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Drogi Czytelniku

Czy i z jakimi trudnościami spotyka się kobieta 

w ciąży, która zaciąga kredyt hipoteczny? 

Jak na wiarygodność przed bankiem takiego 

kredytobiorcy wpływa urlop macierzyński czy 

wychowawczy? Czy powinno mieć i czy realnie 

ma to znaczenie podczas obliczania zdolności 

kredytowej? Zachęcam do lektury wszystkich 

planujących zakup większego mieszkania 

dla mającej się wkrótce powiększyć rodziny. 

Doskonałą okazją, aby to mieszkanie znaleźć, 

będzie ostatnia w tym roku Giełda Domów 

i Mieszkań, która odbędzie się 24–25 listopada 

przy ul. Klimeckiego 14.

Już na etapie zakupu nieruchomości 

rozglądamy się za inspiracjami dotyczącymi 

jej urządzenia, pomysłami na oryginalne 

dodatki do salonu czy najnowszymi trendami 

kolorystycznymi. Inspiracje, warsztaty, 

liczne porady oraz prezentacje producentów 

i pasjonatów gustownych wnętrz znajdziesz 

na organizowanych po raz piąty, przez 

Szkołę Wnętrz i Przestrzeni, Szkołę Visual 

Merchandisingu oraz Krakowskie Szkoły 

Artystyczne, tematycznych warsztatach 

„Zaprojektowani — Krakowskie Spotkania 

z Dizajnem”, które odbędą się w dniach 15–18 

listopada.

Serdecznie zapraszam 

Krzysztof Maksiński
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Strefa Czystego 
Transportu 
ograniczy nawet 
rowerzystów

J
eśli Kraków skorzysta z  tego rozwiązania, rykoszetem od-
bije się to na sytuacji większości kierowców, a nawet rowe-
rzystów. Nowe przepisy słusznie faworyzują właścicieli aut 

elektrycznych? 
Czy władze Krakowa nie zrobiły prawie nic, by poprawić jakość 

powietrza w  mieście? Premier Mateusz Morawiecki uważa, że 
tak. Komentarz wypowiedziany 14 października podczas krakow-
skiej konwencji PiS tak rozzłościł prezydenta Krakowa Jacka Maj-
chrowskiego, że sprawa trafiła do sądu. Sąd Apelacyjny przyznał 
rację Komitetowi Wyborczemu Majchrowskiego — całą wypo-
wiedź uznano za „rozpowszechnianie nieprawdy”. Decyzja sądu 
zobowiązała premiera do sprostowania wypowiedzi na antenie 
TVP Info i Polsat News, w czasie antenowym tuż przed głównym 
wydaniem wiadomości. 

Obok przedwyborczych sporów medialnych o problem smogu, 
toczy się jednak prawdziwe życie, do którego należy powracający 
temat tzw. Stref Czystego Transportu — jako jednego z narzędzi 
walki z zanieczyszczeniami powietrza. Zgodnie z ustawą o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych, przyjętą przez Sejm 11 
stycznia 2018 r., samorządy otrzymały możliwość wyznaczania 
specjalnych obszarów ograniczonego ruchu. Nowe przepisy do-
tyczą miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w  których znajduje 
się zwarta, śródmiejska zabudowa (najczęściej o charakterze hi-
storycznym). Do Stref Czystego Transportu mogłyby wjeżdżać 

W walce ze smogiem może pomóc 
ustawa o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, która umożliwia 
samorządom wprowadzanie dodatkowych 
obszarów ograniczonego ruchu 
samochodowego. 

komentarz 
w sprawie

tylko pojazdy elektryczne, zasilane gazem ziemnym i napędzane 
wodorem. Pierwszy projekt dotyczy krakowskiego Kazimierza. 
Podczas konsultacji społecznych w sprawie koncepcji stosownej 
uchwały Rady Miasta Krakowa, zapowiedziano poprawkę, która 
umożliwi wjazd również przedsiębiorcom prowadzącym swoje 
biznesy na terenie strefy. Poprawka ta obejmie również taksów-
karzy, w  których pracę nowe przepisy uderzyłyby najbardziej. 
Obie grupy kierowców będą miały czas do 2025 r. na wymianę 
swoich pojazdów na samochody ekologiczne. 

O  dyskryminującym charakterze ustawowych przepisów 
o Strefach Czystego Transportu wypowiedziała się również Naj-
wyższa Izba Kontroli. Według raportu NIK, opracowanego na 
przykładzie 5 dużych polskich miast, w  myśl ustawy uprawnie-
nia do wjazdu do obszarów ograniczonego ruchu, miałby niewiel-
ki odsetek wszystkich pojazdów silnikowych zarejestrowanych 
w danej miejscowości — 0,03 proc.

Przepisy dotyczące czystych stref w centrach dużych miast — jeże-
li je wprowadzić wprost, to liczba pojazdów, które spełniają wymogi, 
jest tak mała, że w  praktyce w  ogóle wyeliminowalibyśmy transport 
i  komunikację samochodową w  centrach miast. A  z  drugiej strony 
przepisy ustawy nie zablokują importu samochodów używanych — 
powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. 

Zdaniem prezesa NIK zagrożona jest także pozycja rowerzy-
stów, ponieważ w  ustawie o  elektromobilności zabrakło precy-

zyjnej definicji „pojazdu” innego niż 
elektryczny. Jeśli będziemy posiłko-
wać się przepisami z  Prawa o  ruchu 
drogowym, okaże się, że takim pojaz-
dem jest również... rower (art. 2 pkt 
47 ustawy). 

Rower za mało ekologiczny?
Ustawa o  elektromobilności zawiera 
co prawda regulację (art. 39 ust. 4a), 
która ma rozwiązywać ewentualne 
problemy z  poprowadzeniem ruchu 
rowerowego przez Strefy Czystego 
Transportu. Wjazd innych pojazdów, 
a  zatem także rowerów, umożliwia-
łaby specjalna opłata (do 2,50 zł za 
godzinę). Czy takie rozwiązanie zado-
woli rowerzystów?
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Z  drugiej strony według Zespołu Doradców Gospodarczych 
TOR, autorów kompleksowej publikacji na temat nowego narzędzia 
kontrolowania komunikacji samochodowej w miastach (wydanej 20 
września 2018 r.) — jedną z zalet Stref będzie właśnie „pomoc w od-
zyskaniu miasta dla pieszych i  rowerzystów”. Za wprowadzeniem 
obszarów ograniczonego ruchu przemawiają także takie argumen-
ty, jak: zmniejszenie liczby aut i wypadków z ich udziałem (na przy-
kładzie Londynu i Mediolanu) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i poprawa sytuacji osób cierpiących na choroby układu 
oddechowego, np. astmę (na przykładzie Sztokholmu).

Czy będą negatywne skutki wprowadzenia Stref?
Zgodnie z opinią ekspertów, samorządy powinny wziąć pod uwa-
gę również potencjalne wady Stref:
• ryzyko zwiększenia ruchu i  zanieczyszczenia dookoła Strefy 

(o  ile nie zostaną wprowadzone dodatkowe rozwiązania, np. 
parkingi park&ride czy węzły przesiadkowe)

• konieczność poniesienia kosztów instalacji systemu poboru 
opłat

• wykluczenie osób z  niskimi dochodami z  możliwości wjazdu 
prywatnym samochodem do centrum

• możliwy negatywny wpływ na działalność gospodarczą (mniej 
klientów w godzinach obowiązywania ograniczonego ruchu).
Osobną kwestią jest koszt zakupu auta elektrycznego, którym 

będzie można wjeżdżać do Stref. Z  rapor-
tów Deloitte „Powering the future of mobi-
lity” i  „A reality check on advanced vehicle 
technologies” wynika, że udział samocho-
dów elektrycznych w globalnym rynku sta-
nowi obecnie ok. 1,3 proc. Według prognoz 
ekspertów do 2040 r. ma wzrosnąć do 50 
proc. 

Ważną rolę w  procesie zakupu odgrywają 
taniejące ceny baterii. Producenci wprowadza-
ją nowe, bardziej korzystne dla użytkownika 
modele o  większej pojemności. Jest to o  tyle 
ważne, że 30–40 proc. kosztu elektryczne-
go pojazdu stanowi pakiet baterii, który je za-
sila. W  rzeczywistości ceny baterii spadły od 
2013 r. o ponad 50 proc., z 599 dol. za kilo-
watogodzinę do 273 dol. za kilowatogodzinę 
w 2016 r. Niewykluczone, że koszt ten zmaleje 

jeszcze bardziej, potencjalnie dochodząc do 100 dol. za kilowatogo-
dzinę w 2026 r., co będzie sprawiać, że pojazdy elektryczne staną się 
konkurencyjne cenowo w stosunku do pojazdów o napędzie tradycyj-
nym. To atrakcyjna opcja dla konsumentów — komentuje ekspert 
w Zespole ds. Elektromobilności Deloitte Karol Wierzbicki.

Najwięcej obaw kierowców budzi koszt ładowania tego ro-
dzaju pojazdów. Zgodnie z  pierwszym opublikowanym cenni-
kiem (szybkie ładowarki GreenWay’a) cena wyniesie 1,89 zł/
kWh z VAT lub 1,19 zł/kWh, jeśli zdecydujemy się na wolniejsze 
ładowanie. 

Na wyliczenia firmy GreenWay powołuje się portal wyskie-
napiecie.pl, który zwraca uwagę, że za najszybsze ładowanie, tj. 
trwające 20 minut i  pozwalające uzupełnić baterię na 100 km, 
należy zapłacić ok. 28 zł. To o 25 proc. mniej niż za benzynę, po-
dobnie do kosztów przejechania 100 km na oleju napędowym 
i o kilkanaście procent drożej niż cena gazu LPG. 

Ostatecznie, zdaniem ekspertów portalu ładowanie pojazdu 
elektrycznego będzie kosztowało od dwóch do trzech razy więcej 
niż zużycie prądu w gospodarstwach domowych w taryfach dzien-
nych. Na cenę szybkiego ładowania składają się następujące ele-
menty: zakup energii, koszt budowy stacji i dystrybucji, utrzymanie 
ładowarki, opłata za moc zamówioną, system informatyczny oraz 
obsługa. 

Joanna Kus
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AnAlizy rynku

Cenę mieszkania warto negocjować. 
W Krakowie duże premie

pośrednikiem nieruchomości, który ma narzędzia, wiedzę 
i  kompetencje do właściwego oszacowania wartości nieru-
chomości. Oszczędzamy w ten sposób sporo czasu. 

