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Drogi Czytelniku

Co mówi ustawa o ochronie praw lokatorów 

na temat umowy najmu okazjonalnego 

i na czym polega bezpieczeństwo tej umowy 

z punktu widzenia wynajmującego? Jakie 

dokumenty zgodnie z ustawą powinien 

dostarczyć najemca i czy stanowią gwarancję 

bezproblemowej eksmisji w chwili, kiedy 

najemca przestanie płacić czynsz? Jakie jest 

orzecznictwo w tym zakresie? Zapraszam do 

lektury tekstu „Umowa najmu okazjonalnego 

w sporach o eksmisję”.

Co mają wspólnego brzoza, olcha czy leszczyna 

ze smogiem? Także powodują problemy 

z oddychaniem, wywołując reakcję alergiczną. 

Komfort życia mieszkańców jest więc obniżany 

nie tylko przez słynne już PM2,5 czy PM10, 

ale też przez bliskość niektórych gatunków 

drzew. Biorąc pod uwagę, że uczulonych jest 

ok. 60 proc. krakowskich dzieci, problem 

jest bardzo poważny. O proponowanych 

rozwiązaniach systemowych mających na celu 

poprawę komfortu życia alergików, współpracy 

z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz o planach 

edukacyjnych i konsultacjach z ekspertami, 

w rozmowie z Anną Kapłańską opowiada 

Iwona Siekierska, inicjatorka projektu „Kraków 

przyjazny alergikom”.

Życzę miłej lektury 

Krzysztof Maksiński
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Nie można bezkarnie 
przenosić wsi 
do miasta

Dlaczego zainteresowała się Pani problemem alergików 
w mieście?
Z powodu alergii, która jest obecna w mojej rodzinie od ponad 
14 lat. Zaczęłam zastanawiać się, jak to jest możliwe, że prze-
bywając wśród niektórych drzew, mamy objawy alergii, a  od-
chodząc 300 m dalej, nie mamy żadnych objawów. Tak trafiłam 
na badania naukowe, które jasno pokazują, że w bezpośrednim 
sąsiedztwie brzozy jest 4 tys. razy więcej pyłków niż normalnie 
w powietrzu. Pomyślałam, że być może wyjaśnieniem tego pro-
blemu jest ścisła zabudowa i zaczęłam wspólnie z innymi aler-
gikami drążyć temat, słuchając tego, co mają w  tej kwestii do 
powiedzenia lekarze i biolodzy. Krakowscy lekarze potwierdzi-
li, że faktycznie brzozy są bardzo silnie alergizujące, jeżeli rosną 
w  warunkach stresogennych, czyli w  zanieczyszczonym, miej-
skim środowisku. Dodatkowo brzoza reaguje krzyżowo z olchą 
i leszczyną. Są to zazwyczaj uczulenia skojarzone — jeżeli ktoś 
ma alergię na brzozę, to cierpi też w  okresie, kiedy pylą rów-
nież te drzewa, czyli właściwie przez pół roku, nawet od koń-
ca grudnia albo od początku stycznia, bo wtedy zaczyna pylić 
leszczyna. Uczulenie na brzozę jest o  tyle skomplikowane, że 
wiąże się z  koniecznością wyeliminowania ze swojej diety du-
żej ilości warzyw i  owoców, które reagują krzyżowo. W  tym 
okresie praktycznie nie można ich jeść, a zwłaszcza orzechów 
laskowych i  selera, po których można dostać nawet wstrzą-
su anafilaktycznego. To nie jest tak, że weźmie się leki i będzie 
w porządku. Jeżeli ktoś spędza codziennie wiele godzin w bez-
pośrednim sąsiedztwie brzóz, np. w swoim miejscu zamieszka-
nia lub w pracy czy w szkole, nawet jeśli do tej pory był zdrowy, 
może dostać alergii, ponieważ w ich otoczeniu znajduje się gi-
gantyczna ilość alergenów. Dlatego te drzewa nie powinny być 
sadzone w mieście.

Jak zainteresowanie kwestią alergii przekształciło się 
w inicjatywę „Kraków przyjazny alergikom”?

Wspólnie z  innymi alergikami pociągnęliśmy temat dalej. Po-
myślałam, że warto nim zainteresować Zarząd Zieleni Miej-
skiej i społeczne inicjatywy, w ramach których sadzi się drzewa 
w Krakowie. Wspólnie ustaliliśmy, że dobrym pomysłem będzie 
zorganizowanie spotkania ekspertów, na którym ustali się, czy 
faktycznie są drzewa, których nie warto sadzić w Krakowie. Na 
razie działamy w  ramach projektu społecznego, ale wkrótce 
przekształcimy go w fundację, wykorzystując zdobywaną przez 

W Krakowie bardzo dużo mówi się 
o potrzebie tworzenia miejsc zielonych. 
Okazuje się jednak, że nie wystarczy sadzić 
drzew — trzeba robić to z głową. O tym, 
dlaczego niektóre gatunki roślin szkodzą 
mieszkańcom miast, z Iwoną Siekierską, 
inicjatorką projektu „Kraków przyjazny 
alergikom”, rozmawia Anna Kapłańska.

komentarz 
w sprawie

lata wiedzę i edukując społeczeństwo w zakresie alergii. Prawie 
60 proc. krakowskich dzieci ma alergię, więc ich rodzice muszą 
wiedzieć, co mają robić, gdzie mogą przebywać, a gdzie nie i co 
mogą zrobić, żeby podnieść swój komfort życia. 

Jak układa się współpraca z ZZM?

ZZM wyraził pełną gotowość działania. Jednym z  naszych 
wspólnych celów jest zorganizowanie spotkania ekspertów, 
którzy opracują listę drzew, jakie warto sadzić w mieście i tych, 
które powodują alergię. ZZM udostępni nam też w  tym celu 
salę. Zaproponował także, że chętnie pomoże nam w  zorgani-
zowaniu spotkania dla architektów, które pozwoli edukować ich 
w tym zakresie. Być może nagramy też film dla architektów, któ-
rzy nie będą mogli być obecni na takim spotkaniu.
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Czy wiadomo już, kiedy powstanie lista drzew 
przyjaznych alergikom?

Spotkanie ekspertów zaplanowaliśmy na koniec listopada, je-
steśmy w  trakcie przygotowywania agendy. Zorganizujemy je 
wspólnie z ZZM, który już od kilku miesięcy wspiera nasze dzia-
łania, później planujemy konferencję prasową. Cel spotkania 
jest konkretny i  ma odpowiedzieć na pytania: Czy możemy na 
dzień dzisiejszy wykluczyć wspomniane drzewa z nasadzeń w ścisłej 
zabudowie, w  projektach nowo powstałych parków i  w  miejscach, 
gdzie przebywają dzieci (nie mówimy tutaj o terenach „dzikich”)? Ja-
kimi drzewami możemy zastąpić wyeliminowane drzewa i jaki to bę-
dzie miało wpływ na środowisko? Zaprosiliśmy wybitnych lekarzy 
alergologów — docentów, profesorów, którzy prowadzą bada-
nia w  tym kierunku i  wiedzą dokładnie, co w  Krakowie uczula 
i ile osób jest uczulonych na brzozę, olchę i leszczynę.

Kto, oprócz lekarzy, będzie tworzył grono ekspertów?

Z  pewnością biolodzy i  specjaliści z  Uniwersytetu Rolniczego, 
przedstawiciel Jurajskich Parków Krajobrazowych, konserwa-
tor zabytków i architekci krajobrazu. Inspiracją z  pewnością 
będzie dla nas Zieleń Warszawska, która już zmniejszyła do nie-
zbędnego minimum najbardziej alergizujące drzewa z nasadzeń 
i zastąpiła je tymi, które także pochłaniają zanieczyszczenia, ale 
jednocześnie nie szkodzą ludziom i  są wyłącznie pożyteczne. 
Ich działanie mogłoby być inspiracją dla zarządów zieleni z  in-
nych miast Polski, z którymi rozmawialiśmy i których zdania były 
podzielone. Myślę, że jeżeli ktoś nie jest alergikiem, to dla nie-
go alergia oznacza tylko katar i kaszel. Ktoś, kto nie zmaga się z 
alegią, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to prowadzi do astmy, 
poważnych zaburzeń zdrowotnych, że stosowane leki też nie 
pozostają bez wpływu na nasze zdrowie i  niestety nie zawsze 
pomagają. Podobnie jest z  odczulaniem. Można się odczulać 

pięć lat i się nie odczulić. Ktoś, kto nie ma alergii, zwykle tego nie 
czuje. Ale są też ludzie bardzo otwarci, bardzo mądrzy, którzy, 
pomimo że nie mają tego problemu, wiedzą, że innym może to 
szkodzić i są otwarci na dialog.

Czy Warszawa nie ma gotowej listy roślin przyjaznych 
i szkodzących alergikom?

Nikt nie ma takiej listy. Są badania naukowe, które jasno po-
kazują — tych drzew nie powinno się sadzić w  ścisłej zabudo-
wie i w pobliżu szkół, przedszkoli. Ale nikt jeszcze nie stanął na 
wysokości zadania i nie podjął decyzji — nie można tych drzew 
sadzić w  mieście. Niestety klimat miejski różni się od wiejskie-
go i nie możemy udawać, że stworzenie kwietnej łąki na środ-
ku Błoń będzie dobrą opcją. Jeżeli byśmy zostawili nieskoszoną 
trawę w pobliżu Błoń, to byłoby zabójstwo dla alergików — dla 
przebywających tam rodzin z dziećmi, sportowców, ale też dla 
okolicznych mieszkańców. Nie można przenieść wsi bezkarnie 
do miasta, bo to jest zupełnie inne środowisko.

Te same rośliny rosną też często na wsiach. Dlaczego 
Państwo zajmują się akurat miastem? Czy w mieście jest 
większe prawdopodobieństwo wystąpienia alergii?

Tak, po pierwsze ze względu na to, że w mieście jest ścisła za-
budowa i pyłki nie są przenoszone przez wiatr. Jeżeli zasadzimy 
brzozę na zamkniętym osiedlu, to pyłki działają w  obrębie za-
budowy. Problem stanowią również ekrany, które teoretycznie 
osłaniają nas od zanieczyszczeń z ulicy, ale też są swego rodzaju 
barierą. Na wsiach jest zupełnie inaczej, ponieważ przy otwar-
tej przestrzeni wiatr przenosi pyłki, więc ich stężenie w powie-
trzu jest mniej więcej zrównoważone. Poza tym w  miejskim, 
zanieczyszczonym środowisku niektóre drzewa oddziałują zu-
pełnie inaczej niż na wsiach, gdzie powietrze jest czystsze.
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Jakie działania podejmowane w Krakowie szczególnie 
godzą w interes alergików?

Takim działaniem jest sadzenie lasów brzóz. To zabójstwo dla 
osób, które przebywają w pobliżu. Brzozy często sadzi się tyl-
ko dlatego, że bardzo szybko przyrastają i  dają wizualny efekt 
zieleni, ale oprócz tego bardzo szkodzą, już abstrahując od tego, 
że jest to też drzewo krótkowieczne, które bardzo łatwo łamie 
się pod wpływem warunków atmosferycznych i  często próch-
nieje. To nie jest drzewo, w które warto inwestować środki, bo 
są drzewa stabilniejsze, które mogą rosnąć bardzo długo. Naj-
bezpieczniejszą opcją dla alergików jest sadzenie drzew owoco-
wych, takich jak jarząby, wiśnie ozdobne, głóg czy rajska jabłoń. 
Dzięki nim pojawią się zapylacze i  ptaki, a  przecież wszystkim 
o to chodzi, żeby w mieście było bardziej naturalnie. Naszą ak-
cją chcemy też dotrzeć do kwiaciarni, do szkółek, do osób, które 
zajmują się tworzeniem zieleni w domu.

Możemy ograniczyć nasadzenia nowych drzew 
wywołujących alergię, ale co z tymi, które już rosną od 
lat?

Nie chcemy wycinać drzew, ale sadzić je z  rozwagą, zastępu-
jąc szkodliwe dla zdrowia człowieka gatunki, innymi. Na chwilę 
obecną naszym celem jest sadzenie bezpiecznych roślin zwłasz-
cza w miejscach, gdzie przebywają dzieci, które nie mają jeszcze 
w  pełni wykształconej odporności i  wśród których prawie 60 
proc. jest alergikami. Dlatego myślę, że w  tym temacie powin-
ni wypowiedzieć się krakowscy lekarze z  Zakładu Alergologii, 
którzy są specjalistami i ekspertami w całej Europie, zwłaszcza 
w zakresie monitoringu pyłków.

Deweloperzy muszą dbać o tworzenie terenów zielonych 
w otoczeniu inwestycji. Wynika to zarówno z wymagań 
dotyczących powierzchni biologicznie czynnej, jak 
i z oczekiwań potencjalnych klientów. Kontaktowała się 
już Pani z deweloperami. Jak oni zapatrują się na pomysł 
sadzenia roślin przyjaznych alergikom?

Generalnie są bardzo otwarci, bo nikt nie chce specjalnie robić 
czegoś, co niekorzystnie działa na innych. Problem sadzenia nie-
właściwych roślin wynika tylko i wyłącznie z braków w eduka-
cji, nie tylko u deweloperów, ale także architektów krajobrazu, 
którzy sami mówią: My o tym nie wiedzieliśmy, nikt nas tego nie 

uczył. Dlatego np. na Wydziale Leśnym UR powstaje nowy kie-
runek Urban Forestry, służący szkoleniu osób, planujących zie-
leń miejską. Nie chodzi tylko i  wyłącznie o  alergię, ale o  to, że 
rośliny, w  zależności od gatunku, oddziałują pozytywnie lub 
negatywnie na samopoczucie człowieka. Deweloperzy z  nie-
cierpliwością czekają na listę drzew, dzięki której będą mogli 
tworzyć przestrzeń bezpieczną dla alergików.

Czy jest niebezpieczeństwo, że z tym będą wiązały się 
wyższe koszty realizacji inwestycji?

Absolutnie nie. Oczywiście niektóre gatunki, takie jak kwitną-
ce wiśnie, są nieco droższe od innych, ale w skali inwestycji róż-
nica kilku złotych nie ma żadnego znaczenia, więc praktycznie 
można powiedzieć, że to się odbędzie bezkosztowo. Poza tym 
ten deweloper, który pierwszy stworzy miejsce przyjazne aler-
gikom, zyska nie tylko społecznie, bo będzie działać dla dobra 
innych, ale też wizerunkowo, bo jego inwestycja wyróżni się na 
tle konkurencji.

Czy myślała Pani o tym, żeby nie zwracać się tylko 
do deweloperów, ale doprowadzić do powstania 
odgórnego zakazu sadzenia niektórych drzew w mieście, 
narzuconego np. przez Urząd Miasta Krakowa?

Tak, chcemy dążyć do tego, żeby decyzje o  nienasadzaniu np. 
brzozy, olchy, leszczyny w ścisłej zabudowie i w miejscach, gdzie 
przebywają dzieci, wynikały bezpośrednio z  zakazu sadzenia 
tych drzew. Musimy pamiętać, że przestrzeń miejską tworzą nie 
tylko ZZM czy deweloperzy, ale też osoby prywatne. Nawet je-
żeli sami będziemy dbać o naszą przestrzeń wokół miejsca za-
mieszkania, może się okazać, że nasz sąsiad posadzi 10 takich 
drzew i one będą na nas niekorzystnie oddziaływać. To właśnie 
do nich też chcemy dotrzeć. 

W Krakowie kładzie się bardzo duży nacisk na to, żeby 
walczyć ze smogiem, dbając o zieleń. Czy spotkała się 
Pani z podejściem, że lepiej sadzić cokolwiek niż nic?

Tak, spotkaliśmy się z  takim podejściem u  jednego z  kandyda-
tów na prezydenta, który w ramach inicjatyw społecznych sadzi 
mnóstwo brzóz pomimo broszur naukowych, które mu przeka-
zaliśmy. O ile ZZM po otrzymaniu informacji o szkodliwości tego 
drzewa, powiedział: Znamy temat, może uda się coś z  tym zrobić, 
to ten kandydat na prezydenta, znając wyniki badań, powiedział: 
Przebywanie wśród alergenów działa jak szczepionka na alergika, co 
oczywiście nie jest prawdą, bo jednym z podstawowych działań 
w profilaktyce i leczeniu alergii jest unikanie nadmiernej ekspozy-
cji na dany alergen. A jak nasze dziecko ma to zrobić, kiedy w oto-
czeniu jego domu lub szkoły rośnie las brzóz, a w szkole przebywa 
8 godz. i tyle samo w domu? I jest ciągle narażone na silnie uczu-
lające pyłki? 

W Internecie też pojawiały się głosy, że walka ze smogiem jest 
ważniejsza od alergii. Chodzi jednak o  to, żeby te działania połą-
czyć. My chcemy sadzić jak najwięcej roślin, ponieważ dla nas — 
alergików drzewa stanowią doskonałą barierę przed nawiewaniem 
pyłków. Dlatego chcemy mieć jak najwięcej drzew, ale takich, któ-
re oczyszczają powietrze i jednocześnie nie wywołują alergii. Po-
trzebujemy miejsc, które cechuje bioróżnorodność, bo sadzenie 
lasu klonów lub dębów też nie jest dobrym rozwiązaniem. Sadzone 
drzewa trzeba zróżnicować, żeby zapobiegać nie tylko alergiom, ale 
także skutkom chorób drzew, a do tego potrzebne są odpowiednie 
kompetencje oraz wiedza, którą chcemy przekazywać dalej.
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AnAlizy rynku

Inwestycje, których nie ma kto budować

A
ż kilkanaście przetargów Zarządu Infrastruktu-
ry Komunalnej i Transportu zorganizowano jako 
„sztukę dla sztuki”. Milionowe inwestycje nie zo-

staną zrealizowane, ponieważ zabrakło chętnych na 
wykonanie zamówień. Jak przekonuje ZIKiT, problem 
nie leży w  nieatrakcyjnych z  punktu widzenia wyko-
nawcy ofertach, ale w poważnych problemach branży 
budowlanej. Braki kadrowe w  firmach wykonawczych 
i  podwykonawczych, czyli to, co już przeszkadza de-
weloperom w  oddawaniu swoich osiedli, najwyraźniej 
staje się także przeszkodą w realizacji inwestycji przez 
miasto. Potencjalny spadek podaży nowych mieszkań 
to jedno, ale brak nowych chodników, ścieżek rowero-
wych czy projektów w ramach Budżetu Obywatelskie-
go odczują wszyscy. 

Na liście wstrzymanych inwestycji są takie zadania, 
jak m.in. realizacja projektu „Łączymy Parki Krakowa”, 
budowa drogi rowerowej w  rejonie klasztoru Sióstr 
Norbertanek, przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż 
al. Solidarności czy budowa chodników w formule „za-
projektuj i zbuduj”. 

Duże potrzeby, małe możliwości
Znalezienie wykonawców dla dopiero rozpoczynanych inwesty-
cji dodatkowo utrudnia mobilizacja w  sektorze budownictwa, 
związana z ostatnimi miesiącami na wykorzystanie tegorocznych 
funduszy z Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie na usługi budow-
lane jest ogromne. Z drugiej strony Najwyższa Izba Kontroli pro-
gnozuje, że już wkrótce powtórzy się sytuacja z lat 2010–2012, 
czyli okresu kryzysu finansowego w  sektorze budownictwa. 

Z zaplanowanych na ten rok 100 inwestycji miejskich na pewno trzeba wykluczyć 
ok. 5 proc. Do przetargów nie zgłosił się bowiem żaden wykonawca. A jeśli już się 
zgłaszają, okazuje się, że mają zbyt duże oczekiwania co do ceny. ZIKiT tłumaczy 
się z porzuconych planów inwestycyjnych.

W I półroczu 2018 r., o 18 proc. więcej firm budowlanych ogłosi-
ło upadłość niż rok wcześniej. 

Zgodnie z  wynikami raportu opracowanego przez Europej-
ski Fundusz Leasingowy, 38 proc. badanych przedsiębiorstw bu-
dowlanych nie jest w  stanie ocenić, jaka czeka je przyszłość na 
rynku. 19 proc. firm nie dostrzega warunków sprzyjających roz-
wojowi. Największe obawy o  swoją kondycję finansową mają 
przedsiębiorstwa najkrócej działające na rynku (1–5 lat). 25 proc. 
z  nich pesymistycznie patrzy w  przyszłość. Mniejsze obawy 
mają przedsiębiorstwa z  dużym doświadczeniem (11–15 lat) — 
39 proc. z nich pozytywnie ocenia swoje warunki do rozwoju.

Zbyt wysokie koszty
Ze względu na wysokie ceny materiałów budowla-
nych (w  zależności od rodzaju materiału podwyżki 
sięgnęły nawet 30 proc.), które prowadzą do wzrostu 
kosztów budowy, inwestorzy nie mogą sprostać wy-
maganiom rynku, a  wykonawcy ostatecznie nie za-
rabiają. Skrajnym przykładem są przetargi kolejowe 
w  województwie śląskim. Spółka PKP PLK musiała 
odwołać dwa postępowania przetargowe, ponieważ 
cena zaproponowana przez wykonawców dwukrot-
nie przewyższyła środki zarezerwowane na realiza-
cję inwestycji. 

Z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia w Kra-
kowie. ZIKiT nie rozstrzygnął przetargu na przebudo-
wę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej, 
ponieważ potencjalny wykonawca wycenił realizację 
zadania na 85,4 mln zł, czyli na ok. 29 mln zł więcej niż 
wynosił budżet na ten cel. 

