–139 od 3964 Quercus 74
65 Zacisze Bibice październik 2018 119 4293 Akwadrat Deweloper 73
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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  VIII  70,49 598 910 zł

nazwa inwestycji Grzegórzki Park bud. 5 i 6

adres ul. płk. Francesco Nullo

miasto Kraków

cena za mkw. od 7800 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.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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.

41Krakowski Rynek NieruchomościnNr 19/2018

https://www.krn.pl/inwestycja/nove-skotniki,2678


 n42

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

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 Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 7100 zł brutto

termin oddania czerwiec 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż 40 000 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  53,09 7500 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

 4 I + taras na dachu  80,12 8000 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

Osiedle Wzgórze Witkowickie

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  32,93 260 068 zł

 2  II  45,10 347 270 zł

 2  II  38,61 297 297 zł

 3  I  54,97 412 275 zł

 3  II  71,84 502 880 zł

nazwa inwestycji Osiedle Pasteura

adres ul. Pasteura

miasto Kraków

cena za mkw. od 7000 do 8000 zł

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska od 6000 do 13 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  III  27,85 178 240 zł

 2  III  38,23 231 291 zł

 3  parter  47,66 293 109 zł

 3  I  59,91 317 523 zł

 4  II  74,18 415 408 zł

nazwa inwestycji Wielicka–Rydygiera II etap

adres ul. Rydygiera

miasto Kraków

cena za mkw. 5800–6500 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Okoliczna zabudowa charakteryzuje się niską intensywnością. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przedszkole samorzą-
dowe nr 58, zielone tereny rekreacyjne (MPZP Park Ruczaj Lubo-
stroń), plac zabaw, mini centrum handlowe. Odległość do pętli MPK 
Czerwone Maki, centrum biurowego DotOffice wynosi 1  km, do 
węzła autostradowego Skawina 4 km, do Starego Miasta 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. In-
westycja ta, to pięciopiętrowy budynek mieszkalny, wielorodzinny, 
w którym mieszkania oscylują w metrażach od 38 m2 aż do 101 m2. 
Dla przyszłych klientów zaproponowano mieszkania z wyraźnym 
strefowaniem funkcji. Można również wypocząć na przestron-
nych balkonach, loggiach i  tarasach. Budynkowi nadano moder-
nistyczny wyraz architektoniczny z wyraźną artykulacją poziomą. 
W budynku zaprojektowano kondygnację podziemną z indywidu-
alnymi boksami garażowymi. Sprawny dojazd do centrum ułatwi 
pętla tramwajowa Bronowice, ponadto bezpośrednio przy ulicach 
Podchorążych i Bronowickiej znajdują się przystanki autobusowe 
i tramwajowe. Zaletą jest również bliskość sklepów, aptek, centrów 
medycznych, jak również szkół wyższych.
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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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„Twoje Dobre Miejsce” — Łagiewniki

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 „Twoje Dobre Miejsce” — Łagiewniki

adres ul. Hoffmanowej/Zakopiańska

miasto Kraków

cena za mkw. od 7500 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek nie

miejsce parkingowe garaż podziemny

komórka lokatorska tak

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 21–78 m2 w cenie od 7500 zł/m2. Otaczać 
ją będzie bogata infrastruktura komunikacyjna (linia tramwajo-
wa — przystanek Łagiewniki — 16 min od Rynku Głównego) oraz 
liczne sklepy, szkoły. Deweloper przewiduje możliwość wykona-
nia 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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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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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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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 7600 zł

termin oddania gotowe do odbioru

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 26,46 234 080 zł

 2 parter 45,93 378 923 zł

 4 I 70,19 533 444 zł

 4 III 72,54 557 480 zł

 4 VII 69,75 573 590 zł
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ATAL Kliny Zacisze 

ATAl s.A. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Nadwiślańska 11/331, 30-527 Kraków
tel. 609 301 182 | e-mail: kliny@atal.pl | www.atal.pl

nazwa inwestycji ATAL Kliny Zacisze

adres ul. Biskupa Albina Małysiaka

miasto Kraków

cena za mkw. 5500–5800 zł brutto

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 28 000 zł brutto

komórka lokatorska (cena) 2500 zł brutto/m2

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 parter 33,64 195 112 zł brutto

 2 IV 39,99 233 112 zł brutto

 3 II 60,30 345 410 zł brutto

 4 IV 72,82 401 910 zł brutto

 4 IV 87,61 483 215 zł brutto

Przykładowe mieszkania
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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	5850	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) tak

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	 for-
my	i funkcjonalne	rozwiązania	to	jest	to	oferta	dla	Ciebie.	Nasze	
domy	 są	 ergonomiczne.	Każdy	projekt	 tworzony	był	w oparciu	
o intuicyjny	rozkład	pomieszczeń	i dbałością	o najwyższą	jakość	
materiałów.  Domy	 te	 są	 synonimem	 prostoty,	 funkcjonalności,	
designu	i komfortu.
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Park Leśny Bronowice

nazwa inwestycji Park Leśny Bronowice

adres, miasto ul. Starego Dębu

adres, miasto Kraków

cena za mkw. 6080–6450 zł

termin oddania II kw. 2019

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 24 000 zł

komórka lokatorska (cena) 7000 zł

Informacje o inwestycji

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

Opis inwestycji

Wyobrażasz sobie miejsce, w którym możesz oddychać świeżym po-
wietrzem, aktywnie spędzać czas na łonie natury oraz odpocząć od 
miejskiego zgiełku? Nie musisz!  park leśny Bronowice zlokalizo-
wany jest w cichej i spokojnej dzielnicy Krakowa, z której dojazd do 
centrum zajmuje jedynie kwadrans. Bezpośrednie sąsiedztwo Juraj-
skiego Parku Krajobrazowego pozwala na korzystanie z uroków tego 
miejsca o każdej porze roku. Liczne szlaki spacerowe i ścieżki rowero-
we pozwalają aktywnie spędzać czas po pracy czy w weekendy. 

• windy, ogródki, balkony i tarasy • miejsca postojowe i komórki w ga-
rażu podziemnym • miejsca postojowe na terenie osiedla • łazienki 
z oknami w części mieszkań • możliwość łączenia lokali • aleja parko-
wa w ramach osiedla • wysoki standard wykończenia części wspól-
nych • bogate zagospodarowanie przestrzeni między budynkami 
• przedszkole, place zabaw i stojaki na rowery na terenie osiedla.

20.10.2018 r. — Dni OTWARTe! Tego dnia rozpoczynamy przed-
sprzedaż II etapu inwestycji. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 4 I 65,55 399 000 zł

 3 parter 56,86 349 000 zł

 3 I 48,98 316 000 zł

 3 parter 66,12 406 000 zł

 3 III 62,47 392 000 zł

Przykładowe mieszkania

Bielańsko-Tyniecki  

Park Krajobrazowy
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pAWeł mleKO pm-DevelOpmenT
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słomiana 14/2, Kraków 30-316 
tel. 601 920 871 | email: biuro@pmdevelopment.pl | www.pmdevelopment.pl

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 61,5 385 000 zł

 4/5 piętro/poddasze 98,59 478 000 zł

 6, 6 parter/piętro/poddasze 166,29 985 000 zł

nazwa inwestycji Dobrowolskiego 24

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego 24

miasto Kraków

cena za mkw. od 4848 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Do każdego mieszkania w  podanej cenie przynależy 1 miejsce 
parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.
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Domy w zabudowie bliźniaczej 

INTECH-EXPERT Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: ul. Petrażyckiego 47a, 30-399 Kraków
tel. +48 605 092 635, + 48 605 421 331 | e-mail: biuro@intechexpert.eu

nazwa inwestycji	 Domy	w	zabudowie	bliźniaczej

adres, miasto ul.	Wrony,	Kraków

cena za mkw. 4291	zł

termin oddania	 I	kwartał	2019

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) – 

komórka lokatorska (cena) –

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Oferujemy	 do	 sprzedaży	 2	 domy	 jednorodzinne	 w	 zabudo-
wie	 bliźniaczej.	 Położone	 w	 atrakcyjnej	 i	 spokojnej	 okolicy,	 
przy	ul.	Wrony	w	Krakowie.