Zawodowiec spuści mniej 
W  danych dotyczących rynku pierwotnego znajdziemy odpo-
wiedź na często zadawane pytanie: ile z  ceny spuści deweloper? 
Sytuacja na rynku pierwotnym jest nieco inna niż na wtórnym. 
Kupujący ma tu do czynienia z  zawodowcem; przedsiębiorcą, 
który doskonale zna rynek, otoczenie gospodarcze; wie, co i za 
ile sprzedaje się w danym mieście. W cenę wliczone są więc ne-
gocjacje i  ewentualna prowizja dla pośrednika. Dlatego te róż-
nice między cenami ofertowymi a  transakcyjnymi są tak duże 
w przypadku rynku wtórnego, a nie pierwotnego.

 Na tym drugim już tak wesoło nie jest i  tu klient może li-
czyć co najwyżej na kosmetyczne rabaty. Kilka lat temu, 
gdy światem wstrząsnął kryzys gospodarczy, a  ceny miesz-
kań runęły, deweloperzy dwoili się i  troili, by zwrócić na sie-
bie uwagę klienta. Bywało, że do mieszkania dorzucali auto 
w  pakiecie, wakacje w  bardzo ciepłych krajach czy też kom-
pletne wykończenie i  wyposażenie nieruchomości. „To se ne 
wrati” — jak mawiają nasi południowi sąsiedzi. Dziś chętni na 
nowe mieszkania znów kupują „dziurę w ziemi”, więc dewelo-
perzy nie mają powodów, by dawać rabaty. I tak w Krakowie 
w II kw. 2018 r. mogli „wyszarpać” od dewelopera cenę niższą 
o 2,3 proc., co i tak jest niezłym wynikiem. Trzy miesiące wcze-
śniej był to tylko 1 proc. Rok temu — 2,5 proc. Dla porówna-
nia: w Warszawie 5,2 proc. (rok temu skromne 0,7 proc.), we 
Wrocławiu — 5,5 proc. 

 Niezależnie jednak od tych danych, pamiętajmy o  jednym: 
zawsze warto negocjować. Targowanie się nie jest naszą cechą 
narodową, nie potrafimy zapewne tego robić tak dobrze jak na 
południu Europy, w  północnej Afryce czy na Bliskim Wscho-
dzie. Cena ofertowa to jednak tylko zaproszenie do gry. Trze-
ba więc złożyć swoją ofertę i czekać na ruch drugiej strony. Na 
rynku nieruchomości, gdzie na stole leżą naprawdę poważne 
pieniądze, nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy się targo-
wać. To po prostu jest wliczone w cenę. A im wyższa cena ofer-
towa, tym o większy rabat można się starać. 

Marcin Kijowski
Nowodworski Estates

źródło danych: Narodowy Bank Polski 

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym w Krakowie w II kw. 2018 r., można było 
uzyskać nawet blisko 50-procentowy rabat. Na rynku pierwotnym negocjacje są 
trudniejsze. Takie wnioski płyną z raportu Nowodworski Estates na podstawie 
najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego.

R
ynkiem, nie tylko nieruchomości, rządzą podaż i  popyt. 
Gdy mamy kryzys i niewielu kupujących, to właśnie oni 
dyktują ceny. Gdy podaż nie nadąża za popytem, sprze-

dający ani myślą zejść z ceny. Dziś na rynku mamy równowagę, 
więc obie strony bardziej skłonne są do rozmowy. Zbadaliśmy, 
jakie są efekty tych negocjacji, różnice między cenami oferto-
wymi i transakcyjnymi w Krakowie oraz jak stolica Małopolski 
wypada na tle Warszawy i Wrocławia. 

Okazało się, że to właśnie pod Wawelem najbardziej lubi-
my rozmawiać o cenach. W II kw. 2018 r. za mieszkanie na ryn-
ku wtórnym płaciło się średnio o 25,1 proc. mniej, niż życzył 
sobie sprzedający. Rok temu — 15,8 proc. Najwięcej udało się 
wynegocjować na dużych mieszkaniach, powyżej 80  mkw., 
i  tu rozstrzał między ceną transakcyjną a  ceną ofertową 
okazał się naprawdę spory — aż 47,9 proc. Co ciekawe, rok 
temu, było to... 10,7 proc. W najbardziej popularnym segmen-
cie, od 40 do 60 mkw., sprzedający spuszczali z ceny średnio 
o 26,9 proc. 

W Warszawie i Wrocławiu te różnice były mniejsze. W sto-
licy odchylenie średniej ceny ofertowej od transakcyjnej wy-
nosiło 17,2 proc. (13,6 poc. rok temu, 21,7 proc. na początku 
tego roku). Najwięcej można było ugrać, kupując duże miesz-
kanie, ale ostatecznie to „tylko” 23,8 proc. Najmocniej przy 
swoim trwali wrocławianie i  tu tendencja była malejąca. Rok 
temu odchylenie ceny ofertowej od transakcyjnej wynosi-
ło 15,1 proc., poprzez 10 proc. na początku roku, by w II kw. 
spaść do 6,7 proc. W  przypadku dużych mieszkań było to 
19 proc.

Skąd takie różnice? Powodów może być kilka. Możemy 
oczywiście pospekulować, że w  Krakowie, mieście kultury, 
poetów i artystów, mieszka sporo marzycieli i stąd te wybu-
jałe nieco oczekiwania. Kupujący natomiast mocno stąpają 
po gruncie, jeszcze mocniej trzymając się za portfel, i  spro-
wadzają sprzedawców na ziemię. Można też podejrzewać, że 
zawyżone ceny są elementem strategii i w ten sposób przed-
siębiorczy krakowianie osiągają zamierzone cele: wysoka 
cena daje spore pole do negocjacji. Klient jest zadowolony, 
że udało mu się dostać nawet 40-procentowy rabat, sprze-
dawca zaciera ręce, bo sprzedał lokum po cenie, po jakiej 
zamierzał. 

Gdzie leży prawda? Jedni powiedzą, że gdzieś pośrodku, 
inni, że leży tam, gdzie leży. Pewne jest, że właściciele nieru-
chomości na rynku są amatorami i zwykle nie wiedzą, jaką tak 
naprawdę wartość ma ich dom czy mieszkanie. Szacują „na 
oko”, dodając jeszcze kilka procent z sentymentu. Brak zainte-
resowania ze strony kupujących każe zweryfikować w dół te 
szacunki. Dlatego tak ważna jest współpraca z profesjonalnym 
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AnAlizy rynku

Nieruchomość wakacyjna — zysk  
nie tylko w sezonie

Z
akup nieruchomości w  miejscowości 
turystycznej wiąże się z podwójną ko-
rzyścią dla inwestora. Po pierwsze zy-

skuje on miejsce, w  którym może spędzać 
urlop, nie martwiąc się o to, czy znajdzie od-
powiedni nocleg. Po drugie w czasie, gdy sam 
nie korzysta z  apartamentu, może udostęp-
nić go innym wczasowiczom, czerpiąc z tego 
tytułu zysk. Jeżeli jednak apartament wy-
korzystywany jest tylko przez dwa wakacyj-
ne miesiące w  roku, minie wiele lat, zanim 
inwestycja się zwróci. Jednocześnie inwe-
stor będzie musiał ponosić koszty związane 
z utrzymaniem nieruchomości w ciągu roku. 
Dlatego już na etapie planowania inwesty-
cji warto zastanowić się nad tym, w jaki spo-
sób maksymalnie wydłużyć okres, w którym 
lokal cieszy się zainteresowaniem potencjal-
nych najemców.

Wybór strategicznego miejsca
Pierwszym krokiem do zwiększenia zysków 
z  inwestycji jest wybór takiej miejscowości, w  której sezon tu-
rystyczny trwa jak najdłużej. Przykład stanowią polskie góry, 
zwłaszcza Tatry, odwiedzane przez turystów praktycznie przez 
cały rok. Zainteresowaniem cieszą się także zabytkowe miasta — 
nawet jeżeli pogoda nie sprzyja spacerom, liczne muzea i ośrodki 
kultury dostarczają atrakcji odwiedzającym. Nieco gorzej wyglą-
da sytuacja w przypadku polskiego morza czy jezior, gdzie zimą 
przebywa znacznie mniej turystów niż latem. Jednak nawet tam 
sezon turystyczny trwa dłużej niż od początku lipca do końca 
sierpnia. Wiele osób woli wyjechać na urlop w maju lub czerwcu 
albo zaczekać do września czy nawet października, żeby uniknąć 
tłumów. Poza tym nad morzem najwięcej jodu w powietrzu jest 
właśnie jesienią, a nie latem.

Ważne, by się wyróżnić
Zazwyczaj w  czasie sezonu wakacyjnego, w  nieruchomościach 
turystycznych przebywa więcej odwiedzających niż w  pozosta-
łe dni roku. To jednak nie oznacza, że gdy skończy się lato, ruch 
w  tych miejscach całkowicie zamiera. Sztuka polega na tym, by 
sprawić, że klienci wybiorą akurat naszą ofertę. Tutaj ważne jest 
właściwe określenie grupy docelowej i wyjście naprzeciw potrze-
bom osób, które ją tworzą. Niezbędne będzie także opracowanie 
strategii marketingowej, dzięki której wypromujemy nierucho-
mość. Nie obejdzie się jednak bez poświęcenia czasu i pewnych 
nakładów finansowych. 

Najem na doby może przynieść większą stopę zwrotu niż najem 
długoterminowy, dlatego wiele osób inwestuje w nieruchomości 
położone w miejscowościach turystycznych. Jak sprawić, by wakacyjna 
nieruchomość przynosiła zysk przez cały rok?

Model łączony
Dobrym pomysłem jest także zainwestowanie w  apartament 
w takim mieście, do którego przez cały rok przyjeżdżają odwie-
dzający, nawet jeżeli ich cele różnią się między sobą. Przykłado-
wo w  Krakowie w  okresie wakacji można wynajmować pokoje 
turystom, a  w  pozostałe dni w  roku — pracownikom korporacji 
lub w systemie najmu długoterminowego — studentom. Rozwią-
zanie to wymaga jednak dużej elastyczności — o wiele łatwiej jest 
przygotować ofertę atrakcyjną dla jednej grupy docelowej, niż 
dzielić czas i środki w taki sposób, by trafić w gusta zróżnicowa-
nych grup klientów.

Przed zakupem nieruchomości
Jeszcze przed decyzją o  zakupie nieruchomości w  konkretnej 
miejscowości wypoczynkowej, warto przemyśleć, jaką przyjmie-
my strategię zarządzania najmem. Powinniśmy także zoriento-
wać się, jak wygląda oferta konkurencji i  na jakie stopy zwrotu 
możemy liczyć, zarówno w najlepszym, jak i najgorszym przypad-
ku. W  niektórych miastach publikowane są raporty dotyczące 
liczby turystów i wybieranych przez nich miejsc zakwaterowania 
— warto się z nimi zapoznać. Pomocna może okazać się również 
współpraca z firmą, która zajmuje się zarządzaniem najmem krót-
koterminowym, a  najlepiej specjalizuje się w  nieruchomościach 
wypoczynkowych.