Joanna Kus
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EkspErt rAdzi

Zaplanuj swoje sąsiedztwo

Zasadniczo Studium składa się z dwóch 
części: uwarunkowań rozwoju i  kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. 
Całość dokumentu sporządza się w  for-
mie tekstowej oraz graficznej. Część 
uwarunkowań ma charakter informacyj-
ny, przedstawiając w  skrótowej formie 
najważniejsze cechy danej gminy, mają-
ce wpływ na określenie polityki rozwoju. 
Uwarunkowania swoim zakresem obej-
mują charakterystykę istniejącego za-
gospodarowania przestrzennego oraz 
analizy sytuacji demograficznej i  społecz-
nej, środowiska przyrodniczego, dzie-
dzictwa kulturowego, a  także systemów 
infrastruktury technicznej i układu komu-
nikacyjnego. W  dokumencie uwzględnia 
się również opracowania wyższego rzędu, 
sporządzane na szczeblu wojewódzkim 
i  krajowym. Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego, jak sama nazwa wskazu-
je, określają kierunki zmian w  strukturze 
przestrzennej gminy oraz przeznacze-

niu terenów. Sformułowana w  dokumencie polityka przestrzen-
na wyznacza sposób i  zasady zagospodarowania poszczególnych 
obszarów. Oprócz powyższych, Studium określa również kierunki 
ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobra-
zu, kierunki oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a także 
wyznacza strategię rozwoju układu komunikacyjnego oraz syste-
mu infrastruktury technicznej.

Główną treścią rysunku Studium jest przeznaczenie funkcjo-
nalne terenów, jednak oprócz tego na mapie znajduje się szereg 
różnych oznaczeń, takich jak zasięg obszarów chronionych bądź 
przebieg sieci infrastruktury technicznej, które w  komplekso-
wy sposób pozwalają odczytać możliwości zagospodarowania 
danego terenu. Aby prawidłowo określić przeznaczenie kon-
kretnej działki ewidencyjnej w  Studium, w  pierwszej kolejności 
należy ją zlokalizować na rysunku Studium. Następnie trzeba 
odczytać, w jakiej jednostce terenu się znajduje i zestawić sym-
bol oraz oznaczenie literowe tejże jednostki z legendą dołączoną 
do rysunku. Kolejnym krokiem jest identyfikacja i zapoznanie się 
z ustaleniami dla danego terenu w tekście Studium, w części do-
tyczącej kierunków. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Plan miejscowy jest dokumentem planistycznym stanowiącym 
akt prawa miejscowego. Oznacza to, że na jego podstawie mogą 
być wydawane pozwolenia na budowę. Podobnie jak w przypad-
ku Studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
ustala przeznaczenia terenów oraz określa sposoby ich zagospo-
darowania i zabudowy, czyni to jednak w sposób bardziej szcze-
gółowy. Należy przy tym pamiętać, że plan miejscowy nie może 

P
lanowanie przestrzenne jest szeroką, interdyscyplinarną 
dziedziną, która łączy w  sobie elementy nauk ekonomicz-
nych, technicznych, środowiskowych i społecznych. W naj-

większym skrócie poprzez planowanie przestrzenne rozumie się 
określenie sposobu i  zasad zagospodarowania terenu. Podsta-
wowymi dokumentami planistycznymi w  polskim ustawodaw-
stwie są Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Pomimo licznych różnic oba dokumenty dotyczą 
kształtowania otaczającej nas przestrzeni. Liczne wymogi usta-
wowe powodują, że z jednej strony dokumenty planistyczne na-
leży sporządzać zgodnie z  przepisami prawa, z  drugiej zaś ich 
treść powinna być przejrzysta, czytelna i  zrozumiała dla ludzi, 
którzy nie mają wykształcenia urbanistycznego bądź prawnicze-
go. To właśnie mieszkańcy miast i gmin są głównymi odbiorcami 
dokumentów planistycznych, dlatego ważna jest nie tylko ich for-
ma, ale również udział społeczeństwa w ich opracowywaniu.

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego
Studium jest podstawowym dokumentem określającym polity-
kę przestrzenną gminy. Odpowiedzialność za opracowanie go 
spoczywa na władzach jednostki samorządu terytorialnego. 
W  Studium określa się lokalne zasady zagospodarowania prze-
strzennego, wyznaczając ogólne kierunki rozwoju gminy oraz 
przeznaczenie funkcjonalne terenów w jej granicach administra-
cyjnych. Warto podkreślić, że choć dokument ten nie jest aktem 
prawa miejscowego, to jego ustalenia są wiążące dla miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak czytać i interpretować dokumenty planistyczne? Jak mieszkańcy 
mogą wpływać na kształt miejscowych planów i Studium?
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naruszać ustaleń Studium. Granice planu miejscowego ustalane 
są przez Radę Gminy lub Miasta w uchwale intencyjnej.

Pod względem formy miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego to nic innego jak uchwała Rady Gminy bądź Miasta. 
Tekst planu stanowi zasadniczą treść uchwały, z  kolei rysunek 
planu jest załącznikiem do uchwały. Tekst planu miejscowego 
można podzielić na dwie główne części: ustalenia ogólne oraz 
ustalenia szczegółowe. Ustalenia ogólne dotyczą całości obszaru 
objętego planem. Znajdują się w nich zapisy dotyczące m. in. za-
sad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochro-
ny środowiska, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 
zasad modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów komunika-
cji i infrastruktury technicznej. Natomiast ustalenia szczegółowe 
stanowią zbiór zapisów odnoszących się już do poszczególnych 
terenów. W  ustaleniach szczegółowych dla każdego obszaru 
określa się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopusz-
czalne, parametry i  wskaźniki zagospodarowania terenu oraz 
kształtowania zabudowy, a  także szczególne warunki i  ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenów, w tym zakaz zabudowy.

Podobnie jak w  przypadku Studium, tak i  tutaj główną tre-
ścią rysunku jest przeznaczenie terenów, określające możliwości 
ich przyszłego zagospodarowania. Chcąc poznać ustalenia pla-
nu miejscowego dla wybranej działki, należy odczytać oznacze-
nie graficzne oraz literowe na rysunku i następnie odnieść je do 
tekstu planu, czyli treści uchwały. Oczywiście nie zwalnia to od 
zapoznania się z pozostałą częścią tekstu planu. Dokument pla-
nu miejscowego należy czytać jako całość, ponieważ również 
w ustaleniach ogólnych znajdują się zapisy, które wyznaczają za-
sady zagospodarowania terenów objętych planem. 

Wpływ mieszkańców na kształt dokumentów 
planistycznych
Udział społeczeństwa w procedurze sporządzania Studium bądź 
planu miejscowego jest nieodzownym elementem całego syste-
mu planowania przestrzennego. Konsultacje społeczne w  pro-
cesie planistycznym odgrywają bardzo ważną rolę. Nie tylko 
ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji, ale także zmniej-
szają ryzyko wystąpienia konfliktów i  pomagają zażegnać nie-
które sporne kwestie już na wczesnym etapie projektowania 
dokumentu.

W trakcie procedury planistycznej, w myśl ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, mieszkańcy mogą wpły-
wać na kształt i treść dokumentów na dwóch etapach: składania 
wniosków oraz wnoszenia uwag. Etap składania wniosków do-
tyczy okresu jeszcze przed przystąpieniem do właściwych prac 
projektowych nad Studium bądź planem miejscowym. Wów-
czas mieszkańcy mogą wyrazić swoje potrzeby oraz wizję zago-
spodarowania terenu swoich nieruchomości bądź całej gminy. 
Etap wnoszenia uwag rozpoczyna się już po opracowaniu pro-
jektu Studium lub planu miejscowego i  jest poprzedzony wyło-
żeniem projektu dokumentu do publicznego wglądu. W trakcie 
wyłożenia odbywa się dyskusja publiczna z projektantami doku-
mentu, podczas której szczegółowo prezentowany jest aktual-
ny stan prac nad dokumentem. Po zapoznaniu się z  projektem 
mieszkańcy mogą przedstawić uwagi do rozwiązań przyjętych 
w Studium bądź planie miejscowym. Zarówno wnioski, jak i uwa-
gi podlegają ocenie i rozpatrzeniu przez władze gminy. Złożona 
problematyka planowania przestrzennego często nie pozwala 
na pozytywne rozstrzygnięcie wniosków bądź uwag do projek-
tu dokumentu.

Mieszkańcy mogą również kierować wnioski do lokalnego ma-
gistratu poza procedurą sporządzania Studium lub miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy 
nie są aktualnie prowadzone prace nad nowym Studium lub pla-
nem miejscowym, a interesantom zależy na uwzględnieniu w do-
kumentach planistycznych planowanych przez nich inwestycji, 
mogą oni złożyć wniosek o  sporządzenie planu bądź zmianę 

Adam Potapowicz
Projektant Budplan

Studium. Taki wniosek jest następnie rozpatrywany przez władze 
i  jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, może stanowić podstawę 
do podjęcia uchwały Rady Gminy bądź Miasta o przystąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego lub zmiany Studium.

Coraz częściej władze samorządowe decydują się na więk-
sze zaangażowanie lokalnej społeczności w  proces planowania 
przestrzennego, organizując spotkania warsztatowe oraz dodat-
kowe konsultacje społeczne. Każda forma uzupełniająca zagwa-
rantowany ustawą wymóg udziału społeczeństwa w procedurze 
planistycznej jest oceniana pozytywnie. Warsztaty gromadzą 
wiele grup interesantów w jednym miejscu, umożliwiając im bez-
pośrednią rozmowę oraz wspólną pracę nad wizją zagospoda-
rowania przestrzennego poszczególnych terenów przy udziale 
doświadczonych projektantów.
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rozmowy

Nowe przepisy ułatwią życie 
mieszkańcom osiedli

poczynionego do tej pory. To delikatna kwestia, dlatego forma 
tego typu wsparcia wymagałaby oczywiście wnikliwej dyskusji.

Czy nowe przepisy mogą spowodować, że deweloperzy 
realizujący inwestycje mieszkaniowe będą musieli ponieść 
wyższe koszty, a co za tym idzie, grozi nam kolejna 
podwyżka cen mieszkań?

Uważam, że przekształcenie użytkowania wieczystego we wła-
sność gruntów nie odbije się w  znaczący sposób na kształcie 
zachodzących procesów inwestycyjnych czy sytuacji dewelo-
perów realizujących inwestycje mieszkaniowe. Wręcz przeciw-
nie — stabilizacja kosztów związanych z utrzymaniem lokalu oraz 
uporządkowanie statusu prawnego w  księgach wieczystych to 
czynniki, które mogą wpłynąć pozytywnie na popyt wśród klien-
tów, zwłaszcza tych zwlekających do tej pory z decyzją o zakupie 
z obawy o użytkowanie wieczyste. Najważniejsze jednak jest to, 
że nadchodzące przepisy nie utrudnią zakupu działek i nie pod-
niosą kosztów realizacji nowych inwestycji, dlatego też nie będą 
miały bezpośredniego przełożenia na ceny ofertowe mieszkań.

Nowe przepisy dotyczą tylko nieruchomości 
mieszkaniowych, ale część osób uważa, że powinny 
obowiązywać również w odniesieniu do budynków 
handlowych i usługowych. Jakie skutki przyniosłoby takie 
rozwiązanie?

Rynek nieruchomości jest dynamiczny. Funkcja budynku, któ-
ra opłacała się jeszcze 10 lat temu, dziś może już nie przynosić 
właścicielom takich przypływów pieniężnych lub wręcz gene-
rować straty. Realizacja celów, dla których ustanowiono przed 
laty prawo użytkowania wieczystego, traci wówczas sens. Użyt-
kownik wieczysty ma ograniczone pole manewru, ponieważ je-
śli przekształci fabrykę na biuro, gmina może rozwiązać z  nim 
umowę. Inna kwestia jest taka, że cel użytkowania wieczyste-
go nie zawsze zostaje określony w umowie ustanawiającej owo 
prawo, co sprawia, że mogą pojawiać się pewne wątpliwości co 
do dopuszczalności i  opłacalności przeprowadzenia inwesty-
cji w  danym kształcie. Likwidacja obowiązujących przepisów 
w  przypadku sektora biurowego czy usługowo-handlowe-
go pozwoliłaby na większą elastyczność po stronie dewelope-
rów i  właścicieli działek. Podmiotom prywatnym pozwolono 
by na realizację inwestycji zgodnie z miejscowym planem, któ-
ry uwzględnia np. zabudowę biurową czy usługową. Uważam, 
że przesłanki, którymi kieruje się ustawodawca w  kontek-
ście ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów, można z powodzeniem odnieść do nieruchomości 
komercyjnych.

Już 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące 
użytkowania wieczystego gruntów. O tym, jakie konsekwencje 
przyniesie nowe prawo, zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak 
i inwestorów oraz osób kupujących mieszkanie, w rozmowie z Anną 
Kapłańską tłumaczy Michał Styś, CEO OPG Property Professionals.

Wkrótce prawo użytkowania wieczystego gruntów, 
na których znajdują się obiekty mieszkalne, zostanie 
przekształcone we własność. Jakie są zalety takiego 
rozwiązania z punktu widzenia mieszkańców osiedli?
Nadchodzące przepisy na pewno ułatwią życie mieszkańcom blo-
ków, ponieważ zniosą konieczność zgody wszystkich lokatorów 
na zmianę formy użytkowania. Zaletą jest też skrócenie opła-
ty uiszczanej praktycznie dożywotnio do zaledwie 20 lat, gdzie 
dodatkowo mamy możliwość spłacenia zobowiązania wcześniej, 
korzystając przy tym z  atrakcyjnych bonifikat. A  skoro mowa 
o pieniądzach — sporo kontrowersji budziła do tej pory duża nie-
przewidywalność opłat. Gminy, będące faktycznymi właściciela-
mi gruntów, aktualizowały swoje cenniki w sposób wyrywkowy, 
skupiając się na jednych nieruchomościach, a pomijając inne. Nie-
rzadko dochodziło więc do sytuacji, w której lokatorów tego sa-
mego osiedla obowiązywały odmienne stawki, a gdy do podwyżki 
w  końcu dochodziło, opłata rosła w  sposób gwałtowny. Nowe 
przepisy powinny zapobiec takim skokowym wahaniom. Ewen-
tualne zmiany wysokości należności będą realizowane w oparciu 
o wskaźnik waloryzacji, publikowany przez GUS raz na 3 lata.

Jakie negatywne konsekwencje niesie zmiana przepisów?

Wysokość opłat za przekształcenie we własność, które miesz-
kańcom przyjdzie płacić przez kolejne dwie dekady, zostanie 
ustalona według stawki obowiązującej 1 stycznia 2019 r. Budzi to 
więc pewne obawy, że gminy mogą do tego czasu nieproporcjo-
nalnie podwyższyć stawki, aby zapewnić sobie wyższe wpływy 
pieniężne w  przyszłości. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę 
fakt, iż na dzień dzisiejszy bonifikat za uiszczenie z  góry pełnej 
kwoty mogą być pewni jedynie użytkownicy gruntów należących 
do Skarbu Państwa. W przypadku działek należących do samo-
rządów, wysokość ewentualnej zniżki będą ustalać urzędy gmin, 
powiatów i  województw. Zanim nowe prawo wejdzie w  życie, 
warto by więc zastanowić się nad dodatkowym przepisem, który 
regulowałby w jakimś stopniu tę kwestię.

Pewne wątpliwości budzi sposób naliczania opłat za 
przekształcenie. Część mieszkańców danego budynku 
może od wielu lat regulować opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego, inni dopiero od niedawna. Teraz wszyscy 
zapłacą taką samą kwotę za przekształcenie, co nie jest 
sprawiedliwe. Jakie rozwiązania prawne mogłyby zmienić 
tę sytuację?

Jest to kolejna z kwestii, która budzi pewne dyskusje. Myślę, że 
ciekawym rozwiązaniem byłoby uzależnienie wysokości opłat 
za pozostały okres umowy użytkowania od wkładu finansowego 
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AnAlizy rynku

Rynek kamienic odporny na kryzysy

O
statnia dekada to dla rynku nieruchomości prawdziwe 
„złote lata”. Ceny mieszkań w największych polskich mia-
stach poszybowały w  górę o  kilka, a  nawet kilkanaście 

procent, banki chwalą się coraz to większymi liczbami zawartych 
umów hipotecznych, zaś deweloperzy wręcz nie nadążają z bu-
dową kolejnych mieszkań, które rozchodzą się w  ekstremalnie 
szybkim tempie, często jeszcze na etapie tzw. dziury w ziemi. 

Choć obecnie eksperci przewidują spadki i  załamanie rynku 
deweloperskiego w niedalekiej perspektywie, warto rzucić okiem 
na te segmenty rynku, które od lat skutecznie opierają się wszel-
kim wahaniom i  zawirowaniom giełdowym. Przynależą do nich 
z całą pewnością kamienice. Szacuje się, że w Kra-
kowie mamy ich ok. 10 tys., zaś każdego roku ko-
lejne zabytkowe budynki przywracane są do żywej 
tkanki miejskiej. Mieszkania i apartamenty dostęp-
ne w  tego typu nieruchomościach cieszą się nie-
przemijającą popularnością, zwłaszcza wśród osób 
inwestujących w lokale z przeznaczeniem na najem 
krótkoterminowy. Jak obecnie prezentują się ceny 
na rynku kamienic oraz czego dokładnie szukają 
w tym segmencie klienci?

Kim są nabywcy mieszkań 
w kamienicach?
Decydujący się na zakup mieszkania w kamienicy to 
głównie osoby aktywnie inwestujące swoje środki 
w nieruchomości, prowadzące biznes oparty na wy-
najmie lokali, bądź też — z drugiej strony — miesz-
kający za granicą i poszukujący w Krakowie swojej 
przystani, w której będą mogli zatrzymać się na wy-
poczynek, odwiedzając nasz kraj. Ze względu na 
fakt, iż kamienice znajdują się głównie w ścisłym cen-
trum miasta, cele biznesowe są najpopularniejszy-
mi pobudkami, jakie kierują kupującymi tego typu 
nieruchomości. Choć niejednokrotnie — zwłaszcza 
przy dużych metrażach czy apartamentach dwupoziomowych — 
właściciele sami decydują się na zamieszkanie w kamienicy.

Klientów możemy podzielić na dwie dodatkowe grupy. Pierw-
sza z  nich to osoby, które szukają mieszkań do generalnego re-
montu, aby później sprzedać je z  zyskiem bądź zachować dla 
siebie, ale zaoszczędzić na samej transakcji, a  dodatkowe środ-
ki przeznaczyć np. na wyposażenie lokalu. Drugą grupę tworzą 
klienci oczekujący najwyższego standardu i przekazania mieszka-
nia gotowego „pod klucz”.

Ile należy zapłacić?
Zakup mieszkania w kamienicy to jednak często większy wyda-
tek niż bliźniacza nieruchomość w nowej inwestycji. Wynika to 
głównie z atrakcyjnej lokalizacji, historycznych walorów budyn-
ku, zabytkowych w nim elementów, takich jak drewniane parkie-
ty, zdobione piece kaflowe czy oryginalna drewniana stolarka 
drzwiowa, ale także z prestiżu, jaki nadaje fakt zamieszkiwania 
w tak wyjątkowym budynku.

Problemy branży budowlanej wydają się omijać rynek krakowskich kamienic. 
Kto i jak korzysta na tego rodzaju inwestycjach?

Obecnie w  Krakowie, rozpatrując chęć zakupu mieszkania 
w  kamienicy, należy liczyć się z  wydatkiem rzędu od ok. 7 tys. 
zł aż do nawet 20–25  tys. zł/mkw. Rozbieżność cenowa wyni-
ka ze standardu budynku oraz samego apartamentu, dodatko-
wych udogodnień, na jakie mogą liczyć mieszkańcy kamienicy 
oraz lokalizacji. Za najbardziej luksusowe przestrzenie, z  wido-
kiem na Zamek Królewski na Wawelu, zakole Wisły czy płytę 
Rynku Głównego, nierzadko należy zapłacić nawet kilka milio-
nów złotych. 

Podobne uwarunkowania kształtują ceny całych budynków 
wystawianych na sprzedaż — w  tym przypadku najtańszych 

kamienic możemy szukać w  Podgórzu, gdzie cena za metr kwa-
dratowy w 2016 r. wynosiła nieco ponad 4700 zł, zaś najdroższe 
usytuowane są, oczywiście, w Starym Mieście. Tu za metr kwa-
dratowy trzeba zapłacić średnio ponad 16 tys. zł.

Mieszkanie w kamienicy jako inwestycja
Mieszkania w krakowskich kamienicach stanowią dobrą inwesty-
cję i sposób na zainwestowanie środków. Wraz z upływem czasu 
ceny takich lokali stabilnie rosną, co daje pewność, że nawet jeśli 
teraz nie rozważamy sprzedaży, to w przyszłości z pewnością uda 
nam się zarobić na takiej transakcji. 

Koneser Group
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Nove Skotniki — domy dla wymagających
Nove Skotniki to inwestycja dla osób, które pragną spełnić marzenie o posiadaniu 
własnego domu, nie rezygnując przy tym z udogodnień dużego miasta. Osiedle 
spełni oczekiwania klientów, dla których priorytetem jest atrakcyjna lokalizacja, 
pozwalająca odetchnąć od ulicznego tłoku i hałasu komunikacyjnego. To także 
propozycja dla osób myślących praktycznie — poszukujących nieruchomości 
z dostępem do komunikacji miejskiej oraz infrastruktury handlowo-usługowej. 