W	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 znajdują	 się	 szkoła,	 przedszkole,	
przystanek	MPK,	sklep,	Centrum	Sportu	i	Kultury,	kościół.

Do	każdego	budynku	należy	działka	o	pow.	około	4,1	a.

Standard	 wykonania:	 ściany	 murowane,	 stropy	 żelbetowe,	 da-
chówka	BRAAS,	 okna	PVC,	 drzwi	wejściowe	drewniane,	 brama	
garażowa	 segmentowa	z	napędem,	 instalacja	 elektryczna,	 kom-
puterowa,	 TV,	 wodociągowa,	 kanalizacyjna,	 centralnego	 ogrze-
wania	 wraz	 z	 kotłem	 i	 zasobnikiem	 marki	 VIESSMANN,	 tynki	
gipsowe,	wylewki	cementowe,	zagospodarowanie	terenu	z	kostki	
brukowej,	ogrodzenie	metalowe.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

												4																	parter	+	poddasze	 	 135,13	 580	000	zł
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Osiedle Dobranowice

Free Form Bud Dariusz Kamykowski Sp.k.
W. Pola 10/13, 32-020 Wieliczka

Sprzedaż: Dariusz Kamykowski | tel. +48 662-800-313

e-mail: biuro@osiedledobranowice.pl  |  www.osiedledobranowice.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

													4																parter	+	piętro	 						131,30	 		410	000	zł

													4																parter	+	piętro	 							131,30	 													430	000	zł

													5									parter	+	I	p.	+	poddasze						165,50																	460	000	zł																																																																																																																																												

													5									parter	+	I	p.	+	poddasze		 165,50	 		480	000	zł									

nazwa inwestycji	 Osiedle	Dobranowice

adres Dobranowice	278

miasto	 Wieliczka

cena za mkw. 2800	–	3500	zł

termin oddania gotowe	do	odbioru

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) w	cenie

komórka lokatorska (cena) w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Osiedle Dobranowice	 to	 kameralne	 osiedle	 sześciu	 budynków	 
w	 zabudowie	 bliźniaczej	 położone	 w	 cichej	 i	 spokojnej	 okolicy,	 
w	 odległości	 zaledwie	 6	 km	 od	Wieliczki.	 Oferujemy	 komfortowe	 
i	praktycznie	zaprojektowane	domy	z	wysokiej	klasy	materiałów	bu-
dowlanych.	Każdy	z	domów	usytuowany	jest	na	działce	o	powierzch-
ni	od	3,64	a	do	5,95	a,	posiada	własny	ogródek,	garaż	oraz	miejsca	
parkingowe.	Domy	mają	powierzchnię	131,3	m2	i	zostały	zaprojek-
towane	w	taki	sposób,	aby	piętro	stanowiło	pełną	kondygnację	bez	
„skosów”,	przez	co	pomieszczenia	są	przestronne,	ustawne	i	wygod-
ne	w	codziennym	użytkowaniu.	Ponadto	istnieje	możliwość	adapta-
cji	poddasza,	aby	uzyskać	dodatkowe	30	m2	powierzchni	użytkowej	
(50	m2	„po	podłodze”).	Cały	teren	jest	ogrodzony	i	w	pełni	zagospo-
darowany.	Domy	gotowe	do	odbioru!
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Dąbska Street III etap

DASTA INVEST SP.  Z  O.O.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Lubelska 10/1, 30-003 Kraków  
tel. +48 12 633 29 15,  +48 12 357 55 77  | e-mail: biuro@dastainvest.pl |  www.dastainvest.pl

nazwa inwestycji	 Dąbska	Street	III	etap

adres ul.	Dąbska/	Lema

miasto	 Kraków

cena za mkw. od 8800	zł	do	10	000	zł

metraż od 34	do	98	m2

termin oddania I	kw.	2021	r.

liczba kondygnacji 7

balkon	 tak

taras nie

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) tak

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Trzeci	 etap	 zespołu	 budynków	 przy	 ul.	 Dąbskiej	 (budynek	 A	 i	 B).	 
Inwestycja	 ta	 sąsiaduje	 bezpośrednio	 z	 Parkiem	 Lotników  –	 jed-
nym	 z	 ważniejszych	 miejsc	 rekreacyjnych	 dla	 mieszkańców	
Krakowa.    Poza	 bliskim	 sąsiedztwem	 terenów	 zielonych	 na	wyjąt-
kowość	lokalizacji	wpływa	niewielka	odległość	do	centrum	Krakowa	 
oraz	 bardzo	 dobre	 połączenie	 komunikacyjne,	 które	 gwarantuje	
sprawne	i	płynne	przemieszczanie	się	po	Krakowie.  
W	inwestycji	zaprojektowano	mieszkania	o	zróżnicowanych	metra-
żowo	powierzchniach	od	34	do	98	m2.	Na	ostatnich	dwóch	kondy-
gnacjach	zaprojektowano	widokowe	apartamenty	z przestronnymi	
tarasami.	W	budynku	przewidziano	ponad	200	miejsc	postojowych.

63Krakowski Rynek NieruchomościnNr 19/2018



 n64

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

7

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

29. Aleja

Grupa BUMA
Biuro sprzedaży: ul. Wadowicka 3, Kraków
tel. +48 12 290 05 05, + 48 605 421 331

e-mail: mieszkania@buma.com.pl |  www.29aleja.pl

nazwa inwestycji 29. Aleja

adres ul. Prandoty/al. 29 Listopada

miasto Kraków

cena za mkw. od 7300 zł/m2 

termin oddania I kw.  2020

liczba kondygnacji 7

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 18000 zł i 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

29. Aleja to wyjątkowa inwestycja u zbiegu ul. Prandoty i al. 29 Li-
stopada, oddalona od Rynku Głównego jedynie o 2,5 km. Lokalizacja  
w obrębie Starego Miasta, w otoczeniu dawnych rogatek miejskich, 
pięknego starodrzewu, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni wyższych  
i centrów biznesowych daje możliwość prowadzenia aktywnego ży-
cia towarzyskiego, a także korzystania z bogatej oferty kulturalnej  
i rozrywkowej miasta. Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane  
z innymi częściami miasta, a w odległości zaledwie kilku kroków  
od inwestycji znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. 29. Ale-
ja to osiedle, którego głównym motywem jest kinematogra-
fia., w obrębie inwestycji znajdziesz wiele odwołań do kina i filmu.  
W pierwszym etapie inwestycji powstanie 6-piętrowy budynek,  
w którym znajdzie się 115 zróżnicowanych, funkcjonalnych miesz-
kań od 1- do 4-pokojowych, o metrażach od 27 m2 do 98 m2.  
Zaprojektowaliśmy również miejsca parkingowe, stacje dla rowerów, wóz-
kownie, plac zabaw oraz dostępne wyłącznie dla ruchu pieszego bezpiecz-
ne zielone dziedzińce. liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  II  29,25 287 937 zł

 2  I  38,00 370 000 zł

 2  I  45,32 426 733 zł

 3  III  60,66 512 759 zł

 3       I  62,86 504 452 zł
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Panorama Prądnik

nOKTURn DeWelOpeR
Biuro sprzedaży mieszkań: Plac Na Groblach 21 (parter), 31-101 Kraków 
tel: 12 427 58 27, 605 520 520 | e-mail: sprzedaz@nokturn.com.pl

nazwa inwestycji Panorama Prądnik

adres ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

miasto Kraków

cena za mkw. 4949–7100 zł

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000–30 000 zł

komórka lokatorska 5000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

panorama prądnik to inwestycja zlokalizowana w jednej z naj-
prężniej rozwijających się dzielnic Krakowa — Prądniku Białym. 
W ramach osiedla powstaną 3 budynki, w których zaprojekto-
wano łącznie 127 mieszkań o powierzchniach od 34 do 70 m2. 
Inwestycja jest usytuowana w pobliżu planowanego na 2020 r. 
przystanku Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Komunikację 
ułatwi ponadto przebudowa Al. 29 listopada i rozbudowa ukła-
du drogowego w rejonie osiedla.