Anna Kapłańska
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Nośniki reklamowe na budynkach. Co na to 
Kodeks urbanistyczno-budowlany?

Nie tylko jednak fakt, że Kodeks urbanistyczno-budowlany 
ma zastąpić szereg dotychczas obowiązujących regulacji, wy-
wołuje szczególne zainteresowanie tym projektem. Wywołu-
je je także, a  może przede wszystkim, szereg towarzyszących 
mu nowych przepisów, które zostaną wprowadzone do nasze-
go systemu prawnego. Z  jednej strony regulacje te mają do-
tyczyć obszarów dziś niedoregulowanych, które wymagają 
interwencji ustawodawcy dla uporządkowania określonych zja-
wisk społecznych (określanych też niekiedy mianem „chaosu”). 
I  w  tym zakresie możemy wskazać nośniki reklamowe, które 
warto omówić szerzej. Z drugiej strony projekt Kodeksu urba-
nistyczno-budowlanego oferuje zupełnie nowe instytucje w za-
kresie inwestowania, jak OZI, czyli obszary zintegrowanego 
inwestowania.

Nośniki reklamowe w Kodeksie urbanistyczno- 
-budowlanym
Kodeks nie poświęca wiele miejsca nośnikom reklamowym, 
w  tym nośnikom reklamowym na budynkach. Ale nie jest to 
przeoczenie, a – w mojej ocenie — celowy zabieg legislacyjny.

Ważną rolę odgrywa treść Preambuły kodeksu, w  której 
zawarto informację, że jednym z  celów, zadań nowej regulacji 
prawnej ma być zapewnienie ładu przestrzennego oraz praw-
nej ochrony przestrzeni stanowiącej dobro wspólne i  niezby-
walny element dziedzictwa narodowego. Oczywiście można 
krytykować ten wstęp, wskazując, że w  dzisiejszym porządku 
prawnym również obowiązują akty prawne, które miały zapew-
nić ład przestrzenny i ochronę przestrzeni. W mojej ocenie bę-
dziemy jednak mieć do czynienia z pewną dyrektywą wykładni 
aktu prawnego, który w swoim założeniu ma kompleksowo ure-
gulować zagadnienia związane z  kształtowaniem otaczającej 
nas przestrzeni, w  miejsce dotychczasowych „rozproszonych” 
źródeł prawa.

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w  art. 53 §1 
i  2 przyznaje ministrowi właściwemu w  sprawach budownic-
twa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa, delegację ustawową dla określenia w dro-
dze rozporządzenia urbanistycznych standardów planistycz-
nych, w  tym dla określenia wymagań w  zakresie (§2 pkt 3) lit. 
e) tablic i  urządzeń reklamowych umieszczanych w  przestrze-
ni publicznej. Projekt kodeksu nakazuje, aby ustalenie takich 
standardów odbyło się z uwzględnieniem jakości projektowanej 
przestrzeni oraz wartości prawnie chronionych.

Zabieg ten wydaje się ze wszech miar celowy i uzasadniony. 
Z jednej strony wydanie takiego rozporządzenia stanowiącego 
akt prawodawczy administracji centralnej stanowiłoby ujednoli-
cenie w tym zakresie standardów urbanistycznych w skali całego 

O
d kilku lat trwają prace nad przygotowaniem nowej re-
gulacji prawnej pod nazwą Kodeks urbanistyczno-bu-
dowlany. Termin jej uchwalenia wciąż nie jest pewny, ale 

od dłuższego czasu środowiska architektów, prawników i  urba-
nistów (kolejność wyłącznie alfabetyczna) oraz szereg innych 
środowisk koncentrują swoją uwagę wokół projektu tego aktu 
prawnego. 

Nowa regulacja ma bowiem w swoim założeniu prowadzić do 
fundamentalnych zmian w obowiązujących dziś (często od kilku-
dziesięciu lat) przepisach, w  tym z  zakresu Prawa budowanego 
(ustawa — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.) oraz zagospodaro-
wania przestrzennego (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 27 marca 2003 r.).

Termin przyjęcia i wprowadzenia ostatecznej wersji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 
wciąż nie został ustalony. Mnożą się pytania dotyczące nowych przepisów. Jedno z nich 
dotyczy umieszczania reklam na budynkach. Czy kodeks ureguluje tę kwestię i czy 
teoretyczne rozważania na ten temat znajdą odzwierciedlenie w praktyce?
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kraju (co stanowi działanie korzystniejsze niż delegowanie ta-
kich uprawnień wyłącznie do gmin i  w  konsekwencji ustalenie 
wielu rozproszonych standardów). Z drugiej strony regulowanie 
takich standardów urbanistycznych w rozporządzeniu pozwala 
znacznie elastyczniej reagować na zjawiska i wymogi zmieniają-
cego się świata, aniżeli miałoby to miejsce, gdyby takie standar-
dy określono w samej ustawie, a każda ich zmiana wymagałaby 
zmiany ustawy. A co za tym idzie długiego i wielostopniowego 
procesu legislacyjnego.

Projekt kodeksu powraca do kwestii nośników reklamowych 
w art. 61 §2 pkt 2), wskazując jako fakultatywny (a nie obowiąz-
kowy) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
element regulowania zasad i warunków sytuowania tablic oraz 
urządzeń reklamowych. Czy w istocie jest to jednak element fa-
kultatywny, nie sposób jednoznacznie przesądzić. Projekt ko-
deksu wskazuje bowiem, że zasady takie określa się w  planie 
„w zależności od potrzeb”. Można zatem z tego projektowanego 
przepisu wysnuć i taką tezę, że zawsze, kiedy plan dopuści sytu-
owanie tablic i urządzeń reklamowych, wówczas obowiązkowo 
powinien określić zasady i warunki ich umieszczania. Tylko wy-
kluczenie możliwości ich sytuowania pozbawia sensu formuło-
wanie dodatkowych zapisów. 

Jest jeszcze jeden powód, dla którego określenie powyższych 
zasad w planie nie będzie uzasadnione. Otóż, zgodnie z art. 67 
§1 projektu kodeksu, rada gminy odrębną uchwałą (niezależ-
ną od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 
może określić zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych, 
w tym umieszczanych na obiektach budowlanych, a zatem tak-
że na budynkach. Może zatem zdarzyć się tak, że przed uchwa-
leniem planu rada uchwali tego typu zasady i wówczas potrzeba 
ich regulacji w planie już nie zaistnieje. Jeśli wcześniej uchwalo-
no plan, rada powinna wprowadzić (do samej treści) takie zasa-
dy w drodze jego zmiany.

Potencjalny zakres regulacji dotyczących 
nośników reklamowych
W  każdym jednak przypadku — na gruncie projektu Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego — należy stanąć na stanowisku, iż 
rada gminy, uchwalając takie zasady, czy to w planie, czy w for-
mie odrębnej regulacji urbanistycznej, związana będzie stan-
dardami określonymi przez ministra właściwego w  sprawach 
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa. Ze względu na konstytucyjnie 
wyższą rangę tego źródła prawa w stosunku do przepisów pra-
wa miejscowego uchwalanych przez rady gmin.

Powyższe przepisy projektu Kodeksu urbanistyczno-bu-
dowlanego w  zasadzie wyczerpują te, które dotyczą nośników 

reklamowych (poza jeszcze jednym przepisem, który zezwala na 
sytuowanie wolnostojących nośników na podstawie zgłoszenia 
budowlanego).

Ich ogólny charakter nie powinien jednak zaskakiwać ani 
dziwić. O  wiele dalej idących regulacji należy spodziewać się 
(po uchwaleniu kodeksu) w  wyżej wzmiankowanym rozporzą-
dzeniu, a  następnie w  aktach prawa miejscowego. Ta ścieżka 
prawodawcza wydaje się jak najbardziej trafna. Określenie stan-
dardów w rozporządzeniu pozwoli nie tylko szybciej i sprawniej 
reagować na potrzeby zmieniającego się świata, ale także na 
ewentualne próby obejścia nowego prawa.

Wskazując już dziś potencjalny zakres regulacji, należy pod-
kreślić, że bez wątpienia standardy powinny określać m.in.:
• dopuszczalną powierzchnię nośnika reklamowego w stosun-

ku do powierzchni elewacji budynku, na której albo nad którą 
ma on zostać umieszczony;

• dopuszczalność przesłaniania otworów okiennych/witryn, 
a  co za tym idzie dopuszczalność przesłaniania światła sło-
necznego czy zacieniania przez nośniki montowane na wyso-
kości elewacji budynków;

• dopuszczalny sposób i czas oświetlania nośników umieszczo-
nych na budynkach;

• walory estetyczne, w tym kolorystyczne nośników w stosun-
ku do kolorystyki elewacji;

• dopuszczalność wyniesienia nośnika reklamowego ponad 
powierzchnię dachu na budynku, którego wysokość wyczer-
puje maksymalną wysokość dopuszczoną w określonym ob-
szarze planistycznym.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich kwestii, które po-

winny podlegać regulacji, ale wskazuje na wiele istotnych z nich.

Co dalej?
Termin uchwalenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego był 
już wielokrotnie ustalany i wielokrotnie przekładany. Nie ma już 
wątpliwości, iż kodeks nie zostanie uchwalony w  2018 r. Rząd 
zmienił w  tym zakresie priorytety, kierując do prac parlamen-
tarnych specustawy regulujące m. in. kwestie inwestycji dewe-
loperskich. Pozostaje oczekiwać, że kolejny rok może przynieść 
w  tym zakresie zmianę i  opracowywany przez tak długi czas, 
z udziałem wielu wybitnych specjalistów, projekt nowej regula-
cji prawnej stanie się wreszcie obowiązującym prawem, a nie — 
jak dotychczas — jedynie projektem aktu prawnego.

Marcin Jakubaszek
radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarii  

JAKUBASZEK i Wspólnicy Sp.k.,  
występującej w obrocie także  

pod znakiem JAKUBASZEK.Legal
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orzecznictwo

Problem z definicją inwestycji celu 
publicznego
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zajął się sprawą rozstrzygnięcia, czy 
konkretna inwestycja może być uznana za inwestycję celu publicznego zgodnie 
z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

J
edna z lokalnych firm zwróciła się do burmistrza z wnioskiem 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przed-
sięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci energetycznej 

i przyłączeniu jej do sieci hali produkcyjnej. Organ wydał decyzję, 
w której ustalił warunki lokalizacji dla tego projektu, zaznaczając, 
że charakter tej inwestycji stanowi realizację celu publicznego 
zgodnie z przepisami ustawy. 