I
nwestycję realizuje INTER-BUD Developer — inwestor 
z  29-letnim doświadczeniem na małopolskim rynku nieru-
chomości. Deweloper z  powodzeniem wprowadza do sprze-

daży apartamenty, mieszkania, domy oraz lokale użytkowe. Na 
wszystkich polach swojej aktywności firma konsekwentnie reali-
zuje takie założenia, jak: 
 • niebanalna forma architektoniczna
 • dbałość o estetykę i detal
 • wysoki standard przestrzeni wspólnych
 • funkcjonalny układ urbanistyczny.

Z potrzeby komfortu
Przy coraz większym zagęszczeniu zabudowy w centrach miast, 
w naturalny sposób pojawia się silniejsza potrzeba komfortu prze-
strzennego. W związku z tym, planując zakup nieruchomości, po-
tencjalni nabywcy coraz częściej wybierają inwestycje położone 
w bardziej kameralnych lokalizacjach, w cichych i spokojnych re-
jonach miasta. Kluczową kwestią dla klientów jest już nie tyle do-
godna odległość od ścisłego centrum, ile dostęp do komunikacji 
miejskiej i  infrastruktury drogowej oraz rozległego zaplecza re-
kreacyjnego. Na popularności zyskują również większe metraże, 

zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę perspektywę osób inwe-
stujących na własne potrzeby i  z  myślą o  rodzinie. Nove Skot-
niki to inwestycja, która spełni wymagania zarówno nabywców 
pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku, jak i tych, którzy nie 
chcą przeprowadzać się daleko poza granice miasta. Podmiejski 
klimat tworzy bezpośrednie sąsiedztwo osiedla — tereny zielone 
i niska zabudowa jednorodzinna. 

Lokalizacja osiedla
Nove Skotniki stanowią kompleks nowoczesnych domów w za-
budowie bliźniaczej oraz dwóch wolnostojących. Inwestycja 
znajduje się w  Skotnikach (obszarze należącym do dzielnicy 
Dębniki), przy ul. Dobrowolskiego. Budynki zaprojektowano 
na działce o  powierzchni ok. 1,8 ha. Zaletą dzielnicy jest duży 
odsetek terenów zielonych. W granicach Dębnik leży część ob-
szaru Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, do któ-
rego przynależą m.in.: rezerwaty przyrody Bielańskie Skały, 
Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie, Skołczanka, a także Las 
Wolski.

Na rozwój dzielnicy korzystnie wpływa działalność Krakow-
skiego Parku Technologicznego, wchodzącego w  skład Kra-
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kowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz III Kampusu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bliskość miejsc pracy stanowi ko-
lejny czynnik zachęcający do osiedlania się w tej części miasta. 

Architektura i układ inwestycji
Rozwiązania architektoniczne, takie jak szklane balustrady czy 
liczne przeszklenia, nadają inwestycji nowoczesny charakter. 
Projekt obejmuje realizację 28 domów typu „bliźniak” oraz 2 wol-
nostojących. Oferta sprzedaży jest zróżnicowana pod względem 
metrażu. Domy o powierzchniach od 221 do 263 mkw. zaprojek-
towano na terenie stanowiącym uporządkowaną i  przemyślaną 
całość urbanistyczną. Każdy z budynków znajduje się na działce 
o powierzchni od 3,6 do 9 a. Architekci położyli duży nacisk na 
odpowiednie doświetlenie wnętrz, aby zapewnić właścicielom 
maksymalny komfort użytkowania. Każdy z budynków ma 4 lub 
5 pokoi, co stanowi odpowiedź na potrzeby rodzin z dziećmi. Na 

samochód. Deweloper zadbał także o elementy dekoracyjne na 
zewnątrz budynków, m.in.: pergole, zadaszenia, przegrody.

Zagospodarowanie terenu osiedla
Teren osiedla zostanie ogrodzony i wyposażony w system moni-
toringu wizyjnego z kontrolą dostępu. Brama wjazdowa znajduje 
się od strony ulic Dobrowolskiego oraz Grzegorzewskiej. Projekt 
zagospodarowania terenu osiedla obejmuje wykonanie: drogi 
wewnętrznej dojazdowej, podjazdów z kostki betonowej, ciągów 
pieszych, zieleni urządzonej, ogrodzenia ażurowego oraz altany 
śmietnikowej. Kameralny i  przyjazny rodzinom charakter inwe-
stycji podkreśla własny teren rekreacyjny, sprzyjający sąsiedzkiej 
integracji. 

W ramach swojej oferty deweloper zagwarantował komplek-
sowe zarządzanie osiedlem, co stanowi duże ułatwienie w  za-
kresie utrzymania i użytkowania części wspólnych. Zapewnione 
będą takie usługi, jak odśnieżanie, konserwacja zieleni i inne pra-
ce eksploatacyjne. W  granicach osiedla zaplanowano nowocze-
sny plac zabaw dla dzieci.

Komunikacja i dostęp do infrastruktury 
Osiedle zostało usytuowane w pobliżu pętli autobusowej. Nieda-
leko znajdują się: zajezdnia tramwajowo-autobusowa „Czerwone 
Maki” oraz parking Park&Ride. Położenie w  sąsiedztwie infra-
struktury komunikacyjnej pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić 
czas i bez problemu dojechać do różnych części Krakowa. 

Osiedle jest zlokalizowane w  odległości 2 km od obwodnicy 
Krakowa, co ułatwia podróżowanie poza miasto. Dwanaście kilo-
metrów dzieli inwestycję od Międzynarodowego Portu Lotnicze-
go Kraków–Balice. 

W  okolicy nie brakuje punktów handlowo-usługowych (m.in. 
piekarnia i  sklep spożywczy). Miłośnicy aktywnego wypoczyn-
ku chętnie skorzystają z  pobliskiego centrum sportowego z  ba-
senem, a obecnych oraz przyszłych rodziców ucieszy niedalekie 
sąsiedztwo przedszkola i szkoły. 

Joanna Kus

parterze przewidziano kuchnię połączoną z jadalnią, pokój dzien-
ny, łazienkę, spiżarnię i kotłownię. Na piętrze wyodrębniono trzy 
sypialnie i dwie łazienki. Do dyspozycji nabywców będzie także 
przestronne poddasze przeznaczone do indywidualnej aranżacji. 

Warto zwrócić uwagę, że do domów przylegają przestron-
ne tarasy (a  na piętrze również balkony), na których można 
wypoczywać czy spędzać czas w  gronie przyjaciół i  rodziny. 
Funkcjonalnym rozwiązaniem jest zaprojektowanie garażu w bu-
dynku. Na zewnątrz przewidziano miejsce postojowe pod drugi 
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warto wiedzieć

Tylko czy aż nazwa inwestycji 
mieszkaniowej?
Deweloperzy prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej oryginalnych 
nazw dla swoich osiedli. Nic w tym dziwnego, bowiem na rynku rozgrzanym 
do czerwoności coraz trudniej w niepowtarzalny sposób zaprezentować 
nową inwestycję. Czym kierują się deweloperzy przy wyborze nazwy osiedla 
mieszkaniowego i czy ma ona znaczenie w procesie sprzedaży mieszkań? 

W parku, na wzgórzu, w ogrodzie
Jednym z najczęściej wykorzystywanych motywów do tworzenia 
nazwy inwestycji jest jej lokalizacja albo cechy otaczającego ją kra-
jobrazu. Może to być np. konkretna dzielnica, pobliski park, rzeka 
czy znana galeria handlowa.

Równie często nazwę stanowi konkretna ulica, przy której 
znajduje się inwestycja: Barska 69, Mazowiecka 72, Głowackie-
go 30, Halszki 28 — to tylko nieliczne z wielu przykładów z ostat-
nich lat. Takie nazwy stanowią bardzo praktyczne rozwiązanie, 
zwłaszcza, jeśli adres jest rozpoznawany wśród mieszkańców 
danego miasta lub znajduje się w  centrum. Często to właśnie 
lokalizacja decyduje o  tym, czy dane osiedle będzie uznawane 
za prestiżowe, dlatego niekiedy warto podkreślić właśnie jego 
adres. Dodatkowo, tego typu nazwy zazwyczaj szybciej zapa-
dają  w  pamięć. Ma to niemałe znaczenie w  działaniach marke-
tingowych prowadzonych przy sprzedaży mieszkań. Lokalizacja 
jest wszakże jednym z najważniejszych kryteriów decydujących 
o wyborze wymarzonego „M”. 

Jeśli dokładny adres nie jest atrakcyjny, wielu inwestorów decy-
duje się podkreślić samą dzielnicę lub rejon, w którym znajduje się 
inwestycja, łącząc jej lokalizację z  nośnym ostatnio „parkiem” czy 
„wzgórzem”. Takie przykłady można mnożyć, w  samym Krakowie 
mamy bowiem Centralną Park, Park Leśny Bronowice, Błonia Park, 
Sołtysowską Park, Bagry Park czy Lubostroń Park, a także Łagiew-
nickie, Witkowickie, Jurajskie i Malinowe Wzgórze.

Skąd przekonanie, że klienci lubią tego typu nazwy? Parki i wzgó-
rza kojarzą się z przyrodą, podobnie zresztą jak ogrody, które też 
często występują w nazwach inwestycji. Takie konotacje wzbudza-
ją pozytywne emocje i mogą świadczyć o tym, że osiedle znajduje 
się w spokojnej i zielonej okolicy, o której marzy większość klien-
tów. Niestety, nadużywanie tego typu komunikacji sprawia, że dziś 
mało kto wierzy w istnienie owego parku czy wzgórza, na czym tra-
cą inwestycje rzeczywiście położone w takich miejscach.

W willi lub rezydencji
Przeglądając oferty nieruchomości, często można spotkać nazwy 
inwestycji przywodzące na myśl luksus i  prestiż. Nie ma już blo-
ków, są apartamentowce, a w nich apartamenty lub jeszcze lepiej: 
apartments.

Równie wysoko mierzą ci, którzy swoje projekty nazywają rezy-
dencjami i willami, np. Garden Residence, Villa Sento, Villa Wego, 
Stawowa Residence czy Green Park Villa. Taki sposób komuni-
kowania dotyczy inwestycji z  wyższej półki, które są skierowane 
do klientów z  bardziej zasobnym portfelem. Przynajmniej w  teo-
rii. Zdarza się, że nazwa w stylu „residence” nie pokrywa się z fak-
tycznym wyglądem inwestycji, a nawet mu zaprzecza. Wygląda to 

niekiedy trywialnie i można odnieść wrażenie, że nazwa ma dodać 
budynkowi wartości, których on sam nie posiada.

Czy nazywanie inwestycji w  taki sposób przyciąga klientów? 
Być może. Na pewno warto dostosować nazwę do grupy docelo-
wej, ale i samego wyglądu budynku oraz jego lokalizacji. Trudno bo-
wiem nie uśmiechnąć się na widok „apartamentowców na Klinach” 
czy nowoczesnego bloku nazwanego Villą...

W stylu eko
Od kilku lat bycie eko i  życie w  zgodzie z  naturą jest bardzo po-
pularne, zwłaszcza wśród mieszkańców dużych metropolii. Wie-
lu deweloperów wykorzystuje ten trend, wprowadzając do swojej 
oferty osiedla promujące zdrowy tryb życia. 

Zewnętrzne siłownie, rowerownie, zielone dachy czy halotera-
pia to tylko niektóre z pomysłów na uatrakcyjnienie osiedla. W ich 
identyfikacji wizualnej przeważa zieleń, motywy związane z recy-
klingiem oraz aktywnym stylem życia. Warto jednak zaznaczyć, 
że aby w nazwie mogły pojawić się sufiksy „eko” czy „bio”, taka in-
westycja musi posiadać odpowiednie certyfikaty i dokumenty, po-
świadczające spełnianie odpowiednich wymogów. Często zdarza 
się jednak, że deweloperzy obchodzą ten wymóg, stosując nazwy, 
które nie są zastrzeżone prawem, a jedynie nawiązują do ekologii. 
Przykłady? Osiedle Symbioza, Botanika, Osiedle FI, Dobra Forma 
— to niektóre z inwestycji w Krakowie, których komunikacja oparta 
jest na zdrowiu i ekologii.

Zupełnie wyjątkowo
Liczba ofert na rynku sprawia, że coraz trudniej się wyróżnić, na 
co lekarstwem może być niepowtarzalna nazwa inwestycji. Osie-
dle Ozon, 7 życzeń czy Mieszkaj w Mieście to oryginalne nazwy, za 
którymi kryje się również pewna filozofia, konsekwentnie komu-
nikowana w materiałach reklamowych. To również odpowiedź na 
inne niż kiedyś oczekiwania klientów, skłonnych zapłacić więcej za 
mieszkanie w inwestycji, z której przekazem się identyfikują.

Zamieszkać można w spokoju (Osiedle Harmonia), bliżej sztuki 
(Art City), a nawet jak gwiazda (Osiedle Filmowe). Jednym słowem 
tak, jak się lubi... o ile lokalizacja nam odpowiada. Nie zapominajmy, 
że położenie inwestycji wciąż pozostaje głównym i najważniejszym 
czynnikiem decydującym o wyborze mieszkania. 

Warto jednak dobrze przemyśleć nazwę projektu, bo to ona bę-
dzie towarzyszyć nie tylko handlowcom w  drodze do klienta, ale 
później, przez wiele lat, również mieszkańcom w drodze do domu. 

Anna Gumowska
Prime Time PR
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Perły z sieci

Zeitz Museum 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Kapsztadzie to ośrodek, 
który oprócz prezentowania sztuki afrykańskiej zajmuje 
się jej badaniem i konserwacją. Na siedzibę instytucji 
zaadaptowano dawny silos zbożowy pochodzący z 1924 r. 
Składał się on z wieży sortowniczej oraz 42 żelbetowych 
cylindrów ustawionych na planie prostokąta. Dawniej 
przechowywano tam ziarna kukurydzy. Zaprojektowanie 
budynku muzeum zlecono pracowni Heatherwick Studios 
z Londynu. Nowe przestrzenie zostały wyryte w cylindrach 
znajdujących się wewnątrz budynku, dzięki czemu 
przypomina wyglądem plaster miodu. Każdy z cylindrów 
zwieńczono okrągłym, szklanym panelem o średnicy 6 m, 
wykonanym ze szkła klejonego. Zapewnia on odpowiednie 
oświetlenie wnętrz. Po przebudowie, na 9 kondygnacjach 
udało się wygospodarować blisko 9,5 tys. mkw. 
powierzchni użytkowej. Dla odwiedzających udostępniony 
został dach, gdzie znajduje się park rzeźb. W budynku 
znajdują się także: luksusowy hotel, restauracja, bar, 
księgarnia i czytelnia.

Złota 44  

Nowoczesny apartamentowiec Złota 44, zlokalizowany 
w centrum Warszawy przy ul. Złotej 44, jest najwyższą 
wieżą mieszkalną tej klasy na terenie Unii Europejskiej. 
52-piętrowy budynek o wysokości 192 m liczy 287 luksusowych 
apartamentów wykończonych w wysokim standardzie. Za 
jego realizację odpowiadają amerykański fundusz AMSTAR 
oraz BBI Development SA, a głównym autorem projektu jest 
amerykański architekt polskiego pochodzenia, Daniel Libeskind. 
Trzon budynku wykonano z żelbetu, a zwieńczenie z konstrukcji 
stalowej. Apartamenty mieszkalne o powierzchni 120 mkw. 
mieszczą się na piętrach 9–52. Do dyspozycji mieszkańców oddano 
luksusową strefę relaksu na ósmym piętrze. Tam, na powierzchni 
1,8 tys. mkw., znajdują się m.in.: basen, klub fitness, siłownia, 
gabinety masażu, sauna, taras z leżakami, zewnętrzne jacuzzi oraz 
2 sale multimedialne. Ponadto w budynku mieszczą się stacje do 
ładowania aut elektrycznych oraz parking rowerowy na 288 miejsc. 
Otwarcie budynku odbyło się 13 marca 2017 r.

Port House 

Port w belgijskiej Antwerpii jest drugim co do wielkości portem 
przeładunkowym w Europie. W 2007 r. w związku z ciągłym 
rozwojem placówki, władze portu uznały, że dotychczasowe biura 
są niewystarczające i zadecydowały o przeznaczeniu istniejącego 
budynku straży pożarnej na powierzchnie biurowe, włącznie 
z rozbudową o nowe skrzydło, w którym zlokalizowane zostanie 
biuro do spraw technicznych i administracyjnych. W konkursie 
zwyciężyła propozycja pracowni Zaha Hadid Architects. Nowa 
siedziba powstała w wyniku nadbudowy i przebudowy dawnego 
gmachu straży pożarnej. Nad historycznym obiektem powstała 
nowa 5-kondygnacyjna konstrukcja, która wyglądem nawiązuje 
do kadłuba statku. Nowoczesna nadbudowa o wymiarach: 
111 m długości, 24 m szerokości i 21 m wysokości opiera się na 
2 żelbetowych filarach oraz 4 pochylonych, stalowych kolumnach. 
Zewnętrzną elewację wykonano ze szklanych paneli w kształcie 
trójkąta, co ma nawiązywać do szlifowanych diamentów, z których 
słynie rejon Antwerpii.

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Andrzej Otrębski, fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

2,5 mln Polaków stanie się właścicielami 
gruntów
Użytkownicy wieczyści wykorzystujący grunty na cele mieszka-
niowe, od 1 stycznia 2019 r. staną się ich właścicielami. W związ-
ku z tym Jacek Sasin pełniący funkcję szefa stałego Komitetu Ra-
dy Ministrów oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń 
nakłaniają samorządy, aby wykorzystały wynikające z  ustawy 
o przekształceniu użytkowania wieczystego korzyści i umożliwi-
ły zainteresowanym otrzymanie bonifikat.

Dzięki rozwiązaniom przyjętym w  ustawie o  przekształceniu 
użytkowania wieczystego we własność ok. 2,5 mln użytkowników 
wieczystych stanie się właścicielami terenów, na których mają do-
my jednorodzinne, lokale w budynkach wielorodzinnych, a także 
obiekty gospodarcze, garaże itp. nieruchomości.

Przekształcenie charakteru użytkowania we własność będzie 
wiązało się z coroczną opłatą uiszczaną przez 20 lat. Osoby, któ-
re zdecydują się na uregulowanie należności w kwocie jednorazo-
wej, mogą uzyskać bonifikatę w wysokości 60 proc.

Złoty wiek budowlanki przyniósł jej kryzys 
Zapotrzebowanie na inwestycje budowlane w ostatnich latach jest tak duże, że nagro-
madzenie projektów inwestycyjnych zatrzęsło rynkiem. Hossa, zamiast przynieść roz-
wój tego sektora gospodarki, przyczyniła się do problemów, z jakimi borykają się firmy 
budowlane. 

Ogromny popyt na przedsięwzięcia w budownictwie sprawił, że ceny materiałów 
i  usług drastycznie poszły w  górę. Z  danych prezentowanych przez Biuro Informa-
cji Kredytowej wynika, że podwyżki sięgają nawet 20–30 proc. Kolejnym utrudnie-
niem są braki kadrowe — w tym zakresie niedobór pracowników szacowany jest na 
ok. 150 tys. osób.

Zmiany, jakie zaszły na rynku, poskutkowały kolosalnym zadłużeniem sektora bu-
dowlanego — obecnie znajduje się on wśród branż z największymi problemami finan-
sowymi. Rekordzistami z długami szacowanymi na kilkadziesiąt i kilkaset milionów zło-
tych są firmy działające w obszarze budownictwa kubaturowego. Aktualne zadłużenie 
przekroczyło już 4,7 mld zł, a  największe kłopoty dotknęły niewielkie przedsiębior-
stwa. Dotyczą one głównie rozliczeń między partnerami biznesowymi. Przekłada się to 
na nieterminowo regulowane faktury za materiały czy usługi. Brak płynności finanso-
wej skutkuje także opóźnieniami w realizacji zleceń, co dodatkowo piętrzy problemy.

Wynajmuj, kupuj i sprzedawaj nieruchomości bezpiecznie 
UOKiK zwraca uwagę na błędy, jakie można popełnić, kiedy poszukuje się 
mieszkania czy chce się udostępnić swój lokal. Jedną z  kwestii, przed któ-
rą przestrzega UOKiK, jest płatność z  góry. Decydując się na skorzystanie 
z usług pośrednika, należy dokładnie przeanalizować podpisywaną umowę. 
W dokumencie powinny zostać precyzyjnie określone oczekiwania co do nie-
ruchomości oraz pośrednika — do jego obowiązków należy porównanie sta-
nu faktycznego z treścią oferty, a także stanu prawnego lokalu. Oprócz tego 
istotne są kwestie dotyczące czasu obowiązywania umowy, zasad odstąpie-
nia od niej czy możliwości korzystania z usług innych pośredników (opcję wy-
klucza np. umowa na wyłączność). Ważne także, by dokładnie zapoznać się 
ze wszystkimi kosztami oraz regulującymi je warunkami. Powinniśmy znać 
nie tylko cenę mieszkania czy najmu, ale też wysokość prowizji pośrednika 
i zasady jej egzekwowania.