Oferta obejmuje funkcjonalne mieszkania z balkonami lub tarasami 
na wyższych kondygnacjach. Do części lokali na parterze przynale-
żą prywatne ogródki. Podziemna kondygnacja zostanie przezna-
czona na parking oraz komórki lokatorskie. Na terenie osiedla 
przewidziano również miejsce na stanowiska dla rowerów oraz 
plac zabaw podzielony na dwie strefy (zróżnicowane ze względu 
na wiek dzieci). W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. dwa parki, 
infrastruktura handlowo-usługowa, szkoły i przedszkola.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 wysoki parter  48,10 283 790 zł

 2 I  48,80 302 560 zł

 3 wysoki parter  56,30 337 800 zł

 4 parter  70,10 349 925 zł
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®

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

■ działki od 279 do 321 m2

■ możliwość wykończenia 
pod klucz

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

Oddanie inwestycji  
do użytkowania

IV kw. 2018 r.
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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



75Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2018
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Wola Justowska okolica Parku Decjusza i ZOO

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

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

go
to

w
e 

do
 o

db
io

ru
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rynek pierwotny

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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rynek pierwotny

Gotowe mieszkania 
w kameralnym budynku  
ul. Wierzyńskiego 16A

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

ceny od 5630 zł/m2

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

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

Złotego Sokoła
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ANWA TOYOTA AL POKOJU 
Al. Pokoju 57, 31–564 Kraków   |   tel. 12 297 26 92 
e-mail: biuro@anwa.eu 
więcej www.anwa.eu





Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2018 81

reklama

ry
n

ek
 

ko
m

er
cy

jn
y

paRtneR



Jak wielu pracowników w Polsce pracuje w godzinach 
nadliczbowych? Czy odsetek osób pracujących po godzinach 
zmniejszył się w przeciągu ostatnich lat? 

Z najnowszego badania Hays Poland wynika, że pracy w nadgodzi-
nach doświadcza 55 proc. pracowników w Polsce, a najczęstszym 
zadeklarowanym wymiarem czasowym jest przedział 3–5 godzin 
nadliczbowych w tygodniu. Wyniki tegorocznego badania napawa-
ją optymizmem, ponieważ względem 2016 r. odsetek osób pracu-
jących po godzinach zmniejszył się, co wynika przede wszystkim 
ze zmian zachodzących na rynku pracy i rosnących oczekiwań pra-
cowników. W ostatnich latach ewoluowało znaczenie pojęcia work-
-life balance wśród osób aktywnych na rynku pracy. Pracownicy 
oczekują, że w danej firmie z sukcesem będą mogli łączyć życie pry-
watne z  zawodowym, a  pracodawcom zmagającym się z  wyzwa-
niem rynku kandydata nie pozostaje nic innego, jak zaproponować 
rozwiązania, które im to ułatwią.

Jak pod względem średniej liczby godzin wypracowanych 
tygodniowo przez zatrudnionych wypadamy na tle innych 
krajów Unii Europejskiej?

Mimo że nie jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem w Euro-
pie, to wciąż znajdujemy się w czołówce państw Unii Europejskiej 
pod względem ilości czasu spędzanego w  pracy. Według danych 
Eurostatu, w UE przeciętny pracownik zatrudniony na pełny etat 
pracuje 40,3 godziny w tygodniu. Stąd też przy najmniej zapraco-
wanych Holendrach (30,3 godziny) i  najbardziej zapracowanych 
Brytyjczykach (43,2) wynik Polski na poziomie 41,1 godziny tygo-
dniowo wciąż nie jest satysfakcjonujący. Jednak obserwacje rynku 
pracy napawają optymizmem — rośnie świadomość wypływu, jaki 
przepracowanie i stres mają na efektywność i satysfakcję pracow-
ników. W rezultacie obie strony — firmy i zatrudnieni — podejmują 
działania ukierunkowane na ograniczenie lub całkowitą eliminację 
nadgodzin w miejscu pracy.

Czyli trend skracania czasu pracy będzie się pogłębiał?

Wiele wskazuje na to, że trend skracania czasu pracy będzie konty-
nuowany i niewykluczone, że w przyszłości będą musieli zmierzyć 
się z  nim polscy pracodawcy. Zwolennicy skracania czasu pracy 
powołują się na dane dotyczące produktywności. Okazuje się, że 
narody, które pracują najdłużej, wcale nie osiągają najlepszej wy-
dajności, mierzonej wartością PKB wypracowaną w ciągu godziny. 
Z kolei przeciwnicy wskazują na ryzyko zwiększenia kosztów i osła-
bienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednak pojawiają się 
głosy, że każdy argument tego rodzaju można zastosować wobec 
takich zdobyczy cywilizacyjnych, jak emerytury czy płatny urlop, 
a stopniowe skracanie czasu pracy stanowi jeden z celów postępu 
technologicznego.

Obecnie firmy powinny przede wszystkim dążyć do uelastycz-
nienia godzin pracy swoich pracowników. Po pierwsze wynika to ze 
specyfiki nowych zawodów. Po drugie, dążąc do podniesienia efek-
tywności pracowników, należałoby umożliwić im pracę w  godzi-
nach, w których pracuje im się najlepiej.

W których branżach jest największy odsetek osób 
pracujących po godzinach?

Nadgodziny — mimo mniejszej ich liczby niż dwa lata temu — 
wciąż są obecne w  życiu zawodowym wszystkich pracowników, 
niezależnie od płci, wieku, obszaru specjalizacji oraz formy za-
trudnienia. Niemniej, na pracę w  godzinach nadliczbowych naj-
częściej uskarżają się eksperci branży produkcyjnej oraz IT 
i telekomunikacji, w których kolejno 14 proc. i 12 proc. pracowni-
ków doświadcza nadgodzin. Na kolejnym miejscu, z 9 proc. wska-
zań znalazła się branża HR i szkoleniowa oraz obszar powiązany 
ze sprzedażą. Najmniejszy problem z  nadgodzinami obserwo-
wany jest w administracji i  instytucjach użyteczności publicznej, 
ubezpieczeniach, branży prawnej i architektonicznej. W sektorze 
nieruchomości, odsetek osób deklarujących pracę w  nadgodzi-
nach wyniósł 3  proc. Nasze badanie pokazuje, że liczba nadgo-
dzin wzrasta wraz z poziomem zajmowanego stanowiska; sytuacja 
taka dotyczy 65 proc. dyrektorów oraz niemal wszystkich preze-
sów i zarządzających. Wynika to z rosnącego wraz z poziomem sta-
nowiska zakresu obowiązków oraz konieczności zarządzania coraz 
liczniejszym zespołem.

Jakie są negatywne skutki pracy w nadgodzinach?

Praca w  nadgodzinach i  towarzyszącym im stresie prowadzi do 
szeregu dolegliwości obniżających komfort pracy i  życia, nie tyl-
ko zawodowego. Efektywność pracy spada, pojawiają się trudności 
z koncentracją oraz podenerwowanie czy nieuwaga. Co trzeci pra-
cownik doświadcza negatywnych konsekwencji dla samopoczucia 
lub problemów zdrowotnych wynikających ze zbyt wysokiego pozio-
mu stresu w miejscu pracy. Najczęstszymi konsekwencjami są pode-
nerwowanie i irytacja, kłopoty ze snem oraz zmęczenie. Uczestnicy 
badania zwracali również uwagę, że stres przekłada się na sytuację 
rodzinną, a ciągły stan zdenerwowania dotyka również ich bliskich.

Czy wymienione przez Panią skutki pracy w nadgodzinach 
mogą prowadzić do wypalenia zawodowego?

Zdecydowanie — złe samopoczucie w  pracy to pierwszy krok do 
wypalenia zawodowego. W takiej sytuacji znikają zaangażowanie 
i motywacja, a pojawiają się zrezygnowanie i brak wiary we własne 
umiejętności. To sytuacja niekorzystna z punktu widzenia zarów-
no pracodawców, jak i pracowników. Głównymi powodami wypa-
lenia zawodowego są m.in. rozwój technologiczny oraz praktyka 

Ok. 55 proc. osób w Polsce pracuje w godzinach nadliczbowych. Często 
przepracowanie i stres wpływają na ich efektywność i samopoczucie. 
O skutkach pracy w nadgodzinach i roli work-life balance, w rozmowie 
z Justyną Gorczycą opowiada Wiktoria Bożek z Hays Poland.