Kabel energetyczny miał być podłączony do stacji transforma-
torowej znajdującej się na pobliskiej nieruchomości. W znacznej 
części przebiegałby przez tę prywatną działkę. Jej  właścicielka 
nie chciała wyrazić zgody na inwestycję, dlatego zaskarżyła de-
cyzję burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
(SKO). Kolegium przyznało rację organowi I stopnia, zatem spra-
wa trafiła do Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarżąca argu-
mentowała swoje stanowisko tym, że planowana inwestycja nie 
służy do osiągnięcia celu publicznego, a jedynie do realizowania 
biznesowych i prywatnych interesów inwestora.

Jaka jest rola inwestora?
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, dla ustale-
nia, czy mamy do czynienia z celem publicznym, nie ma znacze-
nia, czy inwestycji dokonuje podmiot publiczny, czy prywatny. 
Nieistotne okazuje się także to, czy inwestycja powstaje w celu 
osiągnięcia zysku. Najważniejsze jest, czy realizuje założenie 
wyżej przytoczonej definicji ustawowej. Należy więc udowod-
nić, że inwestycja spełnia łącznie cele przesłanek, a więc że jest 
przedsięwzięciem, które można zaliczyć do działań o znaczeniu lo-
kalnym, ponadlokalnym czy krajowym (ma na celu urzeczywistnie-
nie interesu publicznego, istotnego dla zbiorowości) oraz, że stanowi 
realizację celów, o  których mowa w  art. 6 ustawy o  gospodarce 
nieruchomościami.

W  przypadku, gdy inwestycja nie spełnia łącznie obu prze-
słanek, do określenia warunków realizacji przedsięwzięcia służy 
decyzja o  warunkach zabudowy. Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny słusznie zauważył, że nie można automatycznie przyjmo-
wać, iż każda budowa związana z  postawieniem i  utrzymaniem 
sieci energetycznej będzie inwestycją spełniającą cele publiczne. 
Musi być ona w jakiś sposób istotna dla zbiorowości, chociażby na 
lokalnym poziomie. Sąd uznał w tym przypadku, że spornym jest, 
czy rzeczona inwestycja realizuje przesłankę mówiącą o spełnia-
niu potrzeby wspólnoty tworzącej związek publicznoprawny na 
poziomie gminy, powiatu lub też województwa. Organy nie wy-
jaśniły sprawy w należyty i dogłębny sposób. Sąd uchylił zatem 
poprzednio wydaną decyzję SKO i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpoznania.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
z 13 czerwca 2018 r. sygn. akt.: II SA/Gd 85/18

Krzysztof Janowski
radca prawny

Kancelaria Janowski Markiewicz

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził w  wyroku, że 
decyzja SKO została wydana z  naruszeniem przepisów prawa. 
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję, nie był objęty miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego 
kwestia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego musiała 
zostać uzgodniona w drodze decyzji właściwego organu. 

Definicja „inwestycji celu publicznego” znajduje się w  usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak napi-
sał w swoim wyroku sąd: przez inwestycję celu publicznego należy 
rozumieć działania o  znaczeniu lokalnym (gminnym) i  ponadlokal-
nym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), bez względu na status 
podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, 
stanowiące realizację celów, o  których mowa w  art. 6 ustawy z  21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z kolei wyżej przy-
toczony art. 6, w punkcie 2 zawiera informację, która stanowi, że 
celem publicznym jest m. in. budowa i  utrzymywanie przewo-
dów oraz urządzeń służących do dystrybucji energii, czyli tak jak 
w rzeczonym stanie faktycznym.



 n	 11Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 22/2018

Warto Wiedzieć

Reklamy prasowej nie zablokujesz

R
eklama to podstawa, nie tylko w branży nieruchomości. Wy-
daje się, że dzięki wysokiemu popytowi na rynku, klienci nie 
potrzebują specjalnej zachęty, by przyjść do biura sprzeda-

ży. Wiadomo jednak, że każdy klient może wybrać inną ofertę lub 
z braku interesujących opcji odłożyć w czasie decyzję o zakupie 
mieszkania. Analizę utrudnia fakt, że choć inwestorzy starają się 
wyróżnić swoje projekty, w powszechnym odbiorze standardy in-
westycji mieszkaniowych są dość zbliżone: kategoria średnia — 
ogrodzenie, tereny zielone, mała architektura, balkony i ogródki, 
plac zabaw dla dzieci itp.; najwyższa półka — recepcja, concierge, 
tarasy widokowe, rozbudowana część rekreacyjna, czasem ba-
sen i spa. Podobnie kategoryzowane są usługi biur pośrednictwa 
— umowy otwarte lub na wyłączność; nowoczesny sprzęt, za-
awansowane oprogramowanie itd. Aby mieć poczucie satysfak-
cjonującego wyboru, ofertę badamy szczegółowo. Nowoczesny 
sprzęt, ale jaki dokładnie? Zieleń wokół inwestycji, ale jakiego ga-
tunku i kto zajmie się jej utrzymaniem? 

Im więcej szczegółów zostanie zapamiętanych przez konsu-
menta, tym lepiej dla sprzedawcy. Biorąc pod uwagę to założenie, 
wbrew pozorom prasa, która przegrywa z internetem pod wzglę-
dem zasięgu, wciąż jest dobrym nośnikiem reklamowym. Z badania 
„Prasa angażuje” obejmującego 2017 r., wykonanego przez Kantar 
Millward Brown na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa, wynika, 
że reklama umieszczona w odpowiednim kontekście w prasie przy-
ciąga uwagę odbiorcy bardziej niż w  innych mediach. Złożoność 
przekazu marketingowego w czasopiśmie ułatwia wyeksponowa-
nie i utrwalenie większej liczby elementów oferty. 

Badanie przeprowadzono za pomocą eyetrackera: mierzono 
liczbę spojrzeń na reklamę, czas zatrzymania wzroku na jej treści 
oraz liczbę elementów, na które spojrzeli odbiorcy. Wyniki wska-
zują, że konsumenci dostrzegają więcej elementów reklamy pra-
sowej, najdłużej koncentrują na niej uwagę i  dokładniej czytają 
prezentowane treści. W prasie dostrzegamy do 5 elementów: 
• twarze osób na reklamie
• markę produktu
• logo firmy
• ekspozycję produktu
• opis produktu.

Zbyt duży wybór utrudnia
W poszukiwania mieszkania czy konkretnych usług wpisane jest 
porównanie. Żyjemy w  czasach tzw. paradoksu wyboru. Wie-
lość możliwości wydłuża proces decyzyjny i paradoksalnie może 
stać się pewnym ograniczeniem. Zdaniem psychologa Barry’ego 
Schwarza obecnie nie można ocenić jakości danego produktu czy 
usługi, bez porównania ich z innymi możliwościami, które oferuje 
rynek. Co więcej, po wybraniu jednego z rozwiązań, automatycz-
nie pojawia się poczucie niepewności i straty — a co, jeśli ta druga, 
trzecia czy czwarta opcja była jednak lepsza? 

Często najważniejszym celem jest uniknięcie porażki, dlate-
go w  zawodach sportowych na najbardziej zadowolonego wy-
gląda zdobywca III miejsca — mógł być poza podium, ale jednak 

Najnowsze wyniki badań skuteczności nośników reklamowych zaprzeczają 
opiniom o zmierzchu reklamy prasowej. W jaki sposób konsument dokonuje 
wyboru i czy zawsze jest z niego zadowolony?

się udało. Treści w opisach typu „Ostatnie wolne mieszkania” nie 
mają zatem czysto informacyjnej funkcji. Szczęśliwcem okaże się 
ten, kto w  ostatniej chwili „załapie się” na listę nabywców, na-
wet jeśli lokal nie będzie usytuowany w  najatrakcyjniejszej czę-
ści budynku. 

Polacy blokują reklamy
Mając jednocześnie do czynienia z  dwoma przeciwstawnymi 
bodźcami: pozytywnym i negatywnym, w większości przypadków 
intensywniej odczujemy bodziec negatywny. Jak w zabawie psy-
chologicznej polegającej na równoczesnym ssaniu cukierka i spa-
cerowaniu z  kamykiem w  bucie — rzadko kto zapomina o  bólu 
i  najpierw skupia się na smaku słodyczy. Często widząc kolejne 
wyskakujące okienko na ekranie monitora (ograniczające pole wi-
dzenia lub blokujące dostęp do strony www), polski użytkownik 
na szybko ocenia tylko, jak bardzo drażni go nachalność takiego 
przekazu i nie zwraca uwagi na treść reklamy. Negatywne emocje 
odbiorcy odbijają się na wizerunku reklamodawcy. W tym kontek-
ście reklama prasowa może służyć do ocieplenia marki i przywo-
łania pozytywnego przekazu. 

Polska jest liderem pod względem skali blokowania treści re-
klamowych w  internecie, aż 46 proc. zablokowanych reklam 
w  2017 r. — to najwyższy wynik na świecie. W  raporcie OnAu-
dience.com czytamy, że poza mieszkańcami Polski wtyczek typu 
adblock najczęściej używają: Grecy (44 proc. zablokowanych 
reklam), Norwedzy (42 proc.), Niemcy (41 proc.) i  Duńczycy 
(40 proc.). W pozostałych krajach wynik mieści się w przedziale 
od 5 (Paragwaj) do 39 proc. (Irlandia).

Miks reklamowy
W kontekście badań skuteczności nośników reklamowych, wciąż 
najbardziej polecaną strategią jest tzw. miks reklamowy — rów-
noczesne, zaplanowane reklamowanie produktu w telewizji, pra-
sie, radiu i internecie, wspomagane działaniami z zakresu PR. 

Natomiast konsumentom — choć nie sposób całkowicie uod-
pornić się na działania marketingowe — pozostaje jeszcze wiara 
w zdrowy rozsądek i własną intuicję. Zwłaszcza, gdy wybór doty-
czy przyszłego miejsca zamieszkania.