W związku ze zmianami, jakie zaszły w regulacjach obejmujących profesję 
agentów nieruchomości, pośrednikiem może zostać każdy. Przed skorzysta-
niem z usług osoby wykonującej ten zawód warto sprawdzić, czy przynależy 
ona do stowarzyszeń zrzeszających profesjonalistów posiadających licencje 
(tj. Polska Federacja Rynku Nieruchomości).
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Z Krakowa

Ogłoszono kolejny przetarg na projekt  
ul. 8 Pułku Ułanów 
Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił nowy przetarg na zaprojektowanie 
i uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
dla ul. 8 Pułku Ułanów. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kom-
pletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie „Budowa 
ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie” oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. Zlecenie ma na celu poprawę obsługi 
komunikacyjnej w  południowo-zachodniej części Krakowa oraz zwięk-
szenie komfortu podróżowania mieszkańców na granicy dzielnic VIII 
i  IX, odciążając ulice Kobierzyńską i Zakopiańską. Nowa droga połączy 
ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem Grota Roweckiego–Brożka–Kapelanka. 
W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy odcinek drogi zbior-
czej o długości 2,7 km, mającej po jednym pasie w każdą ze stron, wraz ze 
ścieżkami rowerowymi, chodnikami i infrastrukturą techniczną. Z zamó-
wienia wyłączony jest odcinek ul. 8 Pułku Ułanów, który ma zostać zre-
alizowany w ramach Trasy Łagiewnickiej. ZIM planuje ogłoszenie wyniku 
przetargu i uzyskanie wymaganych pozwoleń do końca 2019 r.

Sprzedano tereny po motelu Krak 
Miasto sprzedało 8 działek o łącznej powierzchni 1,6 ha, znajdu-
jących się u zbiegu ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej, gdzie 
dawniej znajdował się motel Krak. Kupca wyłoniono w drodze 
przetargu, do którego zgłosiło się sześciu oferentów. Cena wy-
woławcza wynosiła 15,5 mln zł. Nabywcą gruntów została spół-
ka Can-Pack SA, która zaoferowała gminie 31 mln zł, a więc kwo-
tę dwukrotnie wyższą niż wynosiła cena wywoławcza. Dodatko-
wo spółka zapłaci ponad 212 tys. zł za ustanowienie służebności 
przejazdu przez inne działki należące do gminy. Firma ma swo-
ją siedzibę po drugiej stronie ronda Ofiar Katynia, w biurowcu 
przy ul. Jasnogórskiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego „Bronowice Małe — Rondo Ofiar Ka-
tynia”, który obowiązuje w tej części Krakowa, tereny u zbiegu 
ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej mogą zostać przeznaczo-
ne pod zabudowę usługową. Plan nakłada jednak na inwestora 
obowiązek pozostawienia 30 proc. powierzchni działki jako bio-
logicznie czynnej, czyli przeznaczonej na zieleń.

ZZM przedstawił plan „Wisła łączy”
Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawił projekt dotyczący rewitalizacji Bul-
warów Wiślanych. Plan o nazwie „Wisła łączy” zakłada spójne zagospo-
darowanie otoczenia Wisły wraz z  jej dopływami, tworząc nową infra-
strukturę, która obejmie całe miasto. Na terenach Bulwarów Wiślanych 
miasto planuje wprowadzenie pasa zieleni rozdzielającego ruch pieszy 
i rowerowy oraz stworzenie nowych miejsc do wypoczynku z widokiem 
na Wisłę. Powstanie blisko 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajako-
wych wzdłuż Rudawy, Wilgi, Prądnika, Białuchy i  Dłubni, których cią-
głość zapewnią nowe kładki łączące Kazimierz z Ludwinowem, Salwator 
z Dębnikami oraz mniejsze kładki na rzekach dopływających do Wisły. 
Przy Bulwarach powstaną nowe lokale gastronomiczne, sklepy, prze-
strzenie wystawiennicze oraz stacje rowerowe. W  przyszłym roku go-
towy projekt rewitalizacji Bulwarów Wiślanych będzie konsultowany 
z mieszkańcami. W pierwszej kolejności rewitalizacja zostanie przepro-
wadzona na odcinku od mostu Dębnickiego do Grzegórzek. Prace mia-
łyby rozpocząć się po okresie wakacyjnym w przyszłym roku. Realizacja 
całego projektu zajmie 5 lat, a koszt szacuje się na ok. 100 mln zł.

fot. Piotr Gurgul, fot. na lic. Wikimeda Commons

fot. Piotr Cholewa, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Piotr Cholewa, fot. na lic. Wikimedia Commons
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niezbędnik

 n

147,00

 Średnie kursy walut

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych

 Średnia cena mkw. na rynku  
 pierwotnym w krakowie

 wybrane stawki podatku  
 od nieruchomoŚci

 mieszkania oddane 
 do użytkowania w polsce

 Średnie oprocentowanie  
 kredytów hipotecznych (3 mies.)

 wysokoŚć stawki zus  
 dla prowadzących działalnoŚć  
 gospodarczą cena złota

 odsetki (w skali roku)

 inflacja miesięczna

eur 4,2922

chf 3,7387

pln 3,59%

iii kw. 2018 7200 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 2,0% (sierpień 2018)

eur 2,1% (lipiec 2018)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3170

libor chf –0,7392

libor eur *** –0,3489

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)                         146,48

tabela nr 205/A/NBP/2018 z dnia 22.10.2018

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

(dane na dzień 19.10.2018 [Euribor],  
15.10.2018 [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 10.10.2018)

(źrodło: NBP)

(źrodło: GUS)

 (źrodło: ZUS)

(źrodło: KRN.pl)

(źrodło: NBP)
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transakcyjne koszty zakupu mieszkania z rynku pierwotnego

REKLAMA

taksa notarialna 

koszty związane z zakupem mieszkania o wartoŚci rynkowej 200 000 zł

dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania na kredyt

Wypis aktu notarialnego – 6 zł +VAT za jedną stronę
Otwarcie księgi wieczystej – 60 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł

è od wartości do 3000 zł – 100 zł
è od wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 

100 zł +3% nadwyżki powyżej kwoty 3000 zł
è od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 

310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
è od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł –  

710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych. podczas zakupu ze wsparciem kredytu 
hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi. oczywistym jest to, że podstawowym wydatkiem dodatkowym 
będzie opłacanie prowizji kredytowych. standardowa stawka prowizji to ok. 2 % kwoty kredytowej. czasem trzeba 
się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp. jednak na tym nie koniec wydatków. 
w przypadku zakupu mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:
è Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł
è Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – 200 zł
è Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej – standardowa stawka 

podatku to 250 zł
è Ubezpieczenie nieruchomości z cesją – wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie
è Ubezpieczenie pomostowe – obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni).  

wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

è od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł –  
1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

è od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł –  
4 770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

è od wartości powyżej 2 000 000 zł –  
6 770 zł +0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,  
nie więcej jednak niż 10 000 zł

opłaty notarialne (z podatkiem Vat) 965,55 zł
wpis prawa własności w księgę wieczystą 246,00 zł
założenie księgi wieczystej 60,00 zł
opłaty kredytowe:
– wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł
– prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł
– ubezpieczenie 250,00 zł
Łącznie 5740,55 zł
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aranżacje wnętrz

Ładne, tanie i ekologiczne,  
czyli meble z palet

M
ogłoby się wydawać, że zużyte palety to śmieci do wy-
rzucenia. Nic bardziej mylnego — odnowione, ciekawie 
wykorzystane palety mogą pełnić funkcję ozdobnych 

i funkcjonalnych mebli. Wystarczy nieco wysiłku i kilka dodatkowych 
materiałów, aby tanim kosztem urządzić swoje miejsce na ziemi.

Stolik, fotel czy łóżko
Sposób wykorzystania palet zależy jedynie od wyobraźni oraz 
tego, jaki mebel jest potrzebny. Nadają się do wykonania najróż-
niejszych sprzętów, od półki po łóżko. Ze względu na ich wygląd, 
są świetnym materiałem do wyposażenia ogrodu; można z  nich 
zrobić fotel lub sofę. Pomalowane, z materacem lub poduszkami 
będą wygodnym miejscem do wypoczynku. Meble z palet mogą 
być także uzupełnieniem wnętrza domu. Wykonany z nich stół, 
kanapa czy łóżko będą elementem użytkowym, który zadziwi 
gości. Aby nadać stolikowi wyjątkowy charakter, można do jego 
dolnej części dokręcić nieduże kółka. Mobilny stolik to bardzo 
praktyczne rozwiązanie, pozwalające na jego wygodne przesu-
wanie. Drugą opcją jest położenie na wierzchu kawałka szkła 
przyciętego na równi z brzegami palety. Stolik uzyska wtedy jesz-
cze bardziej loftowy charakter, a powierzchnia blatu się zwiększy. 
Wiele osób zamiast kupować gotowe łóżka, ustawia w  sypialni 
odświeżone palety, na których umieszcza materace. Tak przygo-
towane miejsce do spania stanowi alternatywę dla kosztownych 
mebli, a  jest nie mniej wygodne. Inny ciekawy sposób wykorzy-
stania tego niepotrzebnego już przedmiotu, to zawieszenie go na 
ścianie jako półki na drobiazgi. Pojedynczą paletę można również 
wykorzystać jako podstawkę na donice z roślinami lub postawić ją 
pionowo, a na poprzecznych deseczkach ustawić doniczki z kwia-
tami. Rośliny zwisające umieszczone w palecie, wraz z upływem 
czasu przysłonią drewno, tworząc zieloną ścianę.

W ostatnich latach coraz więcej osób interesuje się ekologicznym trybem życia, 
którego częścią jest recykling. Na fali rozwoju ekologii popularne stały się meble 
wykonane z palet. Dając im drugie życie, można nie tylko przyczynić się do 
ochrony środowiska, ale także stworzyć oryginalny wystój wnętrza. 

Ile kosztują palety i skąd je wziąć?
Najtańszym sposobem pozyskania materiału na meble jest zdo-
bycie używanych, niepotrzebnych już palet za darmo. Są one 
wykorzystywane na budowach, można więc zorientować się, 
czy można zdobyć je z tego źródła. Warto rozejrzeć się dookoła 
i sprawdzić, czy w pobliżu są budowy, gdzie z pewnością znajdą 
się zbędne palety. Pracownicy budowlani lub właściciele nowo 
wybudowanego domu być może zgodzą się oddać je za darmo 
lub za drobny upominek. Jeśli nie uda się ich otrzymać bez po-
noszenia kosztów, można je po prostu kupić w  skupie. Przed-
siębiorstwa budowlane zajmują się też detaliczną sprzedażą 
używanych palet, co z  pewnością jest bardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem niż zakup nowych. Jeśli jednak nie ma takiego 
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o bokach. Pełne krycie osiąga się po 2–3 warstwach nakłada-
nych co kilka godzin.

Następny etap pracy to łączenie palet. Do tego celu najlepiej 
wykorzystać kątowniki, płaskowniki lub śruby. Elementy spa-
jające warto przymocować w takich miejscach, których nie wi-
dać na pierwszy rzut oka, np. od spodu lub z boku. W przypadku 
bardziej złożonych mebli, np. sofy, oparcie musi być przymoco-
wane do siedziska również za pomocą metalowych elementów. 
Na samym końcu pozostaje najprzyjemniejsza część tworzenia 
mebla — dodawanie dekoracji. 

Podsumowując, potrzebne będą gąbka do czyszczenia, pa-
pier ścierny, impregnat, farba lub lakier, wkręty, metalowe ką-
towniki i  płaskowniki, młotek i  pędzel. Majsterkowicze mogą 
ułatwić sobie pracę, korzystając z narzędzi takich jak wkrętar-
ka i  szlifierka. W  zależności od pomysłu należy zaopatrzyć się 
w materiały dekoracyjne: materace, szkło hartowane, kółka.

Zalety mebli z palet
Dlaczego warto zainteresować się meblami z palet? Ich najwięk-
szą zaletą jest niepowtarzalność. Chociaż trend na ekologicz-
ne rozwiązania dla domu staje się coraz popularniejszy, meble 
z  palet wciąż są rzadziej spotykane niż gotowe zestawy mebli 
zamawiane w  sklepach. Ponadto samodzielnie wykonanemu 
meblowi można nadać indywidualny charakter. Wygląd stolika, 
łóżka czy półki warto dopasować do własnych upodobań i stylu 
mieszkania. Palety są materiałem uniwersalnym. Zmiana wyglą-
du wykonanych z  nich mebli nie sprawia trudności, wystarczy 
pomalować drewno albo wymienić blat lub siedzisko, by całko-
wicie zmienić styl.

Marta Hamera

skupu w  okolicy, można poszukać palet na aukcjach interneto-
wych i zamówić je z dostawą do domu. Na portalach aukcyjnych 
ceny wahają się od ok. 20 zł za używane, do 40 zł za te w bar-
dzo dobrym stanie. Palety to bardzo tani materiał, dlatego me-
ble z nich zrobione są tak atrakcyjnym wyposażeniem domu.

Przygotowanie palet. Materiały pomocnicze 
Przygotowanie mebli z  palet nie jest trudnym zadaniem i  nie 
wymaga kwalifikacji stolarskich. Przed przystąpieniem do pra-
cy należy dokładnie wiedzieć, jakiego efektu się oczekuje. Nie-
zbędne jest wykonanie pomiarów, np. materaca lub poduszek 
na siedziska, bądź pomieszczenia, aby wiedzieć, jaką wielkość 
palet wybrać. Również ich wysokość jest istotna, bowiem może 
będzie konieczne ustawienie dwóch lub trzech palet jedna na 
drugiej. 

Używane drewno wymaga starannego przygotowania. Pa-
lety nie mogą być mokre, dlatego trzeba pozostawić je do wy-
schnięcia. Gdy wyschną, należy je wyczyścić szpachelką lub 
szorstką gąbką, a następnie wygładzić za pomocą szlifierki lub 
papieru ściernego. Czyszczenie szlifierką oscylacyjną jest zde-
cydowanie szybsze i  łatwiejsze, ale użycie papieru ściernego 
to tańszy sposób. Po tej czynności koniecznie trzeba wytrzeć 
palety z  pyłu. Następny krok to impregnowanie drewna, je-
śli meble mają służyć do użytku zewnętrznego, ale nie jest to 
niezbędna czynność w  przypadku mebli domowych. Drewno 
można pomalować bejcą lub lakierem, jeżeli chcemy zachować 
oryginalny kolor. Jeśli jednak meble mają urozmaicać pomiesz-
czenie, można je pomalować na wybrany kolor, np. modny 
ostatnio biały, neutralny szary lub rustykalny brązowy. De-
ski należy malować pędzlem wzdłuż słojów, nie zapominając 
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Grafika we wnętrzu — to nie tylko obrazek

 Ulubiona plaża w łazience? Czemu nie
A może oryginalna grafika, która ożywi wnętrze? Na pewno każ-
dy z  nas przywozi mnóstwo zdjęć z  podróży. Chcemy uchwy-
cić piękny zachód słońca, ulubione miejsce czy widok. Do takich 
zdjęć często powracamy i wspominamy utrwalone na nich chwile.

Dzisiaj możemy wydrukować zdjęcia w  formie tapety, rów-
nież tapety przeznaczonej do pomieszczeń mokrych, i  zastoso-
wać jako materiał uzupełniający wnętrze lub będący jego główną 
dekoracją. W  przykładowym projekcie, należące do właścicieli 
mieszkania zdjęcie z plaży cieszy oko w łazience, doskonale uzu-
pełniając stonowaną kolorystykę płytek. 

Wydruk zdjęcia w formie tapety oferuje większość producen-
tów tapet oraz drukarnie specjalizujące się w druku fototapet. Do 
wykonania takiej wyjątkowej tapety będzie potrzebne wysokiej 
jakości zdjęcie. Im większa rozdzielczość, tym lepiej. 

A  jeśli zależy nam na stworzeniu niebanalnej dekoracji ścia-
ny, która ożywi wnętrze lub podkreśli jego charakter, ale nie 

aranżacje wnętrz

Z
astanawiając się nad wystrojem mieszkania, często po-
szukujemy przysłowiowej kropki nad i  – czegoś, co nada 
wnętrzom indywidualny charakter. Patrzymy na ściany 

w mieszkaniu, domu i pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to 
grafika, zdjęcie lub obraz, który oprawiony w ramę będzie ozdo-
bą i  pozwoli zagospodarować jakoś pustą ścianę. Dekorowanie 
ścian poprzez eksponowanie różnych dzieł sztuki jest obecne we 
wnętrzach od zawsze. Na początku obrazy i grafiki warsztatowe, 
później zdjęcia, były wieszane na ścianach jako forma ozdoby, de-
koracji. Jeśli posiadany obraz miał dużą wartość rynkową, stano-
wił dla właściciela powód do dumy.

Dzisiaj również nie wyobrażamy sobie mieszkania bez ulu-
bionego obrazu, zdjęć z podróży czy plakatu z ulubionego filmu. 
Współczesne technologie wykorzystywane w  projektowaniu 
wnętrz pozwalają nam na przetworzenie i  utrwalenie wybranej 
grafiki czy obrazu na różnorodnych materiałach, które później 
wykorzystamy jako niebanalny element aranżacji wnętrz.

Estetyka mieszkania ma kluczowe znaczenie dla poczucia komfortu domowników. 
Projektanci proponują różne rozwiązania aranżacyjne, które nie tylko służą do dekoracji, 
ale także pobudzają wyobraźnię i przywołują miłe wspomnienia. Dla jednych ważny 
będzie kolor, dla innych ciekawy motyw na ścianie, jeszcze inni chcieliby otaczać się 
pamiątkami z podróży. W każdym przypadku warto postawić na oryginalne wykorzystanie 
motywów dekoracyjnych. Wydruk na szkle, na tapecie, na płytce ceramicznej to tylko kilka 
z możliwości, jakie oferują współczesne technologie stosowane w aranżacji wnętrz.
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chcemy typowego zdjęcia, najlepiej zdecydować się na zakup 
grafiki wektorowej z  banku zdjęć i  zlecić wykonanie naklejki 
ściennej. Taką grafikę w  formie kolorowych lakierów wybrali-
śmy do projektu salonu manicure. Pas grafiki został wydrukowa-
ny w formie naklejki, a dzięki zastosowaniu transparentnej folii 
uzyskaliśmy efekt niewidocznego tła, co pozwoliło na wyekspo-
nowanie grafiki.

Grafika na szkle? Ale jak to? 
Drukowanie na szkle jest możliwe. Jest to przede wszystkim 
praktyczne, ale i  niezwykle estetyczne oraz efektowne rozwią-
zanie. Obecnie mamy do dyspozycji różne rodzaje i kolory szkła.

Producenci oferują jednokolorowe tafle, szkło z  nadrukami 
graficznymi i tapety, na które nakładamy szklaną taflę. Na uwa-
gę zasługuje szczególnie szkło z nadrukiem UV, które pozwala na 
wydruk dowolnej grafiki czy zdjęcia na szkle (nawet o wymiarze 
250×125 cm).

Do wyboru mamy zwykłe i hartowane szkło. Jego rodzaj na-
leży dostosować do miejsca, w którym planujemy montaż. Oczy-
wiście, szkło cechuje się dużą praktycznością — nawet w łazience 
pod prysznicem możemy cieszyć się z ulubionej grafiki, bo z po-
wierzchni szklanej bez problemu pozbędziemy się zacieków 
z wody i mydła. 

Bezpośredni nadruk UV na szkle to także alternatywa dla 
zastosowania grafiki jako dekoracji dla innych elementów wy-
posażenia wnętrza. Jeśli w mieszkaniu nie mamy możliwości za-
stosowania grafiki w  formie wydruku na szkle czy tapety, którą 
później wyeksponujemy na ścianie, wydruk UV możemy wykonać 
na innym szklanym elemencie. W projektowanym przez nas spa, 
które mieściło się na poddaszu, obecny w tej przestrzeni motyw 
przewodni palmowych liści, ze względu na skosy został wydru-
kowany na szklanych drzwiach przesuwnych. Dzięki temu zabie-
gowi z pozoru zwykły element wnętrza, jakim są drzwi, stał się 
nietuzinkową dekoracją . 

Ulubiona grafika czy zdjęcie z  podróży to dzisiaj prosty spo-
sób na stworzenie wyjątkowej i autorskiej dekoracji we wnętrzu. 
Za pomocą tego rodzaju elementów wystroju mieszkania moż-
na skutecznie „wyrazić siebie” — pokazując, co lubimy i  co jest 
dla nas ważne. Warto pamiętać, że każde wnętrze powinno w ja-
kiś sposób odzwierciedlać pasje oraz gusta właścicieli. Oczywi-
ście zawieszenie na ścianie niewielkich ramek z fotografiami czy 
zdjęciami sprawi, że dane pomieszczenie nabierze indywidualne-
go charakteru, ale po co się ograniczać, gdy do zagospodarowa-
nia jest np. cała ściana? Efekt, jaki uzyskamy, przyciągnie uwagę 
wszystkich gości, a nas będzie cieszyć codziennie.

tekst: arch. wnętrz Joanna Kawecka
projekty: Zespół jmsSTUDIO 

— ARCHITEKCI
zdjęcia: arch. Michał Smolarski
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Wygodny sen
artykuł sponsorowany

www.witekhome.pl

W
 czasach, w których rozwój zawodowy stał się kluczo-
wą kwestią, coraz częściej zapominamy o  zachowa-
niu harmonii między życiem zawodowym a osobistym. 