Work life balance zamiast 
nadgodzin

Rozmowy
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pozostawania dostępnym dla innych niemal przez całą dobę. Pra-
cownicy są przyzwyczajeni do korzystania z  tabletów i  smartfo-
nów o każdej porze dnia i nocy, również w sprawach służbowych, 
co tworzy okazje do pracy w  nadgodzinach. W  rezultacie w  nie-
których firmach tempo pracy jest zawrotne, pozostawiając pra-
cownikom niewiele czasu na solidny odpoczynek i zebranie sił na 
kolejne wyzwania. A jak powszechnie wiadomo, brak czasu wolne-
go i możliwości odcięcia się od pracy to pierwszy krok do wypalenia 
zawodowego. Dlatego firmy coraz przychylniej patrzą na kwestię 
work-life balance oraz starają się dostosować kulturę pracy do ocze-
kiwań zatrudnionych. Sprzyjają temu odpowiednie świadczenia 
dodatkowe, kultura organizacyjna oraz zaufanie, które jest najsil-
niejszym fundamentem dla promowania pożądanych postaw.

Jakie konsekwencje dla biznesu ma złe samopoczucie 
pracowników?

Utrzymujące się złe samopoczucie i przemęczenie przede wszyst-
kim obniża produktywność pracownika — w rezultacie wykonanie 
prostego zadania czasem nie zajmuje godziny, lecz pół dnia pracy. 
Z punktu widzenia biznesu, jest to sytuacja niekorzystna. Co wię-
cej, pracownik, który nie czuje się komfortowo w  miejscu pracy, 
jest mniej zaangażowany, nie ma poczucia, że jego opinie czy po-
mysły coś znaczą i  przestaje wykazywać jakąkolwiek inicjatywę. 
Najprawdopodobniej poszukuje też innego miejsca zatrudnienia, 
a  to w  obliczu obserwowanego w  wielu branżach rynku pracow-
nika, gdy znalezienie wykwalifikowanego specjalisty jest trudne 
i  czasochłonne, stanowi realne zagrożenie dla biznesu. W  końcu 
żadna firma nie potrafi działać bez pracowników o  określonych 

kompetencjach. Dlatego coraz częściej firmy dbają o  kulturę or-
ganizacyjną promującą odpowiednie postawy i  zachęcającą do 
zdrowego oddzielenia obowiązków zawodowych od prywatnych. 
Oferują m. in. elastyczny czas pracy i świadczenia, które pomagają 
w zachowaniu równowagi.

Jakie rozwiązania są oferowane przez pracodawców, którzy 
dbają o kulturę organizacyjną promującą work-life balance?

Najczęściej oferowanym rozwiązaniem jest praca elastyczna. Jed-
nak nie powinna ona być traktowana jak przywilej zarezerwowany 
dla kadry zarządzającej czy pracowników osiągających najlepsze 
wyniki w firmie, lecz jak standardowy sposób pracy w organizacji 
budowanej na zaufaniu. 

Znaczenie pojęcia work-life balance wśród osób 
aktywnych zawodowo zmieniało się w ostatnich latach. 
Jak obecnie jest ono traktowane? Czy work-life balance 
stoi w sprzeczności z dużym nakładem pracy?

Błędne jest przekonanie, że osiągnięcie work-life balance staje 
się niemożliwe przy dużym nakładzie pracy i szerokim zakresie 
obowiązków. W równowadze nie tyle chodzi o jasne wydziele-
nie czasu poświęcanego na pracę, ile o jakość tego czasu oraz po-
ziom zaangażowania i uwagi. Pracownicy coraz częściej oczekują 
od organizacji, że te ułatwią im osiągnięcie tego stanu, dlatego 
w rankingach popularności pracodawców przodują firmy, które 
wprowadzają rozwiązania pomagające pracownikom efektywnie 
wykorzystywać czas, np. pracę z domu, elastyczny czas pracy czy 
też rozliczenie za efekty pracy, a nie za czas w niej spędzony.
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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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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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Wielicka–Rydygiera ul. Rydygiera

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

development

SPRZEDAż / WYNAJEM

metraż 229 m2

cena 6700 zł/m2 / 65 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne ok. 3 zł/m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) tak (do uzgodnienia) 

preferowane branże brak

największy atut lokalizacja oraz układ

inne dostępne lokale —

Apartamenty przy Wiśle ul. Kącik 10

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

SPRZEDAż / WYNAJEM

metraż 259,27 m2

cena 7900 zł/m2 / 75 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne ok. 3 zł/m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) tak (do uzgodnienia)

preferowane branże dowolne

największy atut lokalizacja oraz układ

inne dostępne lokale 186,35 m2 — istnieje 
 możliwość połączenia
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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 109,05 m2

cena 6600/m2 / 719 750 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 225,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

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

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – open space

inne dostępne lokale 500 m2 (całe piętro) 
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ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

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

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



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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rzeczowym, które dla swego istnienia wymaga wpisu do księgi 
wieczystej, jest hipoteka. Z  tego wynika, że nawet jeżeli księga 
wieczysta nie zawiera informacji w przedmiocie obciążenia nieru-
chomości służebnością (także służebnością mieszkania) czy użyt-
kowaniem, to nie można wykluczyć ustanowienia tych praw.

Ryzyka związane z zakupem używanego 
mieszkania

Księgi wieczyste i rękojmia
Podstawową i, zdaje się, najważniejszą czynnością, którą na-
bywca nieruchomości z  rynku wtórnego powinien podjąć, jest 
zapoznanie się z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla nie-
ruchomości stanowiącej przedmiot jego zainteresowania. Księ-
ga wieczysta zawiera informacje 
w przedmiocie stanu prawnego nieru-
chomości, w  szczególności wskazuje 
jej właściciela, obciążenia ustanowio-
ne na nieruchomości czy roszczenia, 
których przedmiotem jest nierucho-
mość. Księgi wieczyste są jawne, 
a  wgląd do nich można uzyskać przy 
użyciu Internetu.

Pomimo tego, że ustawa o księgach 
wieczystych i hipotece ustanawia do-
mniemanie zgodności treści księgi 
wieczystej z  rzeczywistym stanem 
prawnym nieruchomości, kupujący 
mieszkanie powinien sprawdzić, czy 
rzeczywiście tak jest.

Po pierwsze, nabywca nieruchomo-
ści powinien zbadać, czy sprzedający 
naprawdę jest właścicielem oferowa-
nej nieruchomości. Zakup lokalu od 
osoby niebędącej jego właścicielem 
może wiązać się z konsekwencją w po-
staci nieważności umowy przeniesie-
nia własności nieruchomości. Jeżeli 
jednak nabywca kupił mieszkanie od 
osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel, ale w rze-
czywistości nim niebędącej, to mógł nabyć prawo jej własności, 
jeżeli działał w  ramach rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczy-
stych. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni na-
bywcę, który w  wyniku odpłatnej czynności prawnej nabył 
własność lub inne prawo rzeczowe, pod warunkiem, że działał 
w dobrej wierze.

Księgi wieczyste zawierają także szereg innych ważnych in-
formacji, których uzyskanie pomaga uniknąć wielu przykrych 
niespodzianek. Istotne jest to, by zbadać, czy nieruchomość jest 
obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, prawem osobistym 
lub roszczeniem, które może zostać ujawnione w księdze wieczy-
stej. Istotą prawa rzeczowego jest nadanie skutecznego wzglę-
dem wszystkich uprawnienia osobie niebędącej właścicielem 
rzeczy do korzystania z niej w pewnym zakresie. Nieruchomość 
można obciążyć użytkowaniem, służebnością, hipoteką, spół-
dzielczym własnościowym prawem do lokalu. Jednym prawem 

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, należy liczyć się z pewnym ryzykiem. 
Zakup nieruchomości z lokatorami, prawo dożywocia czy hipoteka to tylko 
niektóre konsekwencje, jakie mogą czekać nabywcę, jeśli zbyt pospiesznie 
sfinalizuje transakcję. Jak się przed tym zabezpieczyć?