Joanna Kus
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Kredyt hipoteczny a działalność 
gospodarcza: krok po kroku

P
rzy kredycie hipotecznym dla osoby prowadzącej działal-
ność gospodarczą, jak przy każdej innej formie zatrudnienia, 
najważniejsze dla banku będą stabilność i wysokość osiąga-

nych dochodów oraz stałe zobowiązania. 
Do obliczenia maksymalnej zdolności kredytowej potrzebne 

są informacje o  osiąganym dochodzie netto z  ostatnich 12 mie-
sięcy oraz o  stałych zobowiązaniach. Klient musi przygotować 
zeznania podatkowe za rok lub dwa ubiegłe lata oraz dokumenty 
potwierdzające aktualne dochody. Równie ważna jak stałość do-
chodów będzie dla banku ich stabilność, czyli brak większych od-
chyleń w miesięcznych dochodach. Kredytodawca zweryfikuje, czy 
na konto przedsiębiorcy co miesiąc wpływa taka sama kwota. Roz-
bieżności nie powinny być wyższe niż 30 proc. Nagły wzrost do-
chodów też nie jest dobrze widziany, gdyż zachodzi wątpliwość, czy 
dane nie zostały zmanipulowane na potrzeby uzyskania kredytu.

Pod pojęciem stałego zobowiązania rozumie się ratę kredy-
tu gotówkowego, ratę kredytu „zero procent” bądź kartę kre-
dytową. Z  reguły klienci myślą, że przyznana, ale nieużywana 
karta kredytowa, nie jest brana pod uwagę. Nic bardziej mylne-
go. Zazwyczaj banki traktują 3-5 proc. limitu uzyskanego na kar-
cie kredytowej jako zobowiązanie. Limit na karcie kredytowej 
oraz w rachunku ROR, czyli tzw. debet — niezależnie od tego, czy 
klient z niego korzysta, czy nie — przez bank oceniający zdolność 
kredytową zostanie uznany za zobowiązanie. Dodatkowo, jeśli 
kredytobiorca ma zobowiązania na swoją działalność gospodar-
czą, mogą one pomniejszyć zdolność płatniczą. Istotnym faktem 
jest to, że jeżeli klient posiada środki trwałe (np. samochód), dla 
których prowadzona jest amortyzacja, to dla wielu banków średni 
miesięczny dochód netto można powiększyć o średnią miesięcz-
ną amortyzację środków trwałych. Określenie dodatkowo okresu 
kredytowania i wieku najstarszego kredytobiorcy daje nam obraz 
maksymalnej zdolności kredytowej.

Jak długo musisz prowadzić działalność?
Większość banków oczekuje prowadzenia działalności co naj-
mniej od 12 miesięcy. Są jednak banki, które maja bardziej ela-
styczne podejście. Osoby, które przeszły z  umowy o  pracę na 
własną działalność i nadal świadczą usługi dla byłego pracodaw-
cy, mogą ubiegać się o kredyt już po upływie 3 lub 6 miesięcy od 
momentu przejścia na samozatrudnienie. Bank będzie jednak wy-
magał od nich udokumentowania, że firma, której wystawiają fak-
tury, to były pracodawca oraz że zakres wykonywanej pracy nie 
uległ zmianie. Przy rozliczeniach na podstawie księgi przychodów 
i rozchodów, do wyliczeń bierze się najczęściej średnią dochodów 
netto z  ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych lub dochód net-
to za ostatni rozliczony rok z zeznania podatkowego. W drugim 
przypadku lepiej ubiegać się o kredyt dopiero po 1,5 roku dzia-
łalności, gdyż otwieranie działalności w  połowie roku oznacza, 
że bank, wyliczając średnią, podzieli wypracowany w  tym okre-
sie dochód przez 12 miesięcy. To przełoży się na niewielki dochód 
w skali roku, a jednocześnie niską zdolność kredytową.

Komu będzie trudniej
Jeśli klient wybrał rozliczenie na podstawie księgi przychodów 
i  rozchodów, nie ma się czym martwić. Jeżeli jednak korzysta 

z karty podatkowej lub ryczałtu, będzie trudniej. Przy ryczałcie 
ewidencjonowanym, banki do wyliczenia zdolności kredytowej 
przyjmują zwykle do 40 proc. przychodów jako dochód netto, 
choć nierzadko zdarza się, że jest to zaledwie 15 proc. W jesz-
cze gorszym położeniu są przedsiębiorcy korzystający z  karty 
podatkowej. Nie muszą oni składać PIT-ów i rejestrować sprze-
daży. W takiej sytuacji bank nie jest w stanie ustalić rzeczywi-
stych dochodów przedsiębiorcy. Weryfikując taki przypadek, 
instytucje finansowe wyliczają miesięczny dochód, mnożąc 
kwotę płaconego podatku przez konkretną liczbę, najczęściej 5, 
6, 7 lub 8.

Nie tylko rodzaj rozliczenia podatkowego może utrudniać 
zaciągnięcie kredytu. Niektóre branże są bardziej podatne na 
wahania gospodarcze, dlatego prowadzenie tego rodzaju dzia-
łalności może wpłynąć na obniżenie scoringu. 

Kiedy nie dostaniesz kredytu
Gdy potencjalny kredytobiorca zalega z  opłatami w  ZUS lub 
Urzędzie Skarbowym, bank nie udzieli mu kredytu. Zaległości 
stanowią dla banku sygnał, że klient nie jest wiarygodnym kre-
dytobiorcą. Dodatkowo musi przejść pozytywną weryfikację 
w Biurze Informacji Kredytowej. 

W  przypadku, gdy działalność gospodarcza wygenerowa-
ła stratę w poprzednim roku lub roku bieżącym, fakt ten może 
również spowodować decyzję odmowną — chyba że strata była 
spowodowana nakładami inwestycyjnymi lub jednorazową 
amortyzacją. Wtedy należy wyjaśnić w banku, co było przyczy-
ną straty.

Obecnie nie ma też banku, który byłby skłonny udzielić kre-
dytu hipotecznego Polakom pracującym poza granicami kraju 
i prowadzącym własną działalność gospodarczą. 

Dokumenty
Dokumenty potrzebne do zaciągnięcia kredytu będą różne 
w zależności od formy opodatkowania, branży i banku, do któ-
rego składamy wniosek. Najczęściej kredytodawca prosi klienta 
o PIT za ostatni rozliczony rok (niektóre banki chcą za ostatnie 
2 lata) — ważne, żeby dodać potwierdzenie nadania dokumentu 
(jeżeli PIT był wysyłany przez internet, to UPO, lub potwierdze-
nie nadania listem poleconym, jeżeli wysyłamy pocztą). Dodat-
kowo, w zależności od branży, należy przedstawić zestawienia 
książki przychodów i rozchodów, podsumowanie bieżących wy-
ników finansowych firmy. Bank poprosi również o zaświadcze-
nia o braku zaległości z ZUS i US.

Tomasz Zastawny
Ekspert finansowy

www.hinthouse.pl
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Kredyt hipoteczny na remont 
lub wykończenie mieszkania
Zakup nieruchomości w stanie deweloperskim czy też lokalu pozyskanego z rynku 
wtórnego, często uniemożliwia wprowadzenie się nowych lokatorów tuż po otrzymaniu 
kluczy. Powodem jest tu często niewystarczająca ilość środków na wykończenie lub 
remont. Zakwaterowanie w nowym lokum można przesunąć w czasie, istnieje jednak 
rozwiązanie, które pozwala skrócić czas oczekiwania.

N
ajczęstszym sposobem finansowania remontu nierucho-
mości są środki własne. Niewiele osób jednak wie, że ma 
możliwość pożyczenia tej kwoty w  ramach udzielane-

go kredytu hipotecznego. Większość banków dopuszcza rów-
nież opcję podniesienia wartości nieruchomości, co oznacza, że 
po otrzymaniu kosztorysu remontu, można wziąć go pod uwagę 
przy wyliczaniu wartości zabezpieczenia hipotecznego. Dla osób, 
które nie posiadają wystarczających środków własnych przy za-
kupie, takie rozwiązanie stanowi szansę na szybkie przystoso-
wanie lokalu do użytkowania. To rozwiązanie jest również możliwe 
dla klientów, którzy posiadają finanse na remont. Wtedy kwotę moż-
na przeznaczyć na wkład własny i  takim sposobem obniżamy sam 
koszt kredytu — zdradza Ronald Szczepankiewicz, ekspert kredy-
towy i współwłaściciel RM Kredyty. Dla przykładu: jeżeli kupimy 
mieszkanie o wartości 500 tys. zł, a na remont potrzebujemy ko-
lejnych 50 tys. zł, pracownik banku może oszacować, że wartość 
nieruchomości wzrośnie adekwatnie do  kosztu remontu, wów-
czas jest szansa na otrzymanie 522,5 tys. zł.

Co jest możliwe do skredytowania?
Kredyt hipoteczny na wykończenie jest udzielany na duży za-
kres prac i  materiałów, m.in. na zmianę aranżacji pomieszczeń; 
malowanie; wymianę podłogi; montaż; zmiany w instalacjach ga-
zowych, elektrycznych, hydraulicznych, zabudowę kuchni. Kilka 
banków daje kredytobiorcy możliwość skredytowania sprzętu 
AGD do zabudowy (np. zmywarki, piekarnika, lodówki). Warto 
wspomnieć, że wyposażenie niezwiązane z  nieruchomością nie 
jest kredytowane kredytem na remont czy wykończenie.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu na remont 
lub wykończenie mieszkania?
Na to pytanie, bez złożenia wniosku, nie ma jednoznacznej od-
powiedzi. Część banków operuje procentem od wartości nieru-
chomości lub wartości transakcyjnej. Najczęściej występujący 
zakres to 15-25 proc. Z  drugiej strony, wartość nieruchomości 
może zwiększyć się wprost proporcjonalnie do  wartości wyko-
nywanych prac. W sytuacji, gdy kredyt miałby przekroczyć 25–
30  proc. wartości nieruchomości, niektóre banki mogą wydać 
decyzję odmowną. W  tego rodzaju przypadkach warto sporzą-
dzić dodatkowy, szczegółowy kosztorys, pozwalający wyjaśnić 
przyczynę tak wysokiego kredytu. 

Wymagana dokumentacja
Dokumenty potrzebne do ubiegania się o  kredyt na remont 
są niemal identyczne jak przy wnioskowaniu o  kredyt na zakup 

nieruchomości. Podstawową różnicą, a  tym samym wymogiem 
jest kosztorys, w którym powinny znaleźć się:
• zakres planowanych prac remontowych
• termin
• koszt prac.

Każdy bank ma swój wzór kosztorysu, w którym nie wymaga 
podawania konkretnych modeli, nazw czy serii produktów. Jeże-
li klient ma problem z wypełnieniem kosztorysu, może poprosić 
o pomoc zaufanego eksperta kredytowego.