Nadmierne poświęcanie się pracy doprowadza do wyczerpania 
organizmu, rozkojarzenia, a  w  efekcie również chorób. Ważne 
jest, by zadbać o odpoczynek, regenerację ciała i umysłu zgodnie 
z popularną ostatnio ideą work-life balance. Każdy z nas ma swo-
je sposoby na zachowanie dobrego samopoczucia, zrelaksowanie 
się i odpoczynek. Dla jednych będzie to realizowanie pasji, dla in-
nych czas z rodziną, a tym, czego bez wątpienia potrzebuje każdy 
z nas, jest odpowiednia ilość i jakość snu. 

O  odpowiednio długi sen każdy z  nas musi zadbać sam, na 
szczęście w kwestii jakości snu z pomocą przychodzi nam bogata 
oferta materaców, które w dużym stopniu decydują o zdrowym 
i efektywnym śnie. Niemal 1/3 naszego życia spędzamy w łóżku, 
dlatego bardzo ważne jest możliwie najlepsze dobranie matera-
ca do naszych indywidualnych potrzeb. Warunki, w jakich śpimy, 
mają bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Dobry mate-
rac to komfortowy sen, zdrowy kręgosłup, lepsze samopoczucie 
i większa wydajność w codziennych aktywnościach. 

Dla utrzymania idealnej czystości i świeżości materaca należy 
upewnić się, czy ma on zdejmowany pokrowiec, nadający się do 
prania. Dodatkową zaletą mogą być właściwości antyalergiczne 
i antystatyczne pokrowca na materac.

Odpowiednia kołdra
Kolejną kwestią warunkującą zdrowy i komfortowy sen jest za-
kup odpowiednich: kołdry, poduszki i pościeli. W przypadku pro-
blemów z  alergią polecane są wypełnienia syntetyczne. Dużo 
bardziej wytrzymałe, odporne na zużywanie i  ubijanie są jed-
nak włókna naturalne, pierze oraz puch. Grubość kołdry nale-
ży dostosować do pory roku, by uniknąć przegrzewania, które 
utrudnia wypoczynek. Sięgając po poduszkę pamiętajmy, że nie 
powinna być zbyt twarda i wysoka, ponieważ mogłaby wywołać 
problemy z kręgosłupem. Warto zwrócić uwagę na to, by jej roz-
miar był dopasowany do pościeli. 

Decydując się na zakup pościeli, pamiętajmy, że ona również 
ma znaczenie dla wartościowego odpoczynku. Naturalne, oddy-
chające materiały zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, 
co wpływa na zdrowie i zwiększa komfort snu. Wysokogatunko-
wa bawełna o przyjemnej w dotyku przędzy otula nas, gwarantu-
jąc przyjemne odczucia i ułatwiając zasypianie. Niezwykła galeria 
wzorów i kolorów, a także inspiracje najnowszymi trendami spra-
wiają, że każdy znajdzie wzór odpowiedni do stylu i  nastroju, 
który pragnie oddać w  swojej sypialni. To wszystko sprawia, że 
odpoczywamy zdrowo i efektywnie, dzięki czemu z jeszcze więk-
szą wydajnością stawiamy czoła codziennym wyzwaniom. 

Witek Home

Jak dobrze wybrać materac?
Pierwszą kwestią, nad którą musimy się zastanowić, jest pozycja, 
w jakiej najczęściej śpimy. Pomoże nam to wybrać najwłaściwszy 
dla naszych potrzeb materiał, z  którego będzie wykonany ma-
terac. Osoby, które najczęściej śpią na boku, powinny rozważyć 
materac z  lateksu lub pianki, zapewni on idealne podparcie dla 
kręgosłupa. Ten typ materaca będzie również dobry dla użyt-
kowników lubiących spać na brzuchu, w ich przypadku sprawdzi 
się również materac kieszeniowy. Największy wybór mają osoby, 
które zwykle śpią na plecach, każdy rodzaj wypełnienia będzie 
w  tym przypadku właściwy. Kolejną kwestią jest dostosowanie 
twardości materaca do masy ciała i wzrostu. Dla osób szczupłych 
i niskich optymalne będą materace miękkie, a dla tych o większej 
budowie ciała, swoją funkcję lepiej spełnią średnio twarde i twar-
de. Materac średnio twardy to najbardziej uniwersalny wybór dla 
osób, które dzielą łóżko z partnerem, choć warto również pomy-
śleć o  wybraniu dwóch oddzielnych materaców dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników. 
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

1 Apartamenty Mogilska (ul  Mogilska) I etap – IV kw  2018,  
II, III, IV etap – IV kw  2019 27–59 od 6800 Activ Investment 61

2 Dąbska Street III etap (ul  Dąbska/ Lema) II kw  2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 51

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

76,  
70–134,  
30–98

8500,  
od 8300,  

8100–12 000
Inter-Bud Developer 39

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

5 Wiślane Tarasy 2 0 (ul  Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw  2019 30–92 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 56

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

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

36–77 6599–7659 Imperial Capital 61

10 Modern House (ul  Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Grupa Deweloperska Start 58

11 Osiedle Pasteura (ul  Pasteura 1) IV kw  2019 32–78 7000–8000 Tętnowski Development 44

12 Panorama Prądnik (ul  Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw  2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 54

13 Park Leśny Bronowice (ul  Starego Dębu) II kw  2019 38–76 6080–6450 Quelle Locum 52

14 Willa Słowicza (ul  Radzikowskiego 108) I kw  2019 37–71 6668–7508 WAKO 59

15 Wzgórza Witkowickie (ul  Witkowicka) I etap – II kw  2019,  
II etap – I kw  2020 53–93 od 6800 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 8600 Centrum Nowoczesnych Technologii 50

Przedszkola: 13

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1 

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 16

Linie tramwajowe: 11+2 nocne

Linie autobusowe: 10

Linie tramwajowe: 4+1 nocne

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

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

22 Głowackiego (ul  Głowackiego) bud  1 – zrealizowany 43–99 7900–9400 Dom-Bud M  Szaflarski 45, 56

23 Imperial Green Park Villa (ul  Truszkowskiego) IV kw  2019 44–97 od 6399 Imperial Capital 61

24 Oaza Bronowice (os  Stańczyka) Stańczyka 5 – wrzesień 2019 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice 4-5

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

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik Czerwony   Średnia cena: 7031 zł/mkw  

bronowice   Średnia cena: 8027 zł/mkw  

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

16 Cieślewskiego 7A (ul  Cieślewskiego) III kw  2019 29–67 6200–7700 Firma JANEX 49

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

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

39–72 6400–7400 Dom-Bud M  Szaflarski 56

19 ul  Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 63

20 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul  Marchołta 3) I kw  2019 33–97 6900–7800 WAKO 59

21 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 56

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5382 zł/mkw  

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

27 Mała Góra (ul  Mała Góra) zrealizowana 61–70 5500–6100 Proins 57

28 Mała Góra bud  C (ul  Mała Góra) IV kw  2019 45–70 5800–6500 Proins 57

29 ul  Wielicka/Rydygiera etap I – zrealizowany,  
etap II – IV kw  2019 28–74 5800– 6500 HSD Arrow 3

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

26 Starowolska Residence (ul  Starowolska) zrealizowana 178 8427 JARMEX 62
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łagiewniki – borek Fałęcki   Średnia cena: 6746 zł/mkw  

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

43 Hoffmanowej III kw  2019 21–78 od 7500 Budopol 48

44 Łagiewnickie Wzgórze (ul  Roi 6/Fredry) lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 55

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

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

41 Apartamenty Wadowicka II kw  2020 16–78 od 7200 Activ Investement 61

42 Inwestycja Wodna (ul  Wodna) IV kw  2020 31–73 od 6400 Activ Investement 61

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 

36 Bonarka, ul  Strumienna II kw  2020 29–106 6600–7200 HSD Arrow 3

37 Enklawa Rodzinna (ul  Kordiana) IV kw  2018 55–60 5850–6950 Grupa Deweloperska Start 58

38 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul  Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Grupa Deweloperska Start 58

39 ul  Turniejowa „B3” grudzień 2019 33–71 od 6300 Krakoin 63

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

30 Lubostroń Park (ul  Lubostroń 15) grudzień 2019 32–66 6900–8200 EXCON 46

31 ul  Małysiaka/ul  Komuny Paryskiej I kw  2019 33–90 5300–6000 Proins 57

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

33 Panorama Kliny (ul  Spacerowa) I/ II kw  2020 33–77 6500–7500 Inter-Bud Developer IV okładka

34 Pszczelna (ul  Pszczelna) III kw  2019 28–56 od 5560 Grupa Deweloperska Start 58

35 Riva Verona (ul  Madalińskiego 11a) III kw  2019 46–93 9 000–14 500 Riva Verona I okładka
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw ] Cena brutto [zł/mkw ] Firma Patrz str 

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

swoszowice   Średnia cena: 5516 zł/mkw  

Przedszkola: 14 Szkoły podstawowe: 6 Lekarze rodzinni: 2

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

Linie autobusowe: 19

bieńczyce   Średnia cena: 6018 zł/mkw  

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 5992 zł/mkw  

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

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

47 Osiedle Kameralne (ul  Jancarza / Kurzei) I kw  2019 22–59 6700–7700 Grupa Deweloperska Start 58

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice Krakowa  

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

49 Domy Otulone Puszczą (Niepołomice) II kw  2019 150–205 3600–4000 Grupa Ostoja 60

50  Domy Wrząsowice zrealizowana 118 3975–4228 Grupa Ostoja 60

51  Osiedle Dobranowice (Wieliczka) zrealizowana 131 i 166 2800–3500 Free Form Bud 53

52 Osiedle Klonowe 14 (Wieliczka, ul  Topolowa 
/ Kraków, ul  Bogucicka) I kw  2019 55 4173–4885 Savan Investments 47

52 Zacisze Bibice październik 2018 119 4293 Akwadrat Deweloper 63
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Piasta Towers

Inter-bud developer
Dział sprzedaży Kraków: Os. Bohaterów Września 84/1, 31-621 Kraków 
tel. +48 12 267 62 06 | e-mail: biuro@piastatowers.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 II	 	 30,73	 193	599	zł

	 1	 	 V	 	 33,49	 217	685	zł

	 3	 	 III	 	 71,00	 379	424	zł

	 3	 	 VII	 	 53,91	 339	633	zł

	 5	 	 IV	 	 86,86	 464	180	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers

adres os.	Bohaterów	Września	84B

miasto Kraków

cena za mkw. od	5344	do	6700	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras nie

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

38 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 21/2018

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

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Francesco Nullo 42/U8, 31-543 Kraków 
tel. +48 12 411 12 00 | e-mail: info@grzegorzkipark.pl 

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

            3       I                                 57,20                  486 200 zł 

 4      II             83,69                  669 680 zł

 3  VII  77,04 593 208 zł

 3  X  61,28 582 160 zł

nazwa inwestycji Grzegórzki Park bud. 5 i 6

adres ul. płk. Francesco Nullo

miasto Kraków

cena za mkw. od 8300 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  40,40 484 800 zł

 3  V  77,95 740 525  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.
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Osiedle Kwitnących Wiśni

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 4 I i II 97,43 5600 zł/m2

nazwa inwestycji Osiedle Kwitnących Wiśni

adres ul. Adama Ciołkosza i Wiktora Zina

miasto Kraków

cena za mkw. od 5600 zł 

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek nie

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

komórka lokatorska 5500 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Kwitnących Wiśni zlokalizowane jest w południowym 
Krakowie. Składa się z ośmiu budynków mieszczących w  sobie 
łącznie 32 mieszkania. Komfortowe lokale mają dostęp do tara-
sów lub ogródków. Dzięki swojej niskiej zabudowie, ogrodzeniu 
i zagospodarowaniu przestrzeni wspólnej zielenią Osiedle Kwit-
nących Wiśni to doskonałe miejsce dla osób, szukających cichej 
enklawy, która nie traci jednak żadnych zalet wynikających z miej-
skiej lokalizacji.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Wzgórze Witkowickie

adres ul. Witkowicka

miasto Kraków

cena za mkw. od 6800 zł brutto

termin oddania I etap: II kw. 2019 r.      

 II etap:  I kw. 2020 r. 

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe garaż: od 40 000 zł

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

 3 I + II  68,22 7300 zł/m2

 4 I + II  76,78 7500 zł/m2

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

 4 parter + I  82,87 6800 zł/m2

 5 parter + I  93,52 7100 zł/m2

 6             dom: parter + I      113,51+31,60  (garaż)    965 000 zł

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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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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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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Lubostroń Park

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

 1 I 33,09 234 940 zł

 1 II 37,92 295 300 zł

 2 parter 48,70 340 900 zł

 3 I 53,97 372 390 zł

 4 I 60,03 472 700 zł

 4 II 66,00 509 800 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15

miasto Kraków

cena za mkw. od 6900 zł

termin oddania grudzień 2019 r.

liczba kondygnacji 4 nadziemne, 1 podziemna

balkon mieszkania na kond. 1, 2 i 3 

taras nie

ogródek mieszkania na kond. 0

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

komórka lokatorska 8000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

lubostroń park to wyjątkowa inwestycja zlokalizowana w spo-
kojnej i zielonej części osiedla Ruczaj.

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

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

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Osiedle Klonowe 14

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

nazwa inwestycji Osiedle Klonowe 14

adres, miasto Wieliczka, ul. Topolowa

adres, miasto Kraków, ul. Bogucicka

cena za mkw. od 4170 zł

termin oddania II kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska nie

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Klonowe to przyszłościowe miejsce do życia, gdzie 
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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„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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Cieślewskiego 7A

Janex Sp. z o.o. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Franciszka Wężyka 26, 31-580 Kraków 
tel. 601 719 719, 12 647 97 77, 12 649 97 77 | www.janexkrakow.pl

nazwa inwestycji Kompleks Mieszkaniowy    
 Cieślewskiego 7A

adres ul. E. Cieślewskiego 7A

miasto Kraków

cena za mkw. 6200–7700 zł

termin oddania III kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 28 750 zł–30 625 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Nową inwestycją Firmy Janex jest wznoszony obecnie budy-
nek wielorodzinny przy ul. Cieślewskiego w bliskim sąsiedz-
twie Parku Lotników. Cicha okolica, liczne tereny zielone 
dadzą Państwu poczucie wytchnienia od codziennego zgieł-
ku. Z myślą o rowerzystach i rodzinach przy każdej z klatek 
zlokalizowano wózkownie oraz liczne komórki lokatorskie.  
W nadziemnych kondygnacjach zaprojektowano mieszkania  
o pow. od 29-67 m² (1-, 2- i 3-pokojowe), w różnych konfigura-
cjach. Garaż podziemny ma zapewnić komfort zamieszkiwania 
poprzez minimalizowanie ruchu kołowego przy samym budyn-
ku. Mieszkania na ostatnich kondygnacjach posiadają duże tara-
sy zapewniające dodatkową przestrzeń. W sąsiedztwie znajdują 
się liczne sklepy, szkoła, przedszkole, centra handlowe. Obsłu-
gę komunikacyjną zapewniają liczne linie autobusowe, których 
przystanki oddalone są o niecałe 3 min. spaceru od inwestycji. 
Główne arterie komunikacyjne miasta zapewniają dogodny do-
jazd w dowolny rejon. Bezkolizyjnie i szybko można wydostać się 
na obwodnice miasta, dalej na autostradę A4.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 II 53,00 363 324 zł

 2 I 42,00 283 075 zł

 1 I 29,00 194 379 zł

 2 II 46,00 342 443 zł

 3 III 67,00 498 020 zł
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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 8200 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 stre-
fa wypoczynkowa, w tym ładnie oświetlone alejki spacerowe wraz 
ze specjalnie zaaranżowaną zielenią. Wysoki standard inwestycji 
dodatkowo został podkreślony eleganckim wykończeniem klatek 
schodowych, nowoczesną elewacją i dużymi przeszkleniami.

Gwarantujemy miejsce parkingowe dla każdego z mieszkań, a tak-
że dla gości. Bezpieczeństwo zapewni całodobowy monitoring 
terenu wokół budynków, zaś możliwość zakupów i  skorzystania 
z szeregu usług umożliwią lokale handlowo-usługowe zlokalizowa-
ne w części parterowej budynków. Na terenie osiedla zaprojekto-
waliśmy przedszkole, bezpieczne place zabaw, ogrodzony 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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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 8200 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 stre-
fa wypoczynkowa, w tym ładnie oświetlone alejki spacerowe wraz 
ze specjalnie zaaranżowaną zielenią. Wysoki standard inwestycji 
dodatkowo został podkreślony eleganckim wykończeniem klatek 
schodowych, nowoczesną elewacją i dużymi przeszkleniami.

Gwarantujemy miejsce parkingowe dla każdego z mieszkań, a tak-
że dla gości. Bezpieczeństwo zapewni całodobowy monitoring 
terenu wokół budynków, zaś możliwość zakupów i  skorzystania 
z szeregu usług umożliwią lokale handlowo-usługowe zlokalizowa-
ne w części parterowej budynków. Na terenie osiedla zaprojekto-
waliśmy przedszkole, bezpieczne place zabaw, ogrodzony 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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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.

II etap już w sprzedaży.
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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

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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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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rynek pierwotny

®

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 70 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 61 m2 do 70 m2

l podziemne miejsca garażowe

l teren monitorowany

Mieszkania

Mieszkania

Mieszkania

MIESZKANIA
GOTOWE DO ODBIORU

NAJNOWSZA
INWESTYCJA
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rynek pierwotny

www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl
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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

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. Szablowskiego 6 
www.smgrodzka.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

Złotego Sokoła
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Grupa KRAKOIN 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 9 |

tel. 12 421 37 37, 12 423 03 29, 12-423-00-10   |   biuro@krakoin.com.pl |

mieszkania o pow. 33–71 m2

ceny od 6300 zł/m2 

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Reduta

PODGÓRZE DUCHACKIE
ul. Turniejowa

www.krakoin.com.pl

mieszkania o pow. 42–50 m2

ceny od 6300 zł/m2 

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

■ działki od 279 do 321 m2

■ możliwość wykończenia 
pod klucz

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

Oddanie inwestycji  
do użytkowania

IV kw. 2018 r.
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ANWA TOYOTA AL POKOJU 
Al. Pokoju 57, 31–564 Kraków   |   tel. 12 297 26 92 
e-mail: biuro@anwa.eu 
więcej www.anwa.eu
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P
racodawcy i  projektanci zauważyli dotychczas pozyty w-
ny wpł y w aranżacji przestrzeni biurowej na pracowników 
i  prześcigają się w  tworzeniu kolejnych koncepcji. Nadal nie 

docenia się jednak elementów zwieńczających budynek, czyli da-
chów, które — poza pięknymi widokami — mają w  sobie też duży 
potencjał. Warto przyjrzeć się kwestii zagospodarowania tej do-
datkowej przestrzeni, ponieważ niesie ona ze sobą wiele korzyści 
ekonomicznych i prozdrowotnych.

Klimat wpływa na wykończenie
Pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę przy roz-
patry waniu projektu, jest usytuowanie budynku, przy którym 

Czas na relaks
Praca w biurowcu niesie ze sobą wiele negatywnych czynników. 
Według raportu Zespołu Analiz i  Opracowań Tematycznych 
z Biura Analiz i Dokumentacji, aż 46 proc. pracowników narzeka 
na rozpraszające dźwięki. Badani narażeni są na uciążliwy hałas 
związany z działaniem maszyn i sprzętu biurowego, takiego jak 
ksero, telefony czy faksy. Pomimo niskiego poziomu wytwarza-
nych decybeli są one elementem rozpraszającym i  uniemożli-
wiającym skupienie uwagi nawet 37 proc. zatrudnionych. Hałas 
uliczny i drogowy również mają negatywny wpływ na pracow-
ników (21 proc.), a  najmniej uciążliwym elementem jest gło-
śne zachowanie współpracowników (12 proc.). W  dobie open 

space’ów, które mają wspomagać 
współpracę między pracownika-
mi, ważne jest, by znaleźć czas na 
oddech i chwilę dla siebie. Do tego 
celu coraz częściej wykorzystu-
je się chillout roomy, czyli pomiesz-
czenia lub wyznaczone strefy, 
mające sprzyjać odpoczynkowi. 
Aby pracownik (np. podczas prze-
rwy) zrelaksował się i  odciął od 
środowiska wywołującego stres, 
warto przemyśleć wykorzystanie 
powierzchni pozwalającej na mak-
symalną redukcję tych czynników. 
Wobec powyższych, wykorzysta-
nie dachu lub poddasza nadaje się 
idealnie na zaaranżowanie takiej 
strefy wypoczynkowej. Odrobi-
na zieleni, sofy, pufy a nawet coraz 
częściej wprowadzane konsole do 
gry, potrafią zminimalizować po-
ziom stresu pracownika. Udowod-
niono również pozytywny wpływ 
na lokowanie takich pomieszczeń 

w  biurze, ponieważ dzięki chwili relaksu produktywność pra-
cowników wzrasta.