Księga wieczysta może również zawierać wpis w  postaci 
ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nierucho-
mości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem 
prawnym, jak również wpisy ujawniające roszczenia, np. o prze-
niesienie własności nieruchomości, o  ustanowienie ograniczo-
nego prawa rzeczowego, np. hipoteki na rzecz banku, o  wpis 
prawa dożywocia czy najmu do księgi wieczystej.

Z  powyższego wynika, że nawet jeżeli księga wieczysta nie 
zawiera żadnych wpisów dotyczących obciążeń ustanowionych 
na nieruchomości lub innych praw ją obciążających, ostrze-
żeń, wzmianek o  roszczeniach, to założenie, że nieruchomość 
nie zawiera „niespodzianek” jest błędne, w związku z czym na-
bywca powinien, obok analizy księgi wieczystej, podjąć próby 
uzyskania jak największej ilości informacji dotyczących wybra-
nej nieruchomości.

Jak wyżej zasygnalizowano, rękojmia wiary publicznej ksiąg 
wieczystych chroni nie tylko transakcję zakupu nieruchomości od 
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osoby nieuprawnionej. Rękojmia może działać także w  ten spo-
sób, że chroni nabywcę w  wypadku kupna nieruchomości, któ-
ra według księgi wieczystej nie jest obciążona lub obciążenia te 
są mniejsze niż w rzeczywistości. Przykład stanowi sytuacja, gdy 
hipoteka ujawniona w dziale IV księgi wieczystej, wskutek błędu 
obciąża nieruchomość na kwotę mniejszą, niż powinna. Wówczas 
kupujący nabywa nieruchomość zgodnie ze stanem prawnym 
ujawnionym w  księdze. Oczywiście ów nabywca musi spełnić 
wszystkie przesłanki wymagane dla zastosowania tej instytucji.

Zakup nieruchomości wraz z lokatorami
Prawo dożywocia należy do praw obligacyjnych, które co do za-
sady działają tylko między stronami czynności prawnej. Jego 
treść stanowi, w  zamian za przeniesienie własności nierucho-
mości, obowiązek zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzy-
mania, w  braku odmiennej umowy, poprzez przyjęcie zbywcy 
jako domownika, dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, miesz-
kania, światła i  opału, zapewnienie mu odpowiedniej pomocy 
i  pielęgnowania w  chorobie oraz 
sprawienia mu własnym kosztem 
pogrzebu odpowiadającego zwy-
czajom miejscowym. Prawo to 
może zostać ujawnione w księdze 
wieczystej, ale nie jest niezbęd-
ne dla jego istnienia. Kupując nie-
ruchomość, nawet w  warunkach 
pozwalających na działanie w ra-
mach rękojmi wiary publicznej 
ksiąg wieczystych, zawsze należy 
wziąć jego istnienie pod uwagę, 
gdyż stanowi ono jeden z  wyjąt-
ków, przeciwko którym rękojmia 
nie chroni nabywcy nierucho-
mości. W  najgorszym przypadku 
może się bowiem okazać, że po-
mimo zakupu w  ramach rękojmi 
„czystej” nieruchomości, kupują-
cy nabędzie nieruchomość „wraz 
z lokatorem”.

Kolejnym przypadkiem zakupu 
nieruchomości wraz z  lokatora-
mi stanowi zakup nieruchomo-
ści najętej. O  ile rękojmia działa 
przeciwko najmowi nieujawnionemu w  księdze, tak nabywca 
nieruchomości powinien zachować ostrożność, będąc w  prze-
konaniu, że działa w  ramach tej instytucji. Ustawa o  ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego zapewnia najemcom nieruchomości w  celach 
mieszkalnych szereg uprawnień, w  szczególności poprzez wy-
łączenie prawa do wypowiedzenia najmu w związku z nabyciem 
własności nieruchomości.

Obok wyżej wymienionych przypadków prawami dającymi 
uprawnienie do zamieszkiwania lub korzystania z nieruchomo-
ści przez osobę niebędącą jej właścicielem są użytkowanie i słu-
żebność (w szczególności mieszkania). 

Niejako na marginesie należy zauważyć, że wbrew powszech-
nemu przekonaniu, meldunek osób, którym nie przysługuje 
prawo zajmowania lokalu, nie rodzi żadnego ryzyka po stronie 
kupującego. Zgodnie bowiem z ustawą o ewidencji ludności in-
stytucja meldunku służy wyłącznie celom ewidencyjnym i  ma 

na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym 
się zameldowała. Zatem meldunek nie rodzi co do zasady ja-
kichkolwiek uprawnień na rzecz osoby zameldowanej w  lokalu 
(domu jednorodzinnym).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Ciekawy przypadek dotyczący instytucji rękojmi wiary publicz-
nej ksiąg wieczystych wiąże się ze spółdzielczym własnościo-
wym prawem do lokalu będącym prawem rzeczowym o  treści 
zbliżonej do własności. Lokale będące przedmiotem tego pra-
wa nie wyróżniają się w  sposób szczególny spośród mieszkań 
„własnościowych”. Jest to prawo zbywalne, jak również podle-
gające dziedziczeniu. Zasadnicza różnica pomiędzy własnością 
a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu sprowadza 
się do tego, że właścicielem lokalu obciążonego spółdzielczym 
własnościowym prawem do lokalu jest spółdzielnia mieszkanio-
wa. W związku z tym uprawnionemu z tego tytułu nie przysłu-
guje udział w nieruchomości wspólnej. Co istotne, uprawniony 

ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma obo-
wiązku założenia dla niego księgi wieczystej. Brak księgi wieczy-
stej oznacza nie tylko, że niemożliwe lub znacznie utrudnione 
jest dokładne zbadanie sytuacji prawnej lokalu będącego przed-
miotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ale 
wyklucza możliwość działania w ramach rękojmi. 

Nabywcy (właścicielowi) spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu przysługuje uprawnienie do żądania od spół-
dzielni mieszkaniowej przeniesienia na niego prawa własności 
tego lokalu. Należy wówczas liczyć się z  koniecznością uregu-
lowania zobowiązań wobec spółdzielni mieszkaniowej wynika-
jących z  eksploatacji lokalu. Należy również wpłacić wkład na 
jego budowę, który często jest kwotą niższą niż rynkowa, nie-
mniej w dalszym ciągu może stanowić poważną sumę. 

Paulina Moskal
Associate

Kancelaria Janowski Markiewicz
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2-pokojowe - 73 m2   
Stare Miasto,  ul. Św. Agnieszki     
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, składa 
się z dwóch pokoi, w tym jeden  
z antresolą, osobnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Ogrzewanie gazowe. 

Cena 639.000 zł  
Tel. 512 110 804                                 

Działki Budowlane  
Od12 do 28 arów, Biskupice
 
Działki budowlane przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą. 
Posiadają media w pobliżu, mają dostęp do 
drogi publicznej. Działki widokowe,  
nie ogrodzone. Idealne pod inwestycję.

 
Cena ok 7.000 zł/a
Tel. 513 084 377

3-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 - 63 m2  
Ruczaj ul. Gwieździsta
Mieszkanie składa się z salonu z aneksem 
kuchennym z wyjściem do ogródka, 2 od-
dzielnych sypialni, łazienki z WC i prysznicem 
z kabiną wielofunkcyjną oraz przestronnego 
hallu. Ogrzewanie centralne miejskie. Ekspo-
zycja: północno - wschodnia i południowo 

- zachodnia. 

Cena 599.000 zł
Tel. 12 263 01 35 

3-pokojowe - 75 m2 
Bronowice, ul. Lea
3 pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka, 
osobne WC, garderoba oraz balkon. 
Nieruchomość zlokalizowana na II p./ IV p.   
w budynku z windą powstałym w 1996 r. 
Osiedle ogrodzone z ochroną.  W okolicy 
znajdują się liczne ścieżki rowerowe. 
Doskonała lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym. Cichej i spokojna okolica.