Wycena nieruchomości 
Do wniosku o  kredyt warto dołączyć operat szacunkowy, o  ile 
wybrany bank akceptuje takie rozwiązanie. W  takim dokumen-
cie należy uwzględnić aktualną i przyszłą wartość nieruchomo-
ści, czyli wartość po wykonaniu wszystkich prac remontowych 
lub wykończeniowych. Operat szacunkowy powinien zostać spo-
rządzony przez rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego 
przez bank. W kontakcie ze specjalistą należy zaznaczyć, że wy-
cena będzie zlecana na potrzeby starania się o kredyt hipoteczny. 

Czy warto ubiegać się o kredyt hipoteczny na 
wykończenie mieszkania? 
Z  uwagi na korzystną długość okresu spłaty oraz na wysoko-
ści rat, zdobycie kredytu hipotecznego jest najszybszą drogą do 
wykończenia nieruchomości. Stanowi o  wiele bardziej opłacal-
ne rozwiązanie niż wysoko oprocentowane kredyty gotówkowe 
czy pożyczki. Warto pamiętać, że zobowiązanie na wykończenie 
mieszkania pozytywnie wpływa na ostateczną wartość nieru-
chomości, a tym samym podwyższa zabezpieczenie bankowe. Po-
łączenie kredytu na wykończenie z kredytem na zakup nieruchomości 
jest zdecydowanie korzystne. Pozwala, aby środki własne zarezerwo-
wane na remont przeznaczyć na wkład własny, dzięki czemu możemy 
wynegocjować lepsze warunki współpracy z bankiem. Takie działania 
wpłyną na zmniejszenie sumarycznych wydatków związanych z zaku-
pem i wykończeniem nieruchomości — podsumowuje Ronald Szcze-
pankiewicz z RM Kredyty. 

RM Kredyty
www.rmkredyty.pl

+48 503 804 619
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ekspert rAdzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania
Odpowiadając na pytania czytelników dwutygodnika, eksperci POWER 
FINANCES analizują różne okoliczności zaciągania kredytu hipotecznego na 
zakup nieruchomości. Czy ciąża i urlop macierzyński mają znaczenie przy 
wnioskowaniu o kredyt? Okazuje się, że tak.

Wraz z mężem planujemy zakup mieszkania, wspomagając 
się kredytem hipotecznym. Oboje mamy podpisane 
umowy o pracę na czas nieokreślony — otrzymuję 3 tys. zł 
netto, mąż dostaje 4 tys. zł wynagrodzenia na rękę. Nasza 
rodzina wkrótce się powiększy — w drodze jest dziecko, 
termin porodu już za 6 miesięcy. Czy bank zaakceptuje 
mój dochód na urlopie macierzyńskim lub urlopie 
wychowawczym? Czy wiążą się z tym jakieś komplikacje/
dodatkowe warunki, które należy spełnić? Jak na kwestię 
ciąży i urlopu macierzyńskiego zapatrują się banki 
podczas obliczania zdolności kredytowej?

D
la niektórych banków kwestia ciąży oraz urlopu macie-
rzyńskiego nieco komplikuje proces udzielenia kredytu 
hipotecznego. Zdolność kredytowa liczona jest na cały 

okres finansowania, a urlop macierzyński eliminuje szansę sta-
łych dochodów przez dłuższy czas. Ponadto banki obawiają się 
ponadnormatywnej liczby zwolnień z  pracy kobiet, które wra-
cają z  urlopu macierzyńskiego/wychowawczego — ponieważ 
w takich wypadkach regularna spłata kredytu może być zagro-
żona. Niemniej istnieje kilka rozwiązań, które podnoszą naszą 
zdolność kredytową.

Pierwszym z  nich jest podjęcie decyzji o  współkredytowa-
niu. Obecnie wybór osoby do współkredytowania jest bardzo 
prosty — może być nią zarówno członek rodziny, jak i ktoś nie-
związany z  wnioskodawcą formalnie. Warunkiem doboru od-
powiedniego współkredytobiorcy jest jego stały dochód oraz 
forma zatrudnienia — najlepiej podpisana umowa o  pracę na 
czas nieokreślony. Część banków uzna, że należy obciąć dochód 
lub dodać dość duże koszty utrzymania dziecka. Może stanowić 
to przeszkodę w otrzymaniu kredytu hipotecznego, jednak nie 
zawsze tak musi być. W tym kontekście najważniejszy jest do-
chód kredytobiorców. Biorąc pod uwagę podany dochód czy-
telniczki oraz jej męża, ich zdolność kredytowa wahać się będzie 
miedzy 600 a 700 tys. zł.

Wspomniana wcześniej forma zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony, może pomóc w uzyskaniu 
finansowania również kobiecie w  ciąży, która decyduje się na 
samodzielne podjęcie kredytu hipotecznego, nie będąc w  for-
malnym związku, lub gdy w  rodzinie panuje rozdzielność ma-
jątkowa. Jednak tego typu strategia bywa nieco ryzykowna. 
Dochód kredytobiorcy może okazać się niewystarczający, po-
nadto część banków warunkuje udzielenie kredytu obecnością 
współkredytobiorcy.

Ustawodawca określił dwa rodzaje otrzymywania wyna-
grodzenia w czasie urlopu rodzicielskiego przy umowie o pra-
cę na czas nieokreślony: kobieta może zdecydować się na 
otrzymywanie 100 proc. wynagrodzenia przez pierwsze 6 

miesięcy, a  przez następne 6 miesięcy — 60 proc., lub może 
podjąć decyzję o otrzymywaniu 80 proc. wynagrodzenia przez 
12 miesięcy.

Obie metody zmniejszą dochód o 20 proc., niemniej nie elimi-
nują szansy otrzymania kredytu hipotecznego.

Zdecydowana większość banków wyklucza możliwość udzie-
lenia kredytu hipotecznego przy podjęciu decyzji o wzięciu urlo-
pu wychowawczego. Aby zwiększyć szansę otrzymania kredytu, 
warto zatem złożyć oświadczenie o tym, że nie będzie korzysta-
ło się z takiego urlopu. Kobieta w ciąży, tak samo jak każdy inny 
kredytobiorca, ma za zadanie udowodnić bankowi, że jest zdol-
na do regularnej spłaty rat przez cały okres kredytowania. War-
to uzyskać od swojego lekarza zaświadczenie zawierające termin 
powrotu do pracy oraz pisemne zapewnienie pracodawcy o tym, 
że gwarantuje stabilne zatrudnienie po urodzeniu dziecka. Moż-
na również złożyć deklarację powrotu do pracy po urlopie ma-
cierzyńskim. Należy jednak pamiętać, by owo oświadczenie nie 
miało charakteru „zamiaru” — musi być jednoznaczne. Należy za-
tem unikać takich sformułowań jak: „Zamierzam wrócić do pra-
cy”, a zastąpić je jednoznacznym: „Dnia (data) wracam do pracy…”.

W dokumencie powinny znaleźć się dane pracodawcy, data 
rozpoczęcia i  zakończenia zasiłku macierzyńskiego, wysokość 
uzyskanego świadczenia w rozbiciu na każdy miesiąc z osobna, 
podstawowe dane osobowe autora oświadczenia oraz jego nu-
mer PESEL.

Ciąża oraz urlop macierzyński w  zdecydowanej większości 
przypadków nie powinny stanowić problemu w uzyskaniu finan-
sowania. Strategia dążąca do otrzymania tego typu kredytu jest 
nieco bardziej złożona, jednak przy pomocy wykwalifikowane-
go doradcy zwykle kończy się sukcesem. 

Katarzyna Grzeszczyk 
Ekspert ds. produktów 

bankowych POWER 
FINANCES
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Perły z sieci

Instytut Salka 

Instytut Salka, zlokalizowany w San Diego w Stanach 
Zjednoczonych, jest niezależną naukową instytucją typu 
non-profit. Został utworzony przez Jonasa Salka — wynalazcę 
szczepionki przeciwko polio. Zamiarem twórcy było 
skupienie najlepszych naukowców z całego świata w jednym 
miejscu. Za projekt instytutu odpowiada amerykański 
architekt modernistyczny Louis Kahn. Kompleks naukowy 
tworzą laboratoria, pracownie i mieszkania dla naukowców. 
Modernistyczny obiekt składa się z dwóch symetrycznych 
bloków budynków oddzielonych od siebie niewielkim 
placem. 3-kondygnacyjne bryły wykonano z betonu, do 
którego dodano tuf wulkaniczny i uzupełniono elementami 
z naturalnego drewna. Aby ułatwić współpracę pomiędzy 
naukowcami, we wnętrzach nie postawiono ścianek 
działowych. Drewniane elementy w formie przesuwnych ram 
okiennych, żaluzji i okiennic zamontowano na prowadnicach, 
co pozwala na regulowanie nasłonecznienia w budynkach. 
Przez środek placu przechodzi strumień, który spływa do 
Pacyfiku.

Vitrahaus  

Budynek Vitrahaus to połączenie muzeum, showroomu i sklepu 
— stanowi część kompleksu powstałego w celu prezentacji 
artykułów wyposażenia wnętrz produkowanych przez firmę 
Vitra. Dom znajduje się na granicy niemiecko-szwajcarskiej, 
w miejscowości Weil nad Renem. Jego projekt stworzył zespół 
architektoniczny Herzog & de Meuron. Koncepcja budynku 
łączy w sobie klasyczną zabudowę z nowoczesnym układem — 
składa się z 12 domów ułożonych pod różnym kątem. Obiekty 
wzajemnie się przecinają, tworząc bryłę liczącą pięć poziomów. 
Pięć domów stoi na ziemi, pozostałe nakładają się na siebie, 
tworząc wysoką na 15 m konstrukcję. Ich wnętrza służą jako 
przestrzenie ekspozycyjne — na poszczególnych piętrach 
znajdują się pokoje wystawowe, w których prezentowane 
są produkty oferowane przez firmę Vitra oraz informacje 
na temat produkcji mebli. Ogromne okna zapewniają 
odpowiednie doświetlenie wnętrz i pozwalają przechodniom 
zajrzeć do środka.