Gra w zielone
Jeśli klimat jest bardziej sprzyjający, warto pomyśleć o  wpro-
wadzeniu do projektu elementów zielonych. Przemyśleć moż-
na także kwestię przekształcenia fasady biurowca w ogród. To 
rozwiązanie zdecydowanie niesie ze sobą wiele zalet. Przede 
wszystkim redukuje hałas w budynku o ok. 8 dB, polepsza mi-
kroklimat dzięki wydzielaniu tlenu i  redukcji dwutlenku węgla, 
a specjalnie dobrane gatunki roślin oczyszczają powietrze z py-
łów, kurzu i  spalin, poprzez filtrowanie szkodliwych substancji 
z  powietrza. Zieleń zatrzymuje również wodę opadową, któ-
ra w  późniejszym czasie paruje do atmosfery, co wpływa na 

Podczas projektowania budynku dach bywa ostatnim uwzględnianym elementem, 
nierzadko nawet zupełnie pomijanym w kwestii aranżacji. Niesie ze sobą jednak 
potencjał, który odpowiednio wykorzystany przyniesie niespodziewane efekty.

Wykorzystać każdą przestrzeń
Biurowce

będą trwał y prace. O  ile zamknięte biura i  ich wnętrza nie będą 
narażone na warunki atmosferyczne, o  tyle przy projektowaniu 
fasady budynku pod rozwagę należy poddać kwestię strefy kli-
matycznej, w  jakiej ulokowany będzie projekt. Przewagę mają 
zdecydowanie ciepłe kraje o  umiarkowanym klimacie, gdzie wa-
runki atmosferyczne nie są nieprzewidy walne i  nie zmieniają się 
gwałtownie. Polska nie jest krajem, w  którym możemy do koń-
ca przewidzieć, w  jaki sposób będzie w yglądał następny miesiąc, 
a  już na pewno kolejne lata, więc w  projekcie warto uwzględnić 
elementy ochraniające zewnętrzną część budynku. W  obliczu 
nieuniknionych zmian klimatycznych, ważne będzie zatem pod-
jęcie decyzji, czy fasada zostanie zaprojektowana w  formie za-
mkniętej czy otwartej. W  świetle tej decyzji kluczowe będą dalsze 
etapy i konkretny projekt fasady.
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zwiększenie wilgotności powietrza. Co więcej, roślinność sta-
nowi świetną warstwę izolacji termicznej, ponieważ w  zimie 
akumuluje ciepło, a  latem chroni przed nagrzewaniem. Jest to 
znaczne odciążenie, ponieważ w  lecie temperatura na dachu 
może sięgnąć 80°C, zaś przy zastosowaniu rozwiązania z ogro-
dem wynosi zaledwie 30°C.

 Zieloni prekursorzy
Jednym z  przykładów wykorzystania dachu w  formie ogrodu 
jest dach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, który zo-
stał zaprojektowany przez architekt krajobrazu Irenę Bajerską. 
Jego dwukondygnacyjna forma zawiera w  sobie wiele różno-
rodnych elementów zieleni, a  nawet przepływający strumień. 
Innym zielonym projektem może pochwalić się również innowa-
cyjny kompleks biurowo-konferencyjno-hotelowy „Posejdon” 
w  Szczecinie, który zostanie otwarty w  2019 r. i  ma być naj-
bardziej ekologicznym budynkiem w  tej części Europy. Na da-
chu modernizowanego obiektu powstanie sky bar z widokiem na 
śródmieście. Dobrym pomysłem może być również zastosowa-
nie przeszklenia i ochrona roślinności w formie ogrodu zimowe-
go, który pozwoli zieleni utrzymać się w chłodniejszym klimacie. 
Warszawscy inwestorzy, zajmujący się budową kompleksu biu-
rowego Forest, planują zaaranżowanie tarasów na dachach, na 
których zaplanowano np. mini-szklarnie czy siłownię na świe-
żym powietrzu.

Chwila zastanowienia może przynieść wiele różnorodnych 
rozwiązań, które sprawią, że biurowiec stanie się atrakcyjny 

i  zyska dodatkowe funkcje. Należy jednocześnie pamiętać, że 
możliwość obciążenia dachu budynku jest ograniczona, więc 
nie wszystkie rozwiązania będą możliwe do zastosowania. Lo-
kalizacja masywnych elementów i ciężkich materiałów musi być 
zatem uwzględniona na etapie projektowania obiektu, a później 
konsultowana z architektem lub konstruktorem budynku. Jeśli 
jednak zachowane zostaną normy i  odpowiednia ostrożność, 
wiele koncepcji będzie możliwych do zrealizowania.

Daria Wyka
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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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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 147,70 m2

cena 6838/m2 / 1 009 909 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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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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Dekerta 18 ul. Dekerta 18

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

WyNAJeM

metraż 500,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

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

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – układ gabinetowy

inne dostępne lokale 225 m2 (pół piętra) 
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Kontakt: 
Joanna Jaroszewska    tel.: 573 900 933    Joanna.Jaroszewska@orange.com

Cena netto:

42 000 000 zł
Kraków, ul. Rakowicka 51
woj. małopolskie
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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

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

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

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

Inwestycja oparta 
na nieruchomościach

Więcej informacji na 
www.weksleinwestycyjne.pl

Tradycyjne inwestycje
w nowoczesnym 
wydaniu
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EKSPERT RADZI

Potrzebne dokumenty
Na spotkanie z agentem nieruchomości powinniśmy zabrać dowód 
osobisty, który będzie potrzebny podczas spisywania umowy. Jeże-
li chcemy kupić mieszkanie, to w zupełności wystarczy. W przypad-
ku sprzedaży musimy zabrać ze sobą więcej dokumentów. Tomasz 
Nowak, właściciel Nowak Estate tłumaczy: Należy przygotować: akt 
nabycia nieruchomości, czyli dokument, na podstawie którego zosta-
liśmy jej właścicielami, oraz nr Księgi Wieczystej. Może to być umowa 
sprzedaży, akt darowizny, postanowienie o  nabyciu spadku lub akt po-
świadczenia dziedziczenia, decyzje spółdzielni o przydziale lokalu w przy-
padku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 
Jeśli sprzedajemy mieszkanie, warto mieć ze sobą ostatnie naliczenie 
opłat administracyjnych. W  przypadku działki lub domu potrzebujemy 
wypisu z  rejestru gruntów, mapy ewidencyjnej. Jeśli sprzedajemy dom, 
należy dodatkowo przygotować zawiadomienie o zakończeniu budowy, 
pozwolenie na budowę, projekt.

Przed sprzedażą mieszkania
Jeżeli już na pierwszym spotkaniu zamierzamy zaprezentować 
mieszkanie agentowi nieruchomości, pamiętajmy, by dokładnie je 
posprzątać. Dzięki temu ekspert będzie mógł lepiej ocenić jego po-
tencjał, a być może także od razu wykonać zdjęcia, które zilustrują 
ofertę na portalach ogłoszeniowych. Wiele osób, które chcą sprze-
dać mieszkanie, z góry zakłada, jaką kwotę chciałyby uzyskać. Nie-
stety często okazuje się, że założona suma jest niemożliwa do 
osiągnięcia. Niewłaściwa cena może powodować wiele problemów. 
Jeśli cena nieruchomości wyraźnie przekracza średnie ceny za podobne 
nieruchomości, to kupujący może jej w ogóle nie znaleźć w wyszukiwar-
kach biur czy portali. I nawet gdy właściciel jest skłonny do znacznej ne-
gocjacji, to nie będzie z kim negocjować — przestrzega Tomasz Nowak. 
Jeśli oferta z powodu zbyt wysokiej ceny jest długo na rynku, traci zain-
teresowanie i  opatrzy się poszukującym. Tracimy efekt świeżości, który 
uzyskujemy, wystawiając nową ofertę — dodaje. Dlatego w tej kwestii 
często lepiej zdać się na eksperta, który dobrze zna rynek, a jedno-
cześnie nie podchodzi do sprzedaży w sposób emocjonalny.

Współpraca kluczem do sukcesu
Bez względu na to, czy planujemy kupić, czy sprzedać mieszkanie, 
ważne, żebyśmy wiedzieli dokładnie, czego oczekujemy od pośred-
nika nieruchomości, a jednocześnie byli gotowi wysłuchać jego rad, 
jako eksperta, który ma doświadczenie w  prowadzeniu tego typu 
transakcji. We współpracy z agentem nieruchomości niezwykle waż-
ne są również szczerość i wzajemne zaufanie. Dzięki nim współpraca 
będzie przebiegała efektywnie, a co za tym idzie — szybciej osiągnie-
my cel, jakim jest sprzedaż lub zakup mieszkania.

Anna Kapłańska

Przed spotkaniem z agentem 
nieruchomości

P
ierwsze spotkanie z agentem nieruchomości to okazja do tego, 
by ustalić szczegóły współpracy. Jeżeli jakiś fragment umowy 
jest dla nas niezrozumiały, warto poprosić o jego wyjaśnienie. 

W  czasie rozmowy ekspert z  pewnością wyjaśni nam, jak będzie 
przebiegać sprzedaż lub poszukiwanie mieszkania. Warto jednak 
już wcześniej podjąć pewne kroki, które przyspieszą cały proces.

Czego właściwie szukamy?
Zanim spotkamy się z wybranym agentem, który pomoże nam zna-
leźć nieruchomość, warto zastanowić się nad tym, jakie mieszka-
nie chcielibyśmy kupić, a jakie aspekty z naszego punktu widzenia 
zdyskwalifikują dane lokum. Im więcej szczegółów podamy po-
średnikowi, tym łatwiej będzie mu znaleźć miejsce, które spełni 
nasze oczekiwania. Oszczędzimy więc czas i  nie będziemy otrzy-
mywać ofert, które nas nie zainteresują. Ważne są m.in. takie ce-
chy, jak lokalizacja, maksymalna odległość od środków komunikacji 
miejskiej, kondygnacja, na której powinno znaleźć się mieszkanie, 
metraż czy liczba pomieszczeń. Istotne są też bardziej szczegóło-
we aspekty: czy budynek koniecznie musi posiadać windę? Wolimy 
osobną kuchnię czy w  aneksie? Chcemy wprowadzić się natych-
miast po zakupie czy jesteśmy gotowi na wykonanie ewentualnego 
remontu? Pytania można mnożyć bez końca. Im bardziej będziemy 
świadomi tego, na czym nam zależy, tym lepiej ułoży się współpraca 
z agentem nieruchomości.

Jaką kwotą dysponujemy?
Kolejna ważna informacja to maksymalna kwota, jaką jesteśmy 
w  stanie zapłacić za mieszkanie. W  przypadku zamiaru sfinanso-
wania transakcji za pomocą kredytu hipotecznego, warto wcze-
śniej wybrać się do doradcy finansowego i sprawdzić, jak wygląda 
nasza zdolność kredytowa. Już na pierwszym spotkaniu z agentem 
nieruchomości warto również porozmawiać o terminie, w którym 
chcielibyśmy kupić mieszkanie. Zupełnie inaczej będzie wygląda-
ła praca pośrednika, gdy zaznaczymy, że zależy nam na czasie, niż 
wtedy, jeśli powiemy mu, że chcemy kupić mieszkanie w przyszłym 
roku i dopiero delikatnie się rozglądamy.

Bez względu na to, czy chcemy kupić, czy sprzedać mieszkanie, odpowiednie 
przygotowanie do pierwszego spotkania z agentem nieruchomości pozwoli nam 
maksymalnie wykorzystać czas, a w przyszłości zaowocuje efektywną współpracą.
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Skuteczność umowy najmu okazjonalnego
Czy umowa najmu okazjonalnego, do której nie dołączono oświad-
czeń opisanych w art. 19a ust. 2 ustawy o ochronie praw lokato-
rów, jest w ogóle ważna i skuteczna?

Jak potwierdza Sąd Okręgowy w  Poznaniu w  wyroku z  30 
czerwca 2014 r. sygn. XV Ca 217/14: Niezrealizowanie przez stro-
ny umowy najmu okazjonalnego szczególnych obowiązków przewidzia-
nych w ustawie z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, 
(…) i charakterystycznych dla tego rodzaju najmu (jak złożenie przez na-
jemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji czy zgłoszenie zawarcia 
umowy przez wynajmującego w  urzędzie skarbowym) spowoduje, że 
najem ten będzie miał ograniczoną skuteczność, natomiast nie zmieni 
się jego charakter w tym sensie, że w dalszym ciągu będzie to umowa 
najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas oznaczony, która — zgodnie 
z art. 19d ust. 1 ustawy — wygasa po upływie czasu, na jaki była zawar-
ta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

Przy takim poglądzie na analizowane zagadnienie, wynajmują-
cy nie uniknie konieczności zainicjowania sprawy sądowej o  eks-
misję. Oczywiście, jak to w prawie bywa — można także forsować 
odmienny pogląd, tj. uznać, że cała umowa najmu jest w tej sytu-
acji nieważna, a  lokator korzysta z  nieruchomości bez podstawy 
prawnej. Niezależnie od powyższego, wynajmujący na zasadach 
ogólnych może też uchylić się od złożonego oświadczenia woli, po-
wołując się na podstęp kontrahenta. 

Rozważenia te są jednak o  tyle nieistotne, że z  braku stosow-
nych oświadczeń o  dobrowolnym poddaniu się egzekucji, wy-
najmujący, w celu eksmisji lokatora i  tak nie uniknie konieczności 
wszczęcia kosztownej i czasochłonnej sprawy sądowej.

Jak zatem sprawić, by wilk był syty i owca cała? 
Najprościej jest zawrzeć w umowie klauzulę, w myśl której do wy-
dania lokalu w posiadanie najemcy dojdzie, pod warunkiem dorę-
czenia wynajmującemu oświadczeń, o  których mowa w  art. 19a 
ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Umowa najmu okazjonalnego w sporach 
o eksmisję 

P
rowadzenie sporów sądowych o  wydanie lokalu to zajęcie 
czasochłonne i kosztowne. Każda zatem możliwość uniknię-
cia sądowej batalii, z perspektywy wynajmującego jest zjawi-

skiem jak najbardziej pożądanym i korzystnym.
Praktyka sądowa wskazuje nadto, że sprawy te, poza orzecze-

niem eksmisji, często kończą się także przyznaniem lokatorom tzw. 
prawa do lokalu socjalnego. Optymistycznie, odwleka to możliwość 
odzyskania nieruchomości przynajmniej o kilka miesięcy (a w skraj-
nych wypadkach i lat). 

Abstrahując od tego, czy najem okazjonalny jest „bezpieczniej-
szy” od „zwykłej” umowy najmu (ustawa zawiera szereg luk, przez 
które teoria ta nie zawsze potwierdza się w praktyce), często zda-
rza się, że strona nie może skorzystać z uproszczonego trybu eks-
misji wskutek własnego zaniedbania. 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, umo-
wą najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, 
którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności go-
spodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, 
nie dłuższy niż 10 lat. Na mocy ust. 2 wyżej wymienionego artykułu, 
do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najem-

ca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lo-
kalu (…);

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł za-
mieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia 
lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny 
do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na 
zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wska-
zanym w oświadczeniu (…).
Przepisy te nie wymagają, by wyżej wymienione dokumenty sta-

nowiły załącznik do umowy już w dniu jej zawarcia. Dopuszczalnym 
jest m.in., żeby najemca zobowiązał się doręczyć wynajmującemu 
przedmiotowe oświadczenia, np. do określonego dnia. Chodzi wy-
łącznie o to, by finalnie stały się one załącznikami do umowy.

Taki sposób zawierania umów najmu okazjonalnego często 
spotyka się w praktyce. Niejednokrotnie bowiem obydwie strony 
zainteresowane są jak najszybszym zawarciem umowy (wszak po-
szukiwania najemcy to też coś, co wymaga czasu). Przez pośpiech 
strony godzą się odwlec w czasie dopełnienie formalności. Zwłasz-
cza gdy wynajmujący ulega wrażeniu uczciwości najemcy. Czymś, 
co wynajmujący z  reguły przyjmuje do wiadomości ze zrozumie-
niem, są wymówki, że nie zawsze jest czas i sposobność, by udać 
się do notariusza, lub że najemca nie chce ponosić kosztów z tym 
związanych przed podpisaniem umowy. Ponadto jeżeli przez kilka 
miesięcy najemca terminowo rozlicza się z wynajmującym (lub pła-
ci z góry), ten w pewnym momencie przestaje się upominać o do-
ręczenie brakujących załączników. Problemy zaczynają się, gdy 
najemca przestaje płacić czynsz.

Umowę najmu okazjonalnego powszechnie uznaje się za „bezpieczniejszą” dla 
wynajmującego niż „zwykły” najem. Causą tego poglądu jest teoretyczna możliwość 
eksmisji lokatora, bez wyroku sądu (oczywiście pod pewnymi warunkami). 
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Michał Podolec
Radca prawny
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3-pokojowe - 66 m² 
Stare Miasto, ul. Koletek    
Nieruchomość składa się z dwóch oddziel-
nych mieszkań. W każdym znajduje się 
salon z aneksem kuchennym, łazienka z WC 
oraz osobna sypialnia. Ogrzewanie gazowe. 
Możliwość zmiany układu. Znakomite pod 
inwestycję. Blisko Bulwarów Wiślanych. 
 

Cena 665.000 zł  
Tel. 512 110 804                                

3-pokojowe - 51,2 m²
Proponujemy Państwu mieszkanie w aparta-
mentowcu „Konstelacja” przy ul. Miłkowskiego, 
składającego się z: salonu z aneksem kuchen-
nym z wyjściem na balkon, 2 nieprzechodnich 
sypialni, łazienki z WC oraz korytarza. Ogrze-
wanie i woda miejska. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w garażu podziemnym. 
 

Cena 460.000 zł
Tel. 782 941 234

3-pokojowe - 60,5 m² 
Stare Podgórze
Mieszkanie w stanie do remontu, położone 
na czwar tym piętrze w zadbanym cztero-
piętrowym bloku. W skład nieruchomości 
wchodzi przestronny salon z balkonem, 
osobna jasna kuchnia, dwie sypialnie, 
łazienka, WC oraz przedpokój. Ogrzewanie 
z sieci MPEC. Widok na duży ogród.

Cena 540.000 zł
Tel. 513 084 377

2-pokojowe  
Bronowice, ul. Bronowicka
Mieszkanie o powierzchni 51m², zlokalizowane 
na trzecim pietrze w kameralnym budynku.
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
2 pokoi, jasnej osobnej kuchni, łazienki 
z WC, piwnicy oraz dużego balkonu. Budynek 
znajduje się w doskonałej lokalizacji pod wzglę-
dem komunikacyjnym, jednocześnie w cichej 
i spokojnej okolicy.

 Cena 382.000 zł
Tel. 12 307 21 24

3-pokojowe – 52 m² 
Stare Miasto, ul. Wygoda 
Mieszkanie w bloku z lat 60-tych,  przy Placu 
Kossaka o powierzchni 51 m², składa się z 
salonu, osobnej jasnej kuchni, dużego balkonu, 
2  sypialni, łazienki z WC oraz piwnicy o 
powierzchni 2,8m². Odnowiony budynek 
posiada miejsca postojowe na ogrodzonym  
terenie. Mieszkanie z ogrzewaniem z sieci 
miejskiej po generalnym remoncie. 

2-pokojowe - 31 m²  
Kazimierz, ul. Starowiślna
Mieszkanie składa się z jednego osobnego 
pokoju,  oddzielnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju.  Do mieszkania przynależy 
komórka lokatorska położona obok mieszka-
nia. Nieruchomość po generalnym remoncie.  

Cena 329.000 zł
Tel. 512 110 804

1-pokojowe - 27 m² 
Krowodrza, ul. Bratysławska 
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, salonu 
z aneksem kuchennym oraz łazienki. Piękny 
widok na Kraków. Budynek chroniony i  mo-
nitorowany. Bliska odległość od przystanków 
komunikacji miejskiej. 

1-pokojowe - 36 m² 
Stare Podgórze/Ludwinów 

Mieszkanie w stanie do zamieszkania, 
o wysokim standardzie wyposażenia, położone 
na drugim piętrze w pięciopiętrowym aparta-
mentowcu. W skład nieruchomości wchodzi 
salon z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka 
z WC, duży balkon oraz hall. Ogrzewanie MPEC. 
Nieruchomość idealnie przystosowana do naj-
mu krótkoterminowego.
 
Cena 517.000 zł
Tel. 513 084 377

3-pokojowe - 55 m² 
Grzegórzki, ul. Aleja Pokoju 
Przedpokój, dwa oddzielne pokoje, salon z 
aneksem kuchennym, garderoba, łazienka, wc, 
balkon. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie 
technicznym; wymaga jedynie odświeżenia. 
Blisko przystanek MPK.

 

1-pokojowe - 28 m² 
Kozłówek, ul. Wolska
Osobna kuchnia, pokój, łazienka z WC, piw-
nica, dwie loggie. Mieszkanie na pierwszym 
piętrze w niskim bloku, blisko komunikacji 
miejskiej. Lokal w stanie dobrym, idealny 
pod wynajem. Woda i ogrzewanie z sieci 
miejskiej.

Cena 440.000 zł                                                
Tel. 531 992 777

Cena 247.000 zł                                                 
Tel. 793 717 771 

Cena 495.000 zł
Tel. 534 534 605 

Cena 190.000 zł
Tel. 534 533 332 
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3-pokojowe - 64 m² 
Nowa Huta, os. Centrum B
3 osobne pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
WC. Mieszkanie znajduje się na czwartym 
piętrze w bloku z windą. Blok z cegły. Miesz-
kanie jest dwustronne. Blisko komunikacji 
miejskiej. 