1-pokojowe - 28 m2  
Łobzów, ul. Litewska
Przedpokój, osobny pokój z balkonem,  
niezależna 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 - 52 m2 
Olsza
Przedpokój, dwa pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, balkon, loggia, piwnica. Mieszka-
nie w bardzo dobrym stanie. Funkcjonalny 
rozkład pomieszczeń, dwustronna ekspo-
zycja okien: północ i południe; rozwinięta 
infrastruktura, parking przed blokiem, 
ogrzewanie z MPECu. Budynek z cegły.

2-pokojowe 53 m2  
Zakrzówek, ul. Pawlickiego 

Przedpokój, salon, otwar ta kuchnia,  
sypialnia, komórka lokatorska. Klimatyzacja.  
Nowe budownictwo.

Cena 440.000 zł
Tel. 604 163 263

1-pokojowe - 28 m2 

Krowodrza,  
ul. Bratysławska 
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, salonu  
z aneksem kuchennym, oraz łazienki. Dosko-
nała lokalizacja. Chroniony, monitorowany 
apar tamentowiec „Dom Wschodzącego 
Słońca” ze wspaniałym widokiem. Idealne  
do zamieszkania lub pod inwestycję.
 

2-pokojowe - 50 m2  
Grzegórzki, ul. Nullo
Przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
piwnica. Mieszkanie do własnej aranżacji; 
doskonałe pod inwestycję. Blok w bardzo 
dobrym stanie. Blisko przystanek MPK. 
                                               

Cena 249.000 zł                                                 
Tel. 793 717 771

Cena 379.000 zł
Tel. 12 412 00 72

Cena 612.000 zł
Tel. 12 307 21 24 

Cena 349.000 do negocjacji
Tel. 531 992 777  
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
1-pokojowe - 17 m2 
Salwator
Pokój z aneksem kuchennym, łazienka z 
WC, okno wychodzi na podwórko kamienicy.  
Mieszkanie w suterenie w trzypiętrowej 
kamienicy z lat 30-stych. Stan mieszkania 
bardzo dobry, remont został wykonany w 
2016r. Garsoniera przy błoniach krakowskich. 

 Cena 179.000 zł 
Tel. 534 534 605

2-pokojowe - 36 m2  
Olsza - ul. Celarowska                                                                 
 
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc. Przynależna piwnica. Funkcjonalny 
układ pomieszczeń. Stan techniczny - dobry. 
Blok z ogrzewaniem miejskim. Doskonałe 
połączenie MPK z każdą częścią Krakowa.

Cena 255.000 zł 
Tel. 604 683 680

4-pokojowe - 98,33 m2  
Wola Duchacka Wschód

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

Cena 784.000 zł
Tel. 537 496 677

2-pokojowe - 37,66 m2  
Śródmieście,   
ul. Cieplińskiego       
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje,  kuchnia, 
łazienka z wc, balkon. Przynależna piwnica. 
Funkcjonalny układ pomieszczeń. Stan 
techniczny - do odnowienia. Blok  
z ogrzewaniem miejskim. Doskonałe 
połączenie MPK z każdą częścią Krakowa.

Cena 279.000 zł
Tel. 604 683 680

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. 

Cena 235.000 zł 
Tel. 792 707 776

1-pokojowe - 24 m2  
Stary Prokocim,  
ul. Gen. Jakuba Jasińskiego
Przedpokój z aneksem kuchennym, pokój, ła-
zienka z oknem, piwnica, duża loggia. Mieszkanie  
w stanie bardzo dobrym, idealne pod wynajem lub 
dla pary. Blisko komunikacji miejskiej. Atrakcyjna 
cena i lokalizacja.                                                       

Cena 190.000 zł 
Tel. 534 533 332

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

Apartament 4 – pokojowy  
-  112,12 m2  
Granica Miasta Krakowa  
/ Wieliczka 
Duży salon z aneksem kuchennym, 3 niezależne 
pokoje, 2 łazienki, balkon. Mieszkanie 
dwupoziomowe w nowym bloku z 2017 roku. 
Możliwość dokupienia miejsca postojowego  
w garażu podziemnym. Stan deweloperski. 
 

2-pokojowe - 50 m2 
Czyżyny,  
os. 2 Pułku Lotniczego  
Przedpokój, 2 niezależne pokoje, jasna 
osobna kuchnia, łazienka z toaletą, loggia, 
piwnica. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
do zamieszkania od zaraz. Ze względu na 
bogatą infrastrukturę, idealne dla rodziny  
lub pod inwestycje.

2-pokojowe - 42 m2  
Nowy Ruczaj,  
Os. Europejskie      
Mieszkanie położone na parterze. Na 
powierzchnię 42m2  składa się: salon  
z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka 
oraz osobna toaleta. Istnieje możliwość 
dokupienia komórki lokatorskiej. W pobliżu 
przystanek tramwajowy. 

Cena 335.000 zł
Tel. 692 505 666

Cena 320.000 zł
Tel. 535 221 232

Cena 447.000 zł
Tel. 600 176 207

Cena 294.000 zł
Tel. 666 605 183
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Cena 369.000 zł
Tel. 537 680 002

3-pokojowe - 61,91 m2 
Bieżanów, ul. Aleksandry            

Przedpokój, duża jasna kuchnia,3 niezależne 
pokoje, łazienka, WC, loggia, piwnica. 
Podwójna ekspozycja: północ-południe. Stan 
idealny. Mieszkanie wyposażone  
w klimatyzację. 

3-pokojowe - 48 m2  
os. Tysiąclecia

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

                                   

Cena 284.000 zł
Tel. 536 367 990

4-pokojowe - 56,50 m2  
Mistrzejowice, os. Piastów

4 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Z salonu wyjście na duży balkon. 
Mieszkanie mieści się na 1. piętrze  
w zadbanym 4-piętrowym bloku. Dookoła 
dużo zieleni. Bardzo dobra komunikacja 
miejska oraz infrastruktura osiedla. 

Cena 329.000 zł
Tel. 504 143 011

3-pokojowe - 71 m2  
Nowa Huta, os. Stalowe

Trzy duże, niezależne pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, WC. Przynależna piwnica. 
Mieszkanie na trzecim piętrze w cichej części 
osiedla w okolicy Zalewu Nowohuckiego. 
Bardzo dobra komunikacja.
 

Cena 385.000 zł
Tel. 693 569 250

2-pokojowe - 38 m2  
Nowa Huta, os. Szkolne 

Dwa pokoje, jasna oddzielna kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Nowe okna PCV, mieszkanie 
do odświeżenia. Mieszkanie w najbliższym 
sąsiedztwie Teatru Łaźnia Nowa.  Bardzo 
dobra komunikacja i infrastruktura handlowo-
usługowa. 

Cena 239.000 zł
Tel. 693 569 250 

3-pokojowe - 95 m2   
Kazimierz, ul. Dietla

Mieszkanie o niezwykłym klimacie. Składa się 
z przestronnego salonu z aneksem kuchennym, 
dwóch sypialni, dwóch łazienek z WC, 
przedpokoju oraz tarasu. Ogrzewanie gazowe, 
kominek oraz pomieszkanie gospodarcze. 

Cena 825.000 zł
Tel. 512 110 804

3-pokojowe - 73,60 m2  
Złocień, ul. Topazowa 

Przedpokój, przestronna jasna kuchnia,3 niezależne pokoje, łazienka,  
WC, garderoba, 2 schowki gospodarcze oraz balkon.  
Podwójna ekspozycja. Stan idealny. Mieszkanie II-poziomowe.