Galaxy SOHO 

Futurystyczny kompleks handlowo-biurowy Galaxy SOHO 
powstał w centrum Pekinu w 2012 r. Inwestycja została 
zrealizowana na zlecenie firmy SOHO China Limited. Projekt 
budynku wyłoniono w drodze konkursu zorganizowanego przez 
inwestora, w którym zwycięską pracę przygotowali architekci 
z pracowni Zahy Hadid. Cały kompleks składa się z czterech 
15-kondygnacyjnych wież o wysokości 67 m, wykonanych 
z betonu architektonicznego. Wieże skupione wokół okrągłego 
dziedzińca mają łącznie ponad 330 tys. mkw. powierzchni 
handlowej i biurowej. Poszczególne budynki połączone są ze 
sobą licznymi pomostami, dzięki czemu pomiędzy nimi tworzy 
się obszerna przestrzeń wspólna. Na pierwszych trzech piętrach 
znajduje się centrum handlowe, a na kolejnych kondygnacjach 
mieszczą się powierzchnie biurowe, lokale handlowe, rozrywkowe 
i gastronomiczne. Biura mają dostęp do ogrodów zlokalizowanych 
na dachu każdej z wież. W obiekcie znajdują się także trzy 
kondygnacje podziemne z parkingiem dla 1300 samochodów.fot. Rob Deutscher, flickr.com

fot. Jason Taellious, flickr.com

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Zakończyła się jesienna edycja programów 
mieszkaniowych
Zakończył się nabór wniosków w realizowanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego programach mieszkaniowych. Łącznie do użytkowania może 
zostać oddanych nawet 3050 lokali. W ramach programu Społecznego Bu-
downictwa Czynszowego zaplanowano 1240 mieszkań czynszowych oraz 
1810 mieszkań socjalnych i komunalnych. Nabór wniosków o wsparcie bu-
downictwa zakończył się we wrześniu. Jak podał BGK, w większości zgło-
szenia o preferencyjne kredyty pochodziły z TBS-ów, a wynikająca z nich 
kwota ukształtowała się wokół sumy przewyższającej 168 mln zł. Środki 
te zostaną przekazane na realizację mieszkań czynszowych. Z  Programu 
Społecznego Budownictwa Czynszowego w  jesiennej edycji rozdyspono-
wanych ma być łącznie ponad 310 mln zł. Wiceprezes zarządu BGK Wło-
dzimierz Kocon podkreślił, że działania podejmowane w ramach przedsię-
wzięcia obejmują nie tylko lokale na wynajem, ale również inwestycje spół-
dzielcze lokatorskie. Kredyt jest oprocentowany wyłącznie stawką WIBOR 
3M z pominięciem marży banku, co sprawia, że jest to najkorzystniejsze na 
rynku wsparcie o tak długim możliwym okresie spłaty.

Od banków chcemy coraz więcej 
Kredyty mieszkaniowe należały do grupy produktów bankowych cieszących 
się największą popularnością wśród klientów banków. Statystyki dotyczą-
ce zainteresowania tego typu usługami wzrosły zarówno w  odniesieniu do 
wnioskowanych kwot, jak i liczby zapytań o przydzielenie finansowania. Biu-
ro Informacji Kredytowej podało, że we wrześniu 2018 r. kredyt hipoteczny 
był jedynym produktem, który w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył 
notowania pod względem liczebności wniosków.

Jak wynika z  danych BIK, sprzedaż kredytów hipotecznych we wrześniu 
br. osiągnęła wartość 4,684 mld zł, co oznacza 23,3 proc. wzrost, jeśli porów-
na się ją z zeszłorocznym wynikiem. W ujęciu liczbowym zakupu mieszkania 
za pomocą bankowego finansowania chciało dokonać o 9,7 proc. więcej osób.

Tendencja wzrostowa dotyczy nie tylko września, ale trzech kwartałów 
bieżącego roku. Dotychczas banki udzieliły 173,2 tys. kredytów hipotecz-
nych, a  ich łączna suma wyniosła 42,22 mld zł. Blisko 10 proc. większe za-
interesowanie produktem przełożyło się na wartość, która była aż o  ponad 
19,1 proc. wyższa niż w 2017 r. Spośród wszystkich udzielonych świadczeń 
61 proc. stanowiły kredyty na kwotę przekraczającą 250 tys. zł.

Gospodarka niskoemisyjna obniży domowe 
rachunki 
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego minister energii 
Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że w ramach gospodarki przyja-
znej środowisku będą powstawały inwestycje mające zapewnić bez-
pieczeństwo energetyczne, a działania obejmą również szczebel lokal-
ny. Obradujący podczas sesji rozmawiali m.in. o możliwości finansowa-
nia zadań wpisujących się w plany związane z gospodarką niskoemisyj-
ną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Z 12 mld zł przeznaczonych na sektor energetyczny, 8 mld zł tra-
fi na rzecz przedsięwzięć wynikających z gospodarki niskoemisyjnej. 
Środki mają pozwolić sfinansować prace modernizacyjne sieci cie-
płowniczych, termomodernizację budynków czy wdrożenie rozwią-
zań związanych z  pobieraniem energii ze źródeł odnawialnych. Po-
dejmowane działania mają także zmniejszyć koszty zużycia energii 
w gospodarstwach domowych.

W  planach ministerstwa jest zapewnienie 300 gminom dostępu 
do gazu ziemnego, co ma zostać zrealizowane do końca 2022 r.
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Z Krakowa

Duże zainteresowanie konkursem na projekt 
Centrum Muzyki 
Zakończono etap składania wniosków do udziału w konkursie na za-
projektowanie krakowskiej siedziby Centrum Muzyki wraz z sąsiadu-
jącym z nim parkiem. Łącznie do konkursu wpłynęło 36 propozycji od 
pracowni i biur architektonicznych z Polski oraz zagranicy. Uczestni-
cy, którzy przeszli etap formalny, mają teraz czas na przygotowanie 
projektu, który muszą złożyć do 19 listopada. Sąd konkursowy przy 
ocenie prac zwróci w szczególności uwagę na oryginalność rozwiązań 
architektonicznych, walory akustyczne, ekologiczne aspekty inwe-
stycji oraz bryłę, która wkomponuje się w otoczenie. Zwycięski pro-
jekt otrzyma nagrodę w wysokości 150 tys. zł, a pula wszystkich wy-
różnień wynosi 300 tys. zł. Autor pracy, którą sąd konkursowy uzna 
za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki. Zamawiający planuje realizację inwestycji w technolo-
gii BIM. Zakończenie konkursu wraz z publicznym ogłoszeniem wy-
ników oraz otwarciem wystawy pokonkursowej zapowiedziano na 
3 grudnia. Centrum Muzyki ma powstać do 2024 r.

Kolejny etap przebudowy ul. Myślenickiej 
Rozpoczął się drugi etap przebudowy ul. Myślenickiej. Po-
zwoliło to przywrócić ruch pojazdów na ul. Myślenickiej 
na odcinku od Ronda Pamuły do ulic Merkuriusza Polskie-
go i Chałbińskiego, jednak spowodowało także utrudnienia 
dla kierowców. Wyłączono ruch pojazdów na odcinku od ul. 
Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko, gdzie wprowadzono 
ruch dwukierunkowy dla autobusów miejskich. W  ramach 
planowanej przebudowy ul. Myślenicka zostanie poszerzo-
na na całej długości, dzięki czemu możliwe będzie wydziele-
nie dodatkowego brukowanego pasa pośrodku jezdni, mają-
cego na celu zmniejszenie natężenia ruchu. Pojawią się tak-
że nowe chodniki i  przystanki dla pasażerów komunikacji 
miejskiej. Przebudowa ul. Myślenickiej podzielona została 
na cztery etapy — obecnie  realizowany jest drugi etap, któ-
ry ma potrwać do grudnia. Trzeci etap obejmie prace na od-
cinkach od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich, a czwarty od 
ul. Sawiczewskich do końca ul. Myślenickiej.

Centrum Handlowe Serenada zostanie rozbudowane
Centrum handlowe Serenada przy okazji swoich pierwszych urodzin 
przedstawiło plany na rozbudowę — planowana jest gruntowna rewi-
talizacja Centrum Handlowego Krokus i  połączenie go z  Serenadą no-
wym segmentem. Dzięki temu powstanie jeden budynek o powierzchni 
100  tys. mkw. Rewitalizacja Krokusa i  powstanie nowego łącznika po-
zwoli wzbogacić centrum handlowe o nowe lokale usługowe i strefę ga-
stronomiczną. Na przestrzeni pomiędzy Krokusem, Multikinem a  par-
kiem wodnym w  miejscu istniejącego ronda powstanie plac centralny, 
a na terenach wokół obiektu inwestor zapowiada urządzenie przestrzeni 
publicznych. Ruch samochodowy w tym miejscu zostałby poprowadzo-
ny pod ziemią. Od strony al. Bora-Komorowskiego nowością będzie ta-
ras widokowy połączony ze strefą gastronomiczną. Powiększeniu ule-
gnie również parking — obecnie klienci Serenady mają do dyspozycji 
1135 miejsc parkingowych, jednak w planach jest zwiększenie tej liczby 
proporcjonalnie do tego, jak rozrośnie się centrum i zgodnie z zapisami 
planu miejscowego. Rozbudowa centrum handlowego ma rozpocząć się 
w 2019 r. i potrwa dwa lata.

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 4,3258

chf 3,7977

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 ** –0,3180

libor chf –0,7404

libor eur *** –0,3531

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)                         150,09

tabela nr 211/A/NBP/2018 z dnia 30.10.2018

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

(dane na dzień 26.10.2018 [Euribor],  
22.10.2018 [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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Nowe życie starej przestrzeni — adaptacja 
strychu na Kazimierzu

Decyzja o zakupie mieszkania na strychu
Zawsze marzyliśmy o zamieszkaniu na poddaszu starej kamienicy. 
Sama lokalizacja również miała znaczenie — najbardziej interesu-
jące było dla nas centrum Krakowa. Cena nowych lub odrestau-
rowanych apartamentów na krakowskim Kazimierzu jest jednak 
gigantyczna. Kiedy trafiliśmy na tę nieruchomość, wiedzieliśmy, 
że spełnia nasze podstawowe założenia, a dodatkowo, jak na tę 
lokalizację, była bardzo tania. To nas przekonało. Jej pierwotny 
wygląd nie miał dla nas znaczenia, bo i  tak wymagała gruntow-
nego remontu. Wystarczyło więc uruchomić wyobraźnię i zacząć 

aranżacje Wnętrz

M
ieszkanie, znajdujące się na krakowskim Kazimierzu, na 
czwartym piętrze starej kamienicy, jest piękne, niezwy-
kle jasne i o dziwo przestronne, mimo że jego powierzch-

nia wynosi zaledwie 49 mkw. Robi wrażenie nie tylko ze względu 
na styl, w jakim zostało urządzone, ale i dlatego, że w stu procen-
tach spełnia potrzeby zamieszkującej je, czteroosobowej rodziny. 
Dzisiaj trudno uwierzyć, że kiedyś był to stary, ciemny i rozpada-
jący się strych, bez łazienki, z przeciekającym dachem i ogrzewa-
niem na węgiel w piecu kaflowym. Jak to się stało, że dawna ruina 
zamieniła się w nowoczesne mieszkanie o wysokim standardzie?