 Cena 298.000 zł 
Tel. 12 359 39 25

Dom - 300 m² 
Nowy Prokocim                                                               
 
Wolnostojący, jednorodzinny dom z garażem 
składający się z 3 kondygnacji w stanie bardzo 
dobrym. Dom położony na płaskiej działce 4,65 
ar. Okolice stanowi niska zabudowa domów, 
niewielka odległość od przystanków komunikacji 
miejskiej oraz stacji PKP. 

Cena 890.000 zł 
Tel. 600 176 207

4 pomieszczenia - 91 m² 
Stare Miasto, ul. Siemiradzkiego

Lokal użytkowy – nieruchomość usytuowana 
na niskim parterze kamienicy położonej 
w obrębie trzech szkół (licea i podstawowa), 
blisko hoteli i w sąsiedztwie szpitala co daje 
bardzo dobrą lokalizację pod różnego rodzaju 
usługi. Składa się z dużej sali frontowej, 
trzech mniejszych pomieszczeń oraz WC. 
Wejście frontowe i z klatki, a także wyjście 
na oficynę.

Cena 549.000 zł
Tel. 793 001 35

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

Dom – 90 m²  
Posądza 
  
Dom parterowy na działce 24 ar. Trzy pokoje, 
salon, łazienka,  kuchnia. Bardzo dobry 
stan. Ogrzewanie C.O (piec na ekogroszek). 
Cicha i  spokojna okolica. Blisko drogi relacji 
Proszowice – Kocmyrzów – Kraków. 

Cena 269.000 zł  
Tel. 792 707 776

2-pokojowe - 70 m² 
Stare Miasto, ul. 
Siemiradzkiego
Nieruchomość w częściowo odnowionej kamie-
nicy, przy jednej z najspokojniejszych ulic Sta-
rego Miasta. Składa się z przestronnego salonu, 
osobnej sypialni, kuchni, łazienki oraz osobnego 
WC i przynależnej piwnicy. Możliwość aranżacji 
na 3-pokojowe lub nieformalnego podziału na 
dwa lokale. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie. 

Cena 549.000 zł 
Tel. 793 001 356

2-pokojowe - 50 m2 
Śródmieście, ul. Brodowicza

Sypialnia, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc. Przyziemie w kamienicy, 
ogrzewanie podłogowe. Funkcjonalny układ 
pomieszczeń. Mieszkanie po remoncie. 
Doskonałe połączenie MPK z każdą częścią 
Krakowa. 
 

2-pokojowe - 74,5 m² 
Wola Duchacka Wschód 
Duży salon z kominkiem, przestronna  
sypialnia, jasna kuchnia,  łazienka z WC,  
do której wejście jest zarówno z przedpokoju 
jak i z sypialni. Do lokalu przynależy taras  
o powierzchni 105 m². Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. 
 

4 - pokojowe -  85 m² 
Czyżyny, os. Dywizjonu 303 
Przedpokój, 4 niezależne pokoje, jasna 
i umeblowana kuchnia, łazienka z wanną, 
osobna toaleta, loggia z południową 
ekspozycją, piwnica. Mieszkanie w dobrym 
stanie, dostępne od zaraz. W najbliższym 
sąsiedztwie Park Skalskiego oraz liczne place 
zabaw. Idealna propozycja dla rodziny. 

Dom - 160 m²  
Kliny, ul. Czeppe    
Dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony, 
z zaadaptowanym poddaszem. Garaż w 
bryle budynku. Do nieruchomości przynależy 
ogródek oraz wybrukowany plac przed 
domem, gdzie można zaparkować 
2-3 samochody.
 

Cena 870.000 zł
Tel. 692 505 666

Cena 475.000 zł
Tel. 535 221 232

Cena 554.000 zł
Tel. 537 496 677

Cena 340.000 zł
Tel. 604 683 680
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Cena 255.000 zł
Tel. 537 680 002

2-pokojowe - 48,72 m² 
os. Złocień, ul. Malachitowa       

Przedpokój, przestronna jasna kuchnia, 
2 niezależne pokoje, łazienka z WC, gardero-
ba, balkon, duża komórka lokatorska. Blok 
z cegły z 2010 roku. Kameralne osiedle. 

2 -pokojowe - 57 m² 
ul. Zawieyskiego

Mieszkanie składa się z przedpokoju, oddziel-
nej jasnej kuchni, łazienki, 2-ch niezależnych 
pokoi oraz balkonu. Stan bardzo dobry. 
Blok z 1999 roku. Cicha i spokojna okolica.

                                   

Cena 370.000 zł
Tel. 536 367 990

3-pokojowe - 56,5 m² 
Bieńczyce, os. Wysokie

Mieszkanie na 6. piętrze w 10-piętrowym 
bloku z windą. 3 niezależne pokoje, osobna 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie posiada duży balkon. Bardzo 
dobra infrastruktura okolicy.

Cena 325.000 zł
Tel. 504 143 011

2-pokojowe - 54,7 m² 
Płaszów - ul. Myśliwska

2 przestronne pokoje, widna kuchnia, 
łazienka, osobne WC, przedpokój, piwnica 
(9,4 m²). Ustawne mieszkanie, korzystny 
układ pomieszczeń. W pobliżu rozwinięta 
infrastruktura handlowo-usługowa 
i komunikacyjna. 

4-pokojowe - 53 m² 
Nowa Huta, os. Szkolne

Trzy sypialnie, salon z aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój, piwnica. Mieszkanie 
po kapitalnym remoncie w idealnym stanie.  
Nieruchomość idealna pod inwestycję lub dla rodziny. W cenie zabudowa  
kuchenna na połysk w kolorze białym. 
Kameralny blok w okolicy Teatru Łaźnia Nowa. 
 

Cena 385.000 zł 
Tel. 693 569 250 

1-pokojowe - 33,2 m² 
Żabiniec, ul. Konecznego

Przedpokój, jasna kuchnia, pokój, łazienka 
z WC. Stan bardzo dobry. Możliwość 
przearanżowania mieszkania na 
dwupokojowe. Blok w atrakcyjnej lokalizacji. 
Pierwsze piętro.

Cena 279.000 zł
Tel. 696 496 500

Lokal użytkowy - 220 m² 
Pradnik Biały, ok. ul. Opolskiej

Do wynajęcia przestronny lokal parterowy  
z dużą witryną od str. ulicy. Wykończony  
w stanie idealnym, oddany do użytkowania  
w 2018 r. Duże możliwości aranżacji. Dostępne 
prywatne miejsca parkingowe. Usytuowany w 
ciągu budynków o przeznaczeniu usług. – handl.

Cena 6900 zł brutto/ m-c + opłaty
Tel. 500 561 336
 

Cena 313.000 zł
Tel. 570 578 980
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OLSZA,
UL. WILEŃSKA
Nowoczesny 5-pokojowy 
apartament, 112 m2, I p., 2006 r.
Cena: 930.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

BRONOWICE,
UL. ZŁOTA PODKOWA
Przestronne 2-pokojowe 
mieszkanie, 57 m2, 2009 r.
Cena: 435.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

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

Cena: 915.000 zł 

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

NOWA HUTA,
OS. KALINOWE,
Mieszkanie 1-pokojowe, 24 m2, 
komfortowe
Cena: 215.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

GÓRKA NARODOWA,
UL. BOCIANA
3-pokojowe mieszkanie, 56 m2, 
I p., 2008 r.
Cena: 415.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
SKOTNIKI
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 87-109 m2, działki: 302-472 m2 

Ceny: od 530.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-149

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

BRONOWICE MAŁE,
UL. SMĘTNA
Apartament 3-pokojowy, 
pow. 55 m2, 2011 r., wysoki standard
Cena: 570.000 zł

KONTAKT:   Dariusz Zieliński 
 688-880-209

OSIEDLE ZŁOCIEŃ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 41-60 m2

Ceny:  od 224.112 zł

KONTAKT:   Małgorzata Brożek 
 688-880-149

KURDWANÓW,
UL. KORDIANA
Komfortowe 3-pokojowe 
mieszkanie, 57 m2, 2005 r.
Cena: 359.000 zł  

KONTAKT:   Michał Nowacki 
 511-272-088



87Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 21/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

GRZEGÓRZKI,
UL. JAWORSKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 63 m2, 
nowoczesne
Cena: 668.000 zł 

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE MIASTO, 
UL. TRYNITARSKA
Gustowny 2-pokojowy apartament, 
nowoczesny, 2017 r.
Cena: 685.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

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

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. JANA III SOBIESKIEGO
Mieszkanie 3-pokojowe, 98 m2, 
ustawne
Cena: 1.022.000 zł

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

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 1-pokojowe, 
pow. 36 m2, 2010 r., komfortowe
Cena: 245.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak
  518-706-518 

BRACIA-SADURSCY.PL

MYŚLENICE,
JAWORNIK
Osiedle domów wolnostojących, 
pow. 119-137 m2, działki: 500-600 m2

Cena: od 398.000 zł

OLSZA,
AL. 29 LISTOPADA
Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m2, 
wysoki standard
Cena: 497.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

KROWODRZA,
UL. ZDROWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
przytulne
Cena: 375.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

PODGÓRZE,
UL. WIELICKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
rozkładowe, 2017 r.
Cena: 520.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Marek Popiela
  688-880-195

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski
  511-272-188



88 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 21/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

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

KONTAKT:   Katarzyna Słaby 
 500-715-217

STARE MIASTO,
UL. ŚW. ŁAZARZA
Apartament typu studio, 45 m2, 
luksusowy
Cena: 495.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer  
                   518-706-583

KLINY,
UL. MIECZYKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, 
gustowne, zadbane, do wejścia
Cena: 439.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

SKAWINA,
UL. POLANKA HALLERA
Dom wolnostojący, 167 m2, 
gustowny, dz. 13 ar., 2014 r.
Cena: 628.460 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. ŁOKIETKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 61 m2 , 
komfortowe
Cena: 498.000 zł 

KONTAKT:  Sabina Pająk
                    514-738-628

WIELKA WIEŚ,
GIEBUŁTÓW
Mieszkania 4-pokojowe, 
pow. 71 m2, idealne dla rodziny
Ceny: od 330.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152 

BRACIA-SADURSCY.PL

SUŁKÓW
Mieszkania 5-pokojowe, 
pow. 119-125 m2, dwupoziomowe
Ceny: od 329.000 zł

BRONOWICE,
UL. NA BŁONIE
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
wyjątkowe
Cena: 437.900 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-583

BRONOWICE,
UL. ZŁOTA PODKOWA
Mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, 
komfortowe
Cena: 519.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

NIEPOŁOMICE,
UL. BOCHEŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, 
klimatyczne
Cena: 349.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133
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PRĄDNIK BIAŁY,
UL. NARUTOWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 61,8 m2, 
przestronne, wys. standard, 2011 r.
Cena: 597.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

DĘBNIKI,
UL. OBRONY TYŃCA
Dom wolnostojący 260 m2, 
wys. standard, dz. 21 ar., 2015 r., garaż
Cena: 1.759.00 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

SWOSZOWICE,
UL. MYŚLENICKA
Dom wolnostojacy, dz. 11 ar., 
3 kondygnacje, wykończony, duży taras.
Cena: 1.550.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Baran-Michałowska 
 503-780-786

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

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 792-513-858

PODGÓRZE,
UL. NADWIŚLAŃSKA
Mieszkanie 1-pokojowe, 38,5 m2, 
wys. standard, 2014 r.
Cena: 670.000 zł 

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 31-66 m2, stan deweloperski
Ceny: od 234.381 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZIELONKI
Mieszkania 4-pokojowe, 
pow. 80-88 m2, dwupoziomowe
Ceny: od 425.000 zł

KONTAKT:  Iwona Nagacz                             
 688-880-184

 
 

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

KONTAKT:  Adam Kubala    
                    510-131-177

GRZEGÓRZKI,
UL. RAKOWICKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 101 m2, 
ekskluzywne, wys. standard, 2016 r.
Cena: 1.198.000 zł

KONTAKT:   Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

KONTAKT:  Joanna Makówka                             
   688-880-156
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

Kazimierz – sprzedaż Stare Miasto  - sprzedaż

Na sprzedaż 
mieszkanie 
na krakowskim 
Kazimierzu 
o powierzchni 86 m2.

Na sprzedaż apartament 
w luksusowej inwestycji, 
jedyne 500 metrów 
od Rynku Głównego, 
nieopodal Plant. 
2 pokoje, 41 m2, V piętro.

Cena: 946.000 zł Cena: 788.000 zł

ul. Św. Tomasza  - sprzedaż Wola Justowska – sprzedaż

Na sprzedaż apartament 
na Rynku Głównym,  
ul. Św. Tomasza.

Nowy Apartament 
o pow. 92 m2 
na Woli Justowskiej. 

 

Cena: 1.050.000 zł Cena: 990.000 zł

Zabłocie – sprzedaż Angel City – sprzedaż

4-pokojowy apartament 
w dzielnicy Zabłocie. 
Składa się 3 sypialni salonu, 
osobnej kuchni, łazienki 
garderoby oraz pralni. 
W pełni umeblowany i 
wyposażony. Wykończony 
w wysokim standardzie.

Na sprzedaż apartament 
w inwestycji Angel City 
w cetrum miasta.

    Cena: 614.000 zł       

Dom - sprzedaż Grzegórzecka – sprzedaż

Do sprzedaży 
nowy dom z garażem 
i ogrodem o powierzchni 
230 m2  tuż obok Krakowa.

Do sprzedaży 
mieszkanie dwupokojowe 
na ul.Grzegórzeckiej 
o powierzchni 75,5 m2 .

Cena: 995.000 zł

Cena: 1.400.000 zł
(Kupujący nie płaci PCC)

Karolina Dutka +48795 184 427 karolina@aphouse.pl

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

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

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

Cena: 600.000 zł

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

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

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

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

Do sprzedania dom 
o pow. 190 m2 w stanie 
surowym otwartym, zlokalizowa-
ny na działce wielkości 7 ar. Wy-
budowany według projektu firmy 
Archon “DOM W TYMIANKU 5”. 

465.000 zł do negocjacji
KRAKÓW, KOSOCICE

Do sprzedania dom jednorodzinny 
wolnostojący o pow. 129,68 m2, 
położony na działce ok 10 ar. 
Wybudowany według projektu 
“Dom w Antonówkach(G)ver2 
wersja Termo. Inwestycja wyprze-
dana, zostały tylko 2 domy. 
Termin realizacji VIII 2019 r.

630.000 zł

KRAKÓW, PODGÓRZE

Do sprzedania dom wolnostoją-
cy o pow. 80 m2, zlokalizowany 
na działce wielkości 10 ar. Bu-
dynek w stanie deweloperskim, 
wybudowany według projektu 
“Dom w laurach” firmy Archon.

1.050.000 zł

Lucyna Pacułt 668-177-549

MOGILANY

Do sprzedania 5 domów 
wolnostojących o pow. 173 m2, 
zlokalizowane na działkach 
wielkości 7,5 ar. oraz 1 budynek 
zlokalizowany na działce 
wielkości ok. 28 ar. Budynki 
w stanie deweloperskim. 
Według projektu Arystoteles 
(Dobre Domy).

499.000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

ZIELONKI, WĘGRZCE

Do sprzedania dom jednorodz-
inny o pow. uż. 260 m2, położony 
na działce o pow. 26 ar. Dom 
z 2007 r., bardzo dobry standard. 
Bardzo cicha i spokojna okolica.

2.100.000 zł do negocjacji
UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ

Do sprzedania mieszkanie 
o pow. 73 m2 (+piwnica 3 m2), 
na II p. w kameralnym, trzyp-
iętrowym bloku, na osiedlu 
zamkniętym (parking tylko dla 
mieszkańców, plac zabaw, mon-
itoring). Nieruchomość idealna 
jako inwestycja pod wynajem.

469.000 zł do negocjacji

WIELICZKA, LEDNICA GÓRNA

Do sprzedania dom
jednorodzinny o pow. 130 m2 
wybudowany w 2005 r., położony 
na działce ok 7 ar. Nieruchomość 
położona jest w bardzo dobrej 
lokalizacji, 2,5 km do Wieliczki 
oraz 15 km do centrum Krakowa.

680.000 zł
SŁOMNIKI, PRANDOCIN-IŁY

Do sprzedania parterowy dom 
wolnostojący o pow.125 m2 
zlokalizowany na dużej działce 
o pow. 48 ar. 24 km do granic 
Krakowa. Całkowite wyposażenie 
domu w cenie.

423.000 zł do negocjacji

KRAKÓW, UL. WIELICKA

Na sprzedaż działka budowla-
na o pow. 500 m2 w kształcie 
kwadratu 25x25 m2. Częścio-
wo utwardzona, a częściowo 
zagłębiona. WZ na budynek 
mieszkalny lub budynek usłu-
gowy. Media: el-wod-kan-gaz 
w drodze, CO w działce.

650.000 zł do negocjacji PODGÓRZE, UL. DEKARZY

Do sprzedania mieszkanie 
o pow. 57,64 m2, położone na 
parterze domu wielorodzinnego 
z 2008 r. Do mieszkania 
przynależy ogródek, komórka 
lokatorska (2,16 m2), miejsce 
postojowe w garażu podziemnym 
oraz miejsce postojowe naziemne.

389.000 zł

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

Beata Warchoł 608-174-904 Elżbieta Saracen 606-963-601

Lucyna Pacułt 668-177-549  Elżbieta Saracen 606-963-601

 Beata Warchoł 608-174-904  Elżbieta Saracen 606-963-601
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Przestronny 3-pokojowy apartament na 3 piętrze z dużym 
balkonem, wysoki standard w spokojnej, dobrze skomunikowanej 
okolicy w budynku z 2004 r. Doskonałe połączenie do każdego 
punktu w Krakowie, tuż obok Shell, Ericsson, Motorola i wiele 
innych, dojazd do Rynku Głównego zajmuje około 20 minut.

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

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Cena: 2450 PLN Powierzchnia: 71 m2

ul. Chmieleniec Wynajem

Sprzedaż         Wynajem         Zarządzanie         Home Staging         Finansowanie

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Stare Miasto

Cena: 2000 PLN

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 32 m2

ul. Lubicz Wynajem

Nowocześnie i ze smakiem, tuż przy Uniwersytecie 
Ekonomicznym.

Dzielnica: Kraków-Krowodrza, Prądnik Biały

Cena: 1 900  PLN

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

s.ludowicz@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 50 m2

ul. Bociana Wynajem

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

Dzielnica: Kraków-Bieżanów 

Cena: 2 200   PLN

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

t.grabowski@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 47 m2

ul. Zbigniewa Małka Wynajem

Zamieszkaj w cichej okolicy blisko stacji Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

www.nowodworskiestates.pl

Dzielnica: Zielonki, Bibice

Cena: 2 750  zł

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 126m2

ul. Na czekaj Wynajem

Wygodny szeregowy dom z ogródkiem do wynajęcia 
w cenie mieszkania.

Dzielnica: Kraków-Śródmieście, Kazimierz

Cena: 660 000   PLN

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

wojciech@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 75 m2

ul. Halicka Sprzedaż

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

Dzielnica: Wieliczka

Cena: 570 000  zł

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Powierzchnia: 105m2

ul. Grunwaldzka Sprzedaż

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

Kraków–Podgórze, Dębniki

Nowy dom, kilka dni temu oddany do użytku, położony w Kryspi-
nowie. W okolicy willowe budynki jednorodzinne, tereny zielone, 
restauracje, mnóstwo sklepów, szkoła podstawowa i strzeżone 
— bardzo popularne kąpielisko. 
Dojazd do Bronowic, czy Prądnika Białego to około 15 minut. 

Umów się na spotkanie: Damian Chmiel
+48 570 347 113

damian@nowodworskiestates.pl

Cena: 3950 PLN Powierzchnia: 91 m2

Liszki, Kryspinów Wynajem

4-piętrowy budynek zaprojektowany przez znanych krakowskich 
architektów wybudowany został w 2001 roku. Komfort i standard 
życia został podniesiony poprzez wyposażenie go w windę, 
całodobową ochronę (portiernia). Każdy z właścicieli ma również do 
dyspozycji niezwykle przestronną, ogrzewaną komórkę lokatorską. 

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

radoslaw@nowodworskiestates.pl

Cena: 850 000 PLN Powierzchnia: 91.85 m2

ul. Kurkowa Sprzedaż

Kraków – Śródmieście, Stare Miasto

Mieszkanie na ostatnim piętrze kameralnego, 3-piętrowego blo-
ku. Jest doskonale doświetlone dzięki ekspozycji południowo-za-
chodniej oraz oknom dachowym. Całość wykończona w bardzo 
wysokim standardzie. Mieszkanie klimatyzowane i z systemem 
alarmowym. Do mieszkania przynależy balkon oraz piwnica.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 490 000 PLN Powierzchnia: 74 m2

ul. Obozowa Sprzedaż

Kraków – Ruczaj

Do wynajęcia od zaraz, klimatyzowany, w pełni wyposażony 
apartament w budynku „Tarasy Verona II”. Mieszkanie na 
X piętrze, składa się z sypialni, dużego salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki i 2 balkonów. Jest w pełni wyposażone: 
zmywarka, pralka, lodówko-zamrażarka, piekarnik.

Umów się na spotkanie: Damian Chmiel
+48 570 347 113

damian@nowodworskiestates.pl

Cena: 2600 PLN Powierzchnia: 53 m2

ul. Armii Krajowej Wynajem

Kraków–Krowodrza, Bronowice

Umów się na spotkanie:

Cena: 1600 PLN Powierzchnia. 41 m2

ul. Banacha Wynajem

Kraków–Krowodrza, Prądnik Biały

Do wynajęcia nowe dwupokojowe mieszkanie z balkonem, garażem 
i komórką lokatorską w inwestycji przy ul. Banacha 37. Położenie 
z dala od miejskiego zgiełku i gwaru gwarantuje jego mieszkańcom 
poczucie komfortu i niezależności, zapewniając wiele już na terenie 
osiedla.