 

Cena 350.000 zł
Tel. 537 680 002
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ul. Wysłouchów 27/3B
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ul. Senatorska 26
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ul. Dobrego Pasterza 43
os. 2 Pułku Lotniczego 1C
os. Niepodległości 3
ul. Chmieleniec 2A/LU6
ul. Heleny 4A
ul. F. Kniaźnina 4
ul. Piastów 21B
os. Stalowe 5

1

 3
4
5
6
7
8 

10
11
12
13
14

 

16
17

18 
19
20
22
23
24
25
26
27
28

ul. Ks. Turka 17
ul. Podedworze 6B
os. Górali 15
ul. Konecznego 6/17u
ul. Danka 8/2u 

29
30
31
32
33

ul. Królowej Jadwigi 21934
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www.tecnocasa.pl

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

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

AZORY,
UL. JAREMY
3-pokojowe mieszkanie urządzone 
w wysokim standardzie, 46 m2

Cena: 369.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. KOLBERGA
Klimatyczny, 6-pokojowy, 
2-poziomowy apartament, 166 m2

Cena: 1.280.000 zł 

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

PRĄDNIK CZERWONY,
UGOREK
Mieszkanie 3-pokojowe, 59,7 m2, 
wyposażone, nowoczesne
Cena: 479.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

ZIELONKI
Komfortowe 2-poziomowe 
mieszkanie, 4-pok, 80 m2, 2014 r.
Cena: 480.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE
Mieszkania 3-pokojowe  
z ogródkami 120 m2, pow. 65 m2 

Cena: 468.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

OPATKOWICE
Osiedle domów w zabudowie 
bliźniaczej, pow. 112 m2

Ceny: od 544.000 zł

KONTAKT:  Marek Popiela 
 688-880-195

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE,
RZESZÓWEK
Osiedle domów wolnostojących, 
pow. 118 m2, działki 4-40 a
Cena:  295.000 zł

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

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

Cena: 550.000 zł     

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993
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WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE,
UL. KANTOROWICKA
Dom typu bliźniak, 120 m2, 
wysoki standard
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

RUCZAJ,
UL. ZACHODNIA
Mieszkanie 4 pokojowe, 90 m2, 
z tarasem o pow. 60 m2

Cena: 899.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

GM. WIELICZKA,
JANOWICE
Dom wolnostojący, 5 pokoi, 
160 m2, komfortowy
Cena: 945.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Apartament 3-pokojowy, 92 m2, 
przestronny
Cena: 930.000 zł

DĘBNIKI,
UL. PIETRUSIŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 56 m2, 
klimatyzacja
Cena: 679.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

GDÓW
Osiedle domów wolnostojących, 
p. u. 153 m2, działki 800 m2

Cena: 490.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła
  688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

BRONOWICE MAŁE
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 32-76 m2

Ceny: od 293.063 zł

BOREK FAŁĘCKI,
UL. DEKARZY
Mieszkanie 2-pokojowe, 46 m2, 
komfortowe, 2007 r.
Cena: 338.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto
                            572-985-869

WIELICZKA
Dom wolnostojący, 6 pokoi, 
160 m2, wyjątkowy
Cena: 753.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

WOLA DUCHACKA,
UL. TUCHOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 78 m2, 
dwupoziomowe
Cena: 560.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010
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STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament 3-pokojowy, 71 m2, 
ekskluzywny
Cena: 1.200.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

WOLA JUSTOWSKA,
UL. SŁONECZNIKOWA
Apartament 3-pokojowy, 67 m2, 
elegancki
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer  
                   518-706-583

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. GRZEGÓRZECKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 111 m2, 
I p., wys. standard
Cena: 1.197.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

WIELICZKA
Dom w zabudowie szeregowej,
97 m2, nowoczesny
Cena: 540.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna   
                    503-031-022

WĘGRZCE WIELKIE
Dom w zabudowie bliźniaczej, 
p.u. 127 m2, działka 380 m2

Cena: 465.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

PRĄDNIK BIAŁY
Obiekt 3-lokalowy na cele 
mieszkaniowe/użytkowe, 
pow. 364 m2

Cena: 1.800.000 zł
 

GM. KOCMYRZÓW-
LUBORZYCA, GOSZYCE
Dworek, 218 m2, p.u 170 m2, 
wyjątkowy
Cena: 1.090.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

SWOSZOWICE,
UL. PETRAŻYCKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
zadbane
Cena: 380.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

DĘBNIKI,
UL. ADOLFA ZAGRODZKIEGO
Mieszkanie 4-pokojowe, 103 m2, 
komfortowe
Cena: 649.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209
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GRZEGÓRZKI,
UL. GRZEGÓRZECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
luksusowe, taras, 2017 r.
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:   Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KURDWANÓW,
UL. TURNIEJOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 52,17 m2, 
wykończone, do wejścia
Cena: 409.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

WOLA DUCHACKA,
UL. BESKIDZKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
superkomfortowe, 2009 r., urządzone
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

RUCZAJ,
UL. MIŁKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 53,52 m2, 
do wejścia, taras 13 m2, 2015 r.
Cena: 598.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom wolnostojący, 150 m2, dz. 10 ar, 
taras, 2010 r.
Cena: 1.100.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 792-513-858

STARE PODGÓRZE,
UL. JÓZEFIŃSKA
Apartament 4-pokojowy, 
p.u. 70 m2 + kom. lok., wysoki standard
Cena: 795.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Mieszkania 4-pokojowe  
z ogródkami i balkonami,  
pow. 80-89 m2

Ceny: od 425.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz                             
 688-880-184

 
 

PODGÓRZE,
UL. NADWIŚLAŃSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 38,5 m2, 
apartamentowiec
Cena: 670.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska     
                    505-083-150

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. NARUTOWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 61,8 m2, 
wys. standard, 2011 r.
Cena: 597.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
505-083-150

WIELICZKA,
UL. ZBOŻOWA
Dom w zab. szeregowej, 120 m2, 
wykończony, zadbany, 2016 r.
Cena: 679.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                                  
   518-706-518



Budynek z recepcją, siłownią, pralnią z suszarnią, miejscem 
na rowery oraz garażem podziemnym. Mieszkanie na III piętrze 
składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni oraz 
łazienki. Całość w wysokim standardzie, klimatyzowana, w pełni 
umeblowana i wyposażona. Gotowe do zamieszkania od 15.09.

Luksusowe mieszkanie z dwiema sypialniami i tarasem 
w prestiżowym budynku — Angel Wawel, w pełni umeblowane 
i wyposażone. Z salonu mamy wyjście na duży 7-metrowy 
taras. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu 
podziemnym.

Przestronny, nowoczesny dom na 4,5-arowej działce. Na parterze: 
salon, jadalnia, kuchnia, toaleta, przedpokój, garaż. Z salonu 
wyjście na duży taras i piękny ogród. Na I piętrze: trzy sypialnie, 
jedna z garderobą oraz łazienka, duży taras z niesamowitym 
widokiem. Na poddaszu open space z łazienką oraz toaletą.

Piękny, 3-pokojowy apartament w kompleksie Garden 
Residence. Znajduje się w nim m.in.: • przestronny ogród 
wewnętrzny, • centrum SPA & Wellness, • basen,
• stylowe kawiarnie i funkcjonalne zaplecze usługowe,
• nowoczesny system monitoringu i profesjonalna ochrona.

Funkcjonalny dom na 10-arowej, dobrze zagospodarowanej 
działce z automatycznym nawadnianiem. Wybudowany 
w 2014 r., 2 kondygnacje: • parter: pokój dzienny, jadalnia, 
kuchnia, spiżarnia, łazienka, hol, garaż, pom. gospodarcze; 
• piętro: główna sypialnia z garderobą oraz łazienką, trzy pokoje, 
łazienka, garderoba, pralnia, bawialnia, komunikacja.

Wyjątkowy apartament, wykończony z bardzo wysokiej jakości 
materiałów. Składa się z przestronnego hallu przechodzący 
w salon ze aneksem kuchennym z jadalnią, trzy oddzielne 
sypialnie, marmurowa łazienka z wanną i prysznicem oraz 
toaleta. Kominek oraz klimatyzacja. Podłoga drewniana. 