Izabela Kołodziejczyk
+48 731 070 300

 izabela@nowodworskiestates.pl
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Dom na sprzedaż

Góralski dom z bali, idealny 
jako baza wypadowa w Tatry 
lub wypoczynek za miastem.

Powierzchnia: 120 m2

Nowak Estate Tomasz Nowak
Plac Wolnica 10/1, 31-060 Kraków

Tel. 12 341 41 11
e-mail: biuro@nestate.pl

JABŁONKA  KOŁO RABKI 

499.600 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2-poziomowy apartament na 
poddaszu. W pełni wy-
posażony, doskonała inwestyc-
ja pod najem krótkoterminowy.

Powierzchnia: 24,7 m2

UL. FILARECKA

314.284 złCena

Dom na sprzedaż

W pełni wyposażony i ume-
blowany. 18-arowa działka 
z zagospodarowanym 
ogrodem.

Powierzchnia: 155 m2

KRZYWACZKA KOŁO KRAKOWA

615.000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2 pokoje, po gruntownym 
remoncie, w pełni wyposażone.

Powierzchnia: 51,71m2

OS. GÓRALI

319.000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2-pokojowe, w zabytkowej 
kamienicy. Znajduje się 
na 2 piętrze. 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój.

Powierzchnia: 46,09 m2

UL. ŚW. GERTRUDY

419.000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

3-pokojowe na parterze domu wielo-
rodzinnego z wyjściem do ogródka 
o pow. ok 100 m2. Doskonałe pod 
wynajem krótko lub długoterminowy.

Powierzchnia: 97,2 m2

UL. GARCZYŃSKIEGO

612.360 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Urządzone w wys. standardzie, po-
siada klimatyzację, ogród zimowy, 
duży taras oraz balkon. Możliwość 
wydzielenia 4, a nawet 5 pokoju.

Powierzchnia: 120,77 m2

UL. RUCZAJ                                      

798.000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Inwestycja SALWATOR TOWER
Klimatyzowane i w pełni wy-
posażone. W budynku mieści 
się centrum fitness oraz basen.

Powierzchnia: 78,7 m2

UL. SOŁTYSA DYTMARA

698.000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Na II p. odrestaurowanej kamienicy. 
Urządzone w wysokim standardzie, 
w pełni wyposażone. Idealne pod 
wynajem krótkoterminowy.

Powierzchnia: 43,21 m2

UL. TOPOLOWA

640.845 złCena

Mieszkanie na wynajem

4-pokojowy apartament w bu-
dynku z całodobową ochroną 
i recepcją. Wysoki standard 
wykończenia.

Powierzchnia: 103 m2

UL. SKAWIŃSKA

3500 zł/m-cCena

  SZYBKO  BEZPIECZNIE  SKUTECZNIE
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więcej ofert na naszej stronie internetowej  www.obiekt.com
       605-572-355              biuro@obiekt.com

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI  

Wykonujemy operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalowych, 
gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, komercyjnych. 

Dla celów między innymi: sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności,  
uzyskania rekompensat, określenia wartości poniesionych nakładów.

                                        Janusz Pańczyk – rzeczoznawca majątkowy (nr uprawnień: 3575)

Obiekt Nieruchomości Janusz Pańczyk (licencja PFRN nr 4312) 

MODLNICZKA
k. KRAKOWA

Na sprzedaż dom
o pow. mieszkalnej 
189 m2

Cena 850.000 zł

KRAKÓW, 
UL. SIEMIRADZKIEGO

Na sprzedaż
mieszkanie 2-pokojowe 
o pow. 32 m2

KRAKÓW, 
UL.  NUSZKIEWICZA

Na sprzedaż 
mieszkanie 2-pokojowe 
z antresolą o pow. 52 m2

CZAJOWICE,
k.  KRAKOWA

Na sprzedaż 
działka budowlana 
o pow. 1 453 m2

Cena 360.000 zł

Cena 335.000 zł Cena 217.950 zł

KRAKÓW,
UL. LUDWINOWSKA

Na wynajem
mieszkanie z basenem, 
pow. 33 m2

Cena 1500 zł/m-c + opłaty 

KRAKÓW,
UL. ZAGRODZKIEGO

Mieszkanie na wyna-
jem, pow. 47 m2

Cena 1500 zł/m-c + opłaty 
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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 7999 zł/m2

do 30 listopada 2018 r.

APARTAMENTY 
DĄBROWSKIEGO

Cena: 419.868 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. 510-180-022

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

MIESZKANIE – KRAKÓW,
UL. STAREGO DĘBU
Mieszkanie na I p.w budynku z 2008 r., 
podwyższony standard. Przestron-
ny przedpokój, salon, pokój, widna 
łazienka,oddzielna kuchnia z oknem, 
balkon o ekspozycji południowej z 
pięknym widokiem. Teren ogrodzony. 
Plac zabaw dla dzieci na osiedlu.  

Tel. 510-180-021
Cena: 385.000 zł

Cena: 549.000 zł Cena: 495.000 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. 
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Nowe mieszkanie 1-pokojowe o powierzchni 27,54 m2 + taras z ogródkiem. 
Stan deweloperski, termin oddania 31.10.2019 roku. 

Cesja praw. 

Kraków, Bronowice, ul. Rydla 32

                 Cena 268.000 zł                 Tel. 534 990 992

mieszkania – sprzedaŻ

kraków, ul. barska
25 m2, prz y tulne mieszkanie na drugim 
piętr ze w  k amienic y w  dzie lnic y st are 
dębniki. Świetna lokalizacja pod kątem in-
westycyjnym. forma własności: mieszkanie 
spółdzielcze własnościowe (staromiejska 
spółdzielnia mieszkaniowa). jednopokojo-
we, okna w ychodzące 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 stu-
dio, usytuowane na trzecim piętrze w  niskim 
iii piętrowym bloku w  bliskim sąsiedztwie 
kampusu uj. studio składa się z  pokoju 
z  aneksem kuchennym, łazienki z  wc oraz 
dużego, zadaszonego balkonu w  kształcie 
litery l. studio jest pięknie doświetlone za 
sprawą ekspozycji na dwie strony świata. 
Blok zadbany, teren ogrodzony, monitoro-
wany 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 
k wadratu.  pokoje:  salon 23, 5,  sypialnia 
10,5, łazienka 4 m2, przedpokój 3 m2. Ściany 
pomalowane, na podłogach panele. okna 
wychodzą na spokojny dziedziniec. miesz-
kanie z  oddzielną własnością i   gruntem. 
Bud y nek o gro dzony,  z   z adb any m tere -

nem zielonym i  placem zabaw dla dzieci. 
Bardzo zielona okolica, zalew nowohucki 
a  z  drugiej  strony świetna komunikacja 
tramwajowa i autobusowa z centrum.

cena 275.000 zł
tel. 691 259 099

kraków, ul. chopina
53 m2, parter, do remontu, spokojny zaką-
tek w  centrum miasta. 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc. okna na dwie strony. jasne 
i   p r ze s t ro nn e.  n owe k a l o r y f e r y,  n ow a 
instalacja co, ogrzewanie 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  ja-
sną kuchnią położone na trzecim piętrze 
w  10 –piętrow ym 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 w ygodnym 
i  funkcjonalnym 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: północ-
ny zachód, południowy wschód. standard: 

bardzo dobry. mieszkanie jest wyposażone 
w  nowe sprzęty agd (lodówka, pralka i  zmy-
warka). w  pokojach na podłogach panele 
lub parkiet, w  pozostałych pomieszczeniach 
p ł y tk i .  pr zedpokój w yłożony ozdobnym 
kamieniem, wyposażony w szafę wnękową. 

cena 455.900 zł
tel. 722 288 889

kraków, ul. rakowicka
96 m2, wyjątkowy, nowy apartament zloka-
lizowany w  centrum miasta, w  nowej inwe-
stycji apartamenty noVum. znajduje się na 
parterze nowoczesnego budynku. składa 
się z  przestronnego salonu oraz otwartej 
na salon kuchni, dwóch sypialni, gabinetu, 2 
łazienek (prysznic i  wanna) i  balkonu. miesz-
kanie jest urządzone w  klasycznym stylu, 
jasne i  przestronne, w  pełni umeblowane. 
istnieje możliwość zakupu miejsca posto-
jowego w  garażu podziemnym i  komórki 
lokatorskiej.

cena 1.198.000 zł
tel. 516 028 307

kraków, salwator
53 m2, pięknie położone mieszkanie, w  ci-
chej, nie ruchliwej ulicy. Budynek wybu-
dowany w  2002 roku. mieszkanie składa 
się z  salonu, sypialni, gabinetu, oddzielnej, 
jasnej kuchni, przedpokoju i  łazienki. drzwi 
wewnętr zne i   okna drewniane, podłogi 
drewniane, drzwi wejściowe antywłamanio-
we, indywidualne opomiarowanie mediów, 
instalacja alarmowa, dwa balkony, komórka 
lokatorska, ogród. mieszkanie umeblowane. 
w  pobliżu przystanek mpk, tereny rekreacyj-
ne, do rynku głównego 10 minut.

cena 640.000 zł
tel. 604 394 706
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Do wynajęcia lokale pod usługi medyczne lub inną

działalność handlowo-usługową.

Kraków, Salwator

    Tel. 883-990-992

kraków, stare miasto
58 m2, str ych do adaptacji w  kamienicy. 
strych położony jest w  znakomitej lokalizacji 
w  dzielnicy stare miasto, kazimierz. na stry-
chu można zaaranżować 3 pokoje, kuchnię 
w  aneksie, łazienkę, kor ytarz. możliwość 
podniesienia ściany kolankowej do pełnej 
w ysokości (zapis w  planie zagospodaro-
wania). w  planach mpec, złożony wniosek 
o  warunk i  pr z y ł ąc zeniowe i   l ik widacja 
gazu. hall i   k latka schodowa utrz ymana 
w  historycznym stylu z  oryginalną stolarką 
dr z wiową i   ok ienną 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 m 2,  k awaler k a w  centr um k r akowa . 
mieszkanie znajduje się na 1 piętrze, ka-
meralnej kamienicy wybudowanej w  2016. 
jest jasne, ciche i  dodatkowo wyposażone 
w  duży zadaszony taras. mieszkanie składa 
się z  w  pełni wyposażonej kuchni ikea (pły-
ta indukcyjna z  okapem, piekarnik, lodówka 
z  zamrażarką, pralka), łazienki z  prysznicem 
wyposażonej w  baterie łazienkowe f irmy 
grohe, pokój z  szafą paX i  sofą friheten. 
5 minut do prz ystanków tramwajow ych 
przy hali targowej i  rondzie grzegórzec-
kim. 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-aro-
wej działce o  powierzchni 200 m2, w  okolicy 
gdowa (Beskid wyspowy). dojazd do krako-
wa ok. 25–30 minut bez korków. dom 3–po-
ziomowy, podpiwniczony, garaż na 2 samo-

chody, dwupoziomowy strych, na wyższym 
poziome doświetlony trzema oknami. dach 
domu i  garażu świeżo malowany, ocieplony. 
w  2015 roku remont domu, nowa elewacja 
z  ociepleniem, położenie kostki brukowej, 
malowanie wszystkich pomieszczeń. i  po-
ziom: kuchnia (nowe wyposażenie w  meble 
i  sprzęt 2015), jadalnia, łazienka z  kabiną 
prysznicową, pokój biesiadny w  stylu karcz-
my z  dębowymi meblami, barek, taras. ii 
poziom: hall, gabinet, salon z  kominkiem, 
taras; iii poziom: 3 sypialnie, łazienka z wan-
ną, 2  balkony. piwnice: kotłownia z  piecem 
gazow ym energooszc zędnym, dwufunk-
cyjnym, kondensacyjnym, pomieszczenie 
gospodarcze, salka gimnastyczna ze sprzę-
tem sportowym i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

kraków, mydlniki
151 m2, dom w  stanie deweloperskim. par-
ter: łazienki (do wykończenia), salon (do 
wykończenia – możliwość zamontowania 
w  salonie kominka z  płaszczem wodnym 
(tradycyjny spalinowy), kuchnia połączo-
na z  salonem jako anek s kuchenny (do 
w ykończenia), pokój gościnny lub biuro. 
schody w  salonie do pomieszc zeń na i 
piętro, schody do garażu w  korytarzu pro-
wadzącego do salonu. i piętro (poddasze): 
3 pokoje połączone z  2 balkonami, łazienka 
z  ogrzewaniem podłogowym, strych/pom. 
techniczne. na dachu istnieje także możli-
wość 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 po-
koi, w  tym salon połączony z  kuchnią, 2 
łazienki, garderoba, duże pomieszczenie 
uż y tkowane obecnie jako pralnia (może 
być wykorzystane jako kolejny pokój lub 
kuchnia). 4 pokoje mają własne balkony. 

dwie sypialnie na piętrze wyposażone są 
w  klimatyzację. w  części podpiwniczonej 
znajdują się 2 obszerne pomieszc zenia, 
w  t y m je dn o o gr zew an e,  g d z ie  mieś c i 
się kotłownia.  dwa niezależne, w ysokie 
pomieszczenia strychowe są wykorzysty-
wane jako pomieszc zenia gospodarc ze. 
dom posiada 2 pomieszczenia garażowe, 
jedno na samochód osobowy i  drugie na 
przechow y wanie narzędzi ogrodnic z ych 
łącznie z  małym traktorkiem ogrodowym. 
rozległa działka pozwala ew. na dogodną 
budowę dodatkowego garażu. 

cena 1.200.000 zł
tel. 694 601 354

działki – sprzedaŻ

bodzanów
25 a, pusta, w  całości budowlana, wymiary 
ok.  100  ×  25 m. dłuższym bokiem przylega 
do drogi gminnej asfaltowej prowadzącej do 
słomigrodu. aktualny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. możliwość podziału na 
dwie odrębne działki, obie z  bezpośrednim 
dostępem do drogi asfaltowej. atrakcyjna 
lokalizacja, cicha spokojna okolica zale-
dwie 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 za-
budowa nowych domków jednorodzinnych. 
działka o  lekkim nachyleniu w  kierunku 
południowym. wodociąg i prąd na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501 320 350

frywałd
do sprzedania teren inwest ycyjny o  po-
wierzchni 6 ha z  gotową koncepcją zago-
spodarowania pod stadninę koni „hills of 
horses”. położony w  malowniczej kotlinie 
u  zbiegu dwóch potoków źródłowych rzeki 
sanki będącej po łudniową granicą jur y 
krakowsko-częstochowskiej. to znakomite 
miejsce na stadninę ale sprawdzą się też inne 
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projekty, np.: dom seniora, ośrodek konfe-
rencyjno–szkoleniowy lub wypoczynkowy. 
dojazd nie stanowi problemu – to tylko 20 
km od centrum krakowa i  12 km od zjazdu 
z  autostrady a4 i  lotniska Balice. działki 
objęte są miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego z  przeznaczeniem 
na: budownictwo 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 brzozowymi zagajnikami 
lekko podnosi się w kierunku wschodnim. 

cena 900.000 zł
tel. 516 045 765

kleszczów
21 a, w  całości budowlana, położona w  ma-
lowniczej, spokojnej okolicy, wśród lasów 
i  pól. wokół niska zabudowa jednorodzinna. 
w  pobliżu przystanek autobusowy, sklep, 
boisko, plac zabaw. dojazd drogą asfalto-
wą– 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. pęko-
wickiej. działka położona jest w  północ-
nej części krakowa tylko 6 km od rynku 
g łówne go (15 min.  dro gi  s amo cho dem 
do starego miasta). dobry dojazd do ulicy 
opolskiej umożliwia szybką komunikację 
zarówno z  centrum miasta jak i  z  trasami 
wylotowymi. w  pobliżu placówki handlo-
we, żłobki,  pr zedszkola,  szko ł y podsta -
wowe, gimnazja,  szko ł y średnie,  bank i , 
apteki, niedaleko linia tramwajowa. cicha 
i  spokojna okolica. widok – pusta, nieza-
budowana. złożone dokumenty wz. moż-
liwość w ybudowania 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 kon-
dygnacyjny budynek wielorodzinny o  po-
wierzchni pum około 615 m2 na ul. krętej 
(przecznica ul.  siewnej). wszystkie media 
znajdują się obok działki. wyśmienita loka-
lizacja z  bardzo dobrą komunikacją miejską, 
w  planach sz ybki 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 p łaska, 
prostokątna, 21 m (front) ×37 m, częściowo 
ogrodzona. doskonała lokalizacja w  starej 
c zęści  woli  jus towsk iej .  media – prąd, 
woda, gaz, kanalizacja w  drodze. w  oto-
czeniu zadbana zabudowa jednorodzinna. 
Bardzo dobra komunikacja. dwie aktualne 
i   prawomocne wz :1.  budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z  garażem, 
2. budowa dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w  zabudowie bliźniaczej 
(po 2 samodzielne lokale w  każdym) z  gara-
żem. w  ramach wz na bliźniak opracowana 
została przez Biuro architektoniczne Bazu-
kastudio koncepcja zabudowy umożliwiają-
ca wybudowanie 4 niezależnych mieszkań 
o łącznej powierzchni ok. 650 m2. 

cena 1.100.000 zł
tel. 601 954 849

kraków, ul. szastera
13,6 a, płaska, wymiary ok. 40×50 m. wz 
na domek jednorodzinny. pozwolenie na 
budowę na domek jednorodzinny – dwu-
lokalowy „dom w  cyklamenach 3 (r2)” – na 
końcowym etapie. prąd, kanalizacja i  woda 

11,5 a, rekreacyjna (rolna), bezpośrednio. 
Obsadzona drzewami owocowymi i iglakami. Na działce altana z szopą. 

Dojazd asfaltowy + droga bita. Piękne widoki, działka słoneczna, ogrodzona. Brak mediów. 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ - Kraków Bielany, ok. ul. Orlej

    
Cena 55.000 zł                    Tel. 609 297 506 

KUPIĘ małe mieszkanie bezpośrednio: 
Kraków - Azory lub inna dzielnica, 

do 250.000 zł
Niezbędna winda i balkon. Płatność gotówką.

Tel. 693 429 164      e-mail: grazyna200@hotmail.com
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ogłoszenia drobne i prywatne

obok w  działce. gaz niedaleko w  trakcie re-
alizacji. obok działka zabudowana – domek 
jednorodzinny w  końcowej fazie realizacji. 
dojazd asfaltow y. 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 
kawalerka. meble w  aneksie kuchennym 
z  lodówką, zmy warką i   pralką , łazienka 
z  prysznicem, ogrzewanie miejskie. miesz-
kanie ciepłe i   s łoneczne. do mieszkania 
przynależy piwnica. 

cena 1500 zł + opłaty
tel. 506 103 066

kraków, ul. friedleina
32 m2, 2-pokojowe, budynek z  roku 2015 
z  windą, chroniony całą dobę, monitoring 
wewnątrz i  na zewnątrz. lokal składa się 
pokoju z  anek sem kuchennym, sypialni, 
łazienki wraz z  wc, dużego balkonu oraz 
p i w n i c y.  m o ż l i w o ś ć  w y n a j m u  g a r a ż u . 
mieszkanie jest jasne, ciche i  komfortowe. 
wysok i  s tandard w ykońc zenia.  w  pe łni 

umeblowane i  wyposażone. drzwi antyw-
łamaniowe, możliwość montażu alarmu.

cena 2100 zł
tel. 607 864 646

kraków, ul. Garbarska
32 m2, 1-pokojowe mieszkanie w  oficynie 
z  aneksem kuchennym. w  pełni wyposażone. 
kuchnia zabudowana, płyta kuchenna elek-
tryczna, piekarnik.  pralka, klimatyzacja, od-
kurzacz. 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 kuchen-
nym, 2  sypialnie, przedpokój, łazienka. do 
mieszkania przynależy loggia. mieszkanie 
po remoncie k i lka lat  temu. okna pc V. 
ogrzewanie miejskie.

cena 1500 zł + opłaty
tel. 513 077 471

kraków, ul. piltza
12 m2, pokój w  mieszkaniu, umeblowany 
w  wysokim standardzie. mieszkanie aktualnie 
zamieszkałe przez studenta, studentkę i  ab-
solwenta 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, ła-
zienka oraz balkon. pokoje są umeblowane 
a  podłogi wyłożone panelami oraz płytkami. 
na wyposażeniu umeblowanej kuchni znaj-
duje się kuchenka gazowa z  piekarnikiem, 
lodówka, mikrofalówka oraz pralka. łazienka 
wyposażona jest w  wannę z  prysznicem. 
lokalizacja jest doskonale skomunikowana 
z  centrum miasta. w  okolicy znajduje się 
wiele sklepów i punktów usługowych.

cena 1550 zł + opłaty
tel. 786 206 744

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

cena 1500 zł
tel. 605 732 725

kraków, ul. ułanów
54 m2, i  p. z  windą, mieszkanie dla 2–4 osób. 
rejon ul. wieczystej, os. ugorek, awf–u  i poli-
techniki. 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka i wc. 

NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
9 listopada 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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Krakowski Rynek Nieruchomościprzydatne adresy

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

INSTYTUCjE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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