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Umow się na spotkanie:

Karol Grabowski
+48 662 817 732

karol@privatehousebrokers.pl

Miłosz Kucy
+48 731 070 340

milosz@privatehousebrokers.pl

Kamil Pytel
+48 537 883 284

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Karol Korczok
+48 694 788 711

kkorczok@privatehousebrokers.pl

Kamil Pytel
+48 537 883 284

kamil.pytel@privatehousebrokers.pl

Miłosz Kucy
+48 731 070 340

milosz@privatehousebrokers.pl

Kraków-Podgórze

Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Kraków-Krowodrza, Bielany

Kraków-Podgórze

Mników k. Krakowa

Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 2100 PLN

Cena: 985 000 PLN

Cena: 1 695 000 PLN

Cena: 3000 PLN

Cena: 1 090   000 PLN

Cena: 2 190 000 PLN

Powierzchnia: 31 m2

Powierzchnia: 61 m2

Powierzchnia: 270 m2

Powierzchnia: 65 m2

Powierzchnia: 240 m2

Powierzchnia: 126 m2

ul. Zamoyskiego

ul. Sukiennicza

ul. Orla

ul. Przemysłowa

Mników 

ul. Skawińska

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

Wynajem

Sprzedaż

Sprzedaż

www.privatehousebrokers.pl
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ul. Balicka 35
30-149 Kraków 

tel. 12 638 48 88
krakow@polnoc.pl

Profesjonalsci w nieruchomosciach/ /

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

Gotowe do odbioru apartamenty
w Krakowie przy ul. Dąbrowskiego
- rynek pierwotny.
52,5 m2 w promocji -4%
do 30 listopada 2018 r.

APARTAMENTY 
DĄBROWSKIEGO

Cena: 446.400 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 3999 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: 560.000 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.

MIESZKANIE 
– MODLNICA
Nowoczesne, komfortowe, rodzinne 
mieszkanie dla osób ceniących spokój 
i ciszę w bliskim sąsiedztwie miasta. 
Apartament o łącznej powierzchni  
129,5 m2 w pełni wyposażony,  
gustownie zaaranżowany z ogródkiem. 



104 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert



105Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

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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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



107Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 19/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

     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

Kazimierz – sprzedaż ul. Św. Wawrzyńca – sprzedaż

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

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

Cena: 3.200.000 zł Cena: 788.000 zł

Plac Wolnica - sprzedaż ul. Nadwiślańska – sprzedaż

Mieszkanie w nowej 
inwestycji, Plac Wolnica, 
45 m2.

Na sprzedaż luksusowy 
apartament z widokiem  
na Wisłę  
przy ul. Nadwiślańskiej.

 

Cena: 725.000 zł Cena: 670.000 zł

Zabłocie – sprzedaż Stare Miasto - sprzedaż

Na sprzedaż 3-pokojowy 
apartament 65 m2  
w stanie deweloperskim 
z prywatnym ogrodem  
i tarasem na dachu  
z możliwością zrobienia 
zadaszonego jaccuzi. 

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

    Cena: 2.539.000 zł       

ul. Św. Tomasza  - sprzedaż Kryspinów – sprzedaż

Na sprzedaż 71 m2  
apartament 3-pokojowy 
przy ul. Św. Tomasza.
.

Na sprzedaż piękny dom  
w Kryspinowie. Dom  
o powierzchni 269 m2   
składa się z 6 pokoi i jest 
położony na 11 arowej 
działce.

Cena: 1.050.000 zł

Cena: 995.000 zł

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

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

Denys Romanov +48 795 795 482 denys@aphouse.pl

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

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

Cena: 955.000 zł

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

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

Bartosz Gromadka +48 795 720 024 bartosz@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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tel.  883 910 095
www.myplace-home.pl

UL. KRÓLEWSKA - LOKAL NA SPRZEDAŻ

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

UL. GROTTGERA - MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 
Oferujemy  do sprzedaży willę  
z okresu międzywojennego, która  
znajduje się w rejonie willowo - ogro-
dowym, blisko Starego Miasta. 
Budynek w bardzo dobrym stanie, 
składa się z piwnicy, parteru, piętra  
i poddasza o łącznej powierzchni  
696 m2, powierzchnia mieszkalna  
wraz z piwnicą wynosi 596  m2

            

              CENA 5 000 000  zł

SWOSZOWICE - DOM NA SPRZEDAŻ 
Dom o pow. całkowitej 190 m2, wybu-
dowany w 2010 r. na działce o pow.  
10 a. Bardzo ładna i nowoczesna bry-
ła. Otoczony kamiennym ogrodzeniem 
od str. drogi oraz siatką powlekaną  
od str. sąsiadujących działek. Wjazd 
na posesję przez bramę na pilota. 
Bliska odległość do ul. Zakopiańskiej, 
300 m do przystanku MPK.

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

STARE MIASTO - DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

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

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

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

          
            CENA 1 325 000 zł

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

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

CENA 34 000 000 zł CENA 1 900 000 zł
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OgłOszEnia drObnE

Do sprzedania mieszkanie o pow. 33 m2, położone na 10 pietrze. Mieszkanie po remoncie, schludne, 
zadbane, umeblowane. 1 pokój ( możliwością przerobienia na 2 pokoje) , przedpokój, łazienka i kuchnia 

(w pełni wyposażona) oraz oddzielny salon . Pełna własność.
Tuż pod budynkiem znajduję się przystanek autobusowy, park Krakowski, sklepy spożywcze i piekarnia. 

Niedaleko Plac Inwalidów i przystanek tramwajowy.
     

KRAKÓW, UL. CZARNOWIEJSKA

                 Cena 350.000 zł                 Tel. 883-910-075

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

cena 269.000 zł
tel. 601 492 181

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

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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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

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 powierzch-
ni 6 ha z gotową koncepcją zagospodarowania 

pod stadninę koni „hills of horses”. położony 
w malowniczej kotlinie u zbiegu dwóch poto-
ków źródłowych rzeki sanki będącej południo-
wą granicą jury krakowsko-częstochowskiej. 
to znakomite miejsce na stadninę ale sprawdzą 
się też inne projekty, np.: dom seniora, ośrodek 
konferencyjno–szkoleniowy lub wypoczyn-
kowy. 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: budow-
nictwo jednorodzinne, 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 brzozowy-
mi zagajnikami lekko podnosi się w  kierunku 
wschodnim. 

cena 900.000 zł
tel. 516 045 765

kleszczów
21 a, w  całości budowlana, położona w  ma-
lowniczej, spokojnej okolicy, wśród lasów i pól. 
wokół niska zabudowa jednorodzinna. w  po-
bliżu przystanek autobusowy, sklep, boisko, 
plac zabaw. dojazd drogą asfaltową– gminną. 
wymiary działki: około 39 m szerokości x 57 m 

długości. działka w pełni uzbrojona: gaz, prąd, 
woda i kanalizacja.

cena 335.000 zł
tel. 534 712 664

kraków, ul. pękowicka
budowlana, 39,99 a, przylega do ul. pękowic-
kiej. działka położona jest w północnej części 
krakowa tylko 6 km od rynku głównego (15 
min. drogi samochodem do starego miasta). 
dobry dojazd do ulicy opolskiej umożliwia 
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 

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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ul.  siewnej). wszystkie media znajdują się 
obok działki. wyśmienita lokalizacja z  bardzo 
dobrą komunikacją miejską, w planach szybki 
tramwaj, 100 m obok supermarket lidl. działkę 
sprzedaje spółka, podana cena jest netto należy 
doliczyć Vat. 

cena 830.000 zł
tel. 604 119 475

kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego lub 
małego dewelopera. działka płaska, prostokąt-
na, 21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. 
doskonała lokalizacja w starej części woli ju-
stowskiej. media – prąd, woda, gaz, kanalizacja 
w  drodze. w  otoczeniu zadbana zabudowa 
jednorodzinna. Bardzo dobra komunikacja. 
dwie aktualne i prawomocne wz :1. budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z ga-
rażem, 2. budowa dwóch budynków mieszkal-
nych 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 wybu-
dowanie 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

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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kraków, ul. piltza
12 m2, pokój w  mieszkaniu, umeblowany 
w  wysokim standardzie. mieszkanie aktualnie 
zamieszkałe przez studenta, studentkę i absol-
wenta agh. wspólna kuchnia (lodówka, płyta 
indukcyjna, piekarnik, zmywarka do naczyń), 
łazienka (z  pralką automatyczną)i  przedpokój 
z wbudowaną szafą

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

kraków, ul. prądnicka
49 m2, iii p./ X p., trzy pokoje, kuchnia, łazienka 
oraz balkon. pokoje są umeblowane a podłogi 
wyłożone panelami oraz płytkami. na 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 
19 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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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 
05–18.10.2018 nr 19/2018

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