Czasami wydaje nam się, że w realizacji marzeń o doskonałym mieszkaniu 
ograniczają nas pieniądze. Tymczasem, myśląc w ten sposób, sami 
stawiamy sobie bariery. O tym, że warto szukać nietypowych, tańszych, 
ale jednocześnie satysfakcjonujących rozwiązań, świadczy projekt 
poddasza, zrealizowany w sercu krakowskiego Kazimierza.
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pracować nad projektem adaptacji. Było mi o tyle łatwiej, że je-
stem architektem, więc zajmuję się takimi rzeczami zawodowo.

Trudne początki
Ograniczeń, jakie stawiało to miejsce, było mnóstwo. Fatalny 
stan techniczny, brak okien, bardzo trudny, nieregularny układ 
z kominem na środku. Dodatkowo mieszkanie mieści się na wy-
sokości 17 m, w  oficynie, do której nie ma dojazdu z  zewnątrz. 
Nie było więc mowy o skorzystaniu z dźwigu. Ekipa budowlana 
wszystkie elementy musiała wynosić ręcznie na czwarte piętro. 
Remont dodatkowo utrudniał fakt, że budynek to zabytek, więc 
wiele spraw trzeba było uzgodnić z konserwatorem. Mimo licz-
nych przeszkód, udało nam się wykonać wszystkie prace, na któ-
rych nam zależało. Wiedzieliśmy, że jeśli chcemy tu zamieszkać, 
musimy zacząć od podstaw. Odgruzowaliśmy strych i odkryliśmy 
wszystkie jego, nierzadko zaskakujące, zakamarki. Potem przygo-
towałam projekt funkcjonalny w taki sposób, by w stu procentach 
wykorzystywał potencjał tej przestrzeni. Zależało mi na tym, 
aby zmieściło się tu wszystko, czego potrzebuje do życia nasza 
czteroosobowa rodzina, a oprócz tego, aby to miejsce było mimo 
wszystko przestronne i odpowiadało stylem naszym gustom.

Realizacja pomysłu
Kiedy już dokładnie wiedzieliśmy, co chcemy uzyskać, zabraliśmy 
się do prac remontowych. W mieszkaniu wzmocniono strop i całko-
wicie wymieniono dach. Dodatkowo ocieplono zewnętrzne ściany 
i wymieniono instalacje. Nie pozwoliliśmy sobie na żadne kompro-
misy w kwestii przebudowy i technicznych aspektów projektu. Je-
śli coś wydawało się niewykonalne lub za drogie, szukaliśmy innej 
drogi, ale nie rezygnowaliśmy z założeń. Takie podejście wymaga 
dużego samozaparcia i świadomości, czego potrzebuje projekt.
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Wada? A może jednak zaleta...
Poddasze jest dobrym przykładem tego, jak z  pozornej wady 
można uczynić największą zaletę wnętrza, i że warto być otwar-
tym na możliwości, jakie przestrzeń sama stwarza. Na środ-
ku strychu znajdował się nieużywany komin, który początkowo 
chcieliśmy wyburzyć, bo niepotrzebnie zabierał powierzchnię. 
Okazało się, że nie mogliśmy tego zrobić, więc postanowiliśmy go 
wykorzystać. Teraz nie dość, że komin jest elementem oddziela-
jącym strefy dzienną od kuchenno-jadalnianej, to jeszcze podpię-
to do niego kozę, która dogrzewa mieszkanie zimą, tworzy jego 
klimat i pięknie wygląda. Obecnie jest to nasz ulubiony element 
wyposażenia wnętrza. Poza tym początkowo w  mieszkaniu nie 
było miejsca na łazienkę. Brak wolnej przestrzeni nas nie znie-
chęcił. Wymyśliliśmy, aby do projektu włączyć część klatki scho-
dowej, która idealnie nadała się na to pomieszczenie. 

Miejsce z charakterem
Remont poddasza stanowił wyzwanie, ale mimo wielu trudno-
ści udało się stworzyć niepowtarzalne miejsce z  charakterem. 
Mieszkanie jest małe, dodatkowo ma nieregularny kształt. Mimo 
to ma dobrze wyznaczone strefy ze swoimi „zakątkami”. Jest tu 
pełnowymiarowa kuchnia z niemałym stołem, wygodna łazienka, 
pokój dziecięcy, biblioteka i sporo otwartej przestrzeni. Ze wzglę-
du na specyfikę mieszkania na poddaszu, konieczne było zasto-
sowanie przemyślanych, dopasowanych mebli, dlatego sama je 
zaprojektowałam. Ponieważ wiedziałam, co zamierzam przecho-
wywać w  swoim mieszkaniu, dopasowałam meble do własnych 
potrzeb. 

Podkreślenie atutów mieszkania
Cały apartament jest jasny: wszystkie ściany, mozaika w łazience, 
a także podłoga, która została stworzona ze zwykłych płyt OSB 
pomalowanych białą żywicą. Taki zabieg pozostawia wrażenie 
przestronności wnętrza. Najwięcej światła wpada do mieszkania 
przez zamontowane w dachu okna połaciowe. Wnętrze pomimo 

wykonanego w  nim remontu ma loftowo-strychowy charakter. 
Nie chcieliśmy, żeby było gładko i „czysto” jak w nowym budynku. 
Pragnęliśmy, aby wnętrza nawiązywały do historii tego miejsca. 
Ale mimo to mieszkanie jest autentyczne. To znaczy, że nie ma 
w  nim udawanych, na siłę postarzanych elementów. Charakter 
nadają mu np. pozostawiona prosta betonowa wylewka w łazien-
ce, odkryte belki stropowe, wykończenie ścian grubym, ostrym 
tynkiem, a  nie gładziami, postawienie kilku autentycznych za-
bytkowych mebli i  powieszenie na ścianach starych rodzinnych 
zdjęć.

Czy inwestycja się opłaciła?
Adaptacja strychu wymagała dobrego pomysłu i  dużych nakła-
dów pracy. Czy wysiłek włożony w to miejsce się opłacał? Finan-
sowo na pewno. Zakup i remont strychu kosztowały o wiele mniej 
niż zakup użytkowego mieszkania o  podobnych parametrach. 
Poza tym dodatkową, niematerialną wartością naszego mieszka-
nia jest jego niepowtarzalność, a także doznania, których sąsie-
dzi mogą nam tylko pozazdrościć. Mamy tu spokój i ciszę, mimo 
że mieszkamy w centrum dużego miasta. W zimny dzień możemy 
rozpalić w kozie, w deszczowy posłuchać kropel deszczu uderza-
jących w świetliki, a przy pięknej pogodzie wyjść na dach i podzi-
wiać panoramę całego Krakowa.

Magdalena Daszkiewicz
właścicielka Pracowni Architektury 

PRZESTRZENIE
fot.: Projekt PRZESTRZENIE,  

Dajez Dajesz
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Pod Patronatem „KraKoWsKiego rynKu nieruchomości”

Piąte Krakowskie Spotkania z Dizajnem

Z
aprojektowani — Krakowskie Spotkania z  Dizajnem, orga-
nizowane przez Szkołę Wnętrz i  Przestrzeni, Szkołę Visu-
al Merchandisingu oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne, 

rozpoczynają w tym roku nowy cykl pod nazwą „Sztuka do rzeczy 
— design w Krakowie”. Przedsięwzięcie zaplanowano przy współ-
pracy z  Urzędem Miasta Krakowa. Organizatorzy podkreślają 
otwarty charakter V edycji spotkań z dizajnem. Poza częścią wy-
stawienniczą, w programie przewidziano warsztaty, dzięki którym 
każdy będzie mógł spróbować swoich sił jako projektant. W ciągu 
czterech dni (od 15 do 18 listopada br.) odbędą się także wykłady 
zaproszonych ekspertów. 

Wykłady i warsztaty na temat dizajnu
Profesor Czesława Frejlich z  Katedry Projektowania Ergonomicz-
nego krakowskiej ASP, opowie o przemianach w polskim dizajnie po 
1989 r., nawiązując do wystawy poświęconej temu tematowi, któ-
rą przygotowała w  Muzeum Narodowym w  Krakowie. Wykłady 
o praktycznej stronie pracy w obszarze dizajnu wygłoszą: Jadwiga 
Husarska („Jak meble definiują przestrzeń”) oraz Olga Dąbrowska 
i  Adam Groch („O  drobnych decyzjach w  procesie projektowym”). 
Zaproszenie na Zaprojektowanych przyjęły również projektantki na 
co dzień pracujące w Mediolanie — Zuzanna Nespor i Emma Scolari. 

Zaprojektowani traktują temat dizajnu w sposób niezwykle demo-
kratyczny — wynika to z faktu, iż wydarzenie organizuje Szkoła Wnętrz 
i Przestrzeni (Krakowskie Szkoły Artystyczne). Chcemy uczyć ludzi di-
zajnu i prezentować go jak najszerszej grupie odbiorców — mówi Al-
fred Marek, wykładowca Szkoły Wnętrz i Przestrzeni.

Po raz piąty Szkoła Wnętrz i Przestrzeni kieruje swoje zaproszenie do „wszystkich, którzy 
kochają dobre wnętrza”. Zaprojektowani to połączenie tematycznych warsztatów z targami 
wnętrzarskimi – prezentacją ofert producentów polskiego i europejskiego dizajnu. 

Tematyka warsztatów jest szeroka: od aranżacji wnętrz i two-
rzenia przedmiotów codziennego użytku, po wzornictwo i modę. 
Bezpłatne warsztaty dla zainteresowanych projektowaniem cera-
miki czy biżuterii będą prowadzone w siedzibie Krakowskich Szkół 
Artystycznych, przy ul. Zamoyskiego 52. Chęć uczestnictwa nale-
ży potwierdzić za pośrednictwem strony internetowej www.za-
projektowani.com.pl. 

Targi Zaprojektowani
Ostatniego dnia Krakowskich Spotkań z  Dizajnem, 18 listopada, 
będzie można poznać ofertę ok. 80 wystawców. Swoje prace za-
prezentują młodzi projektanci oraz niewielkie firmy zajmujące się 
tworzeniem sztuki i  przedmiotów codziennego użytku. Targom 
będą towarzyszyły warsztaty dla dzieci. 

Piąta edycja Zaprojektowanych, tak jak poprzednie, skupi 
w jednym miejscu pasjonatów dizajnu, osoby poszukujące nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych w zakresie projektowania 
wnętrz, producentów działających na rynku wnętrzarskim. To 
także okazja do spotkania studentów i absolwentów uczelni arty-
stycznych, z praktykami zawodów z branży kreatywnej: projek-
tantami, architektami wnętrz czy rzemieślnikami. 

Partnerem medialnym Zaprojektowanych jest dwutygodnik 
„Krakowski Rynek Nieruchomości”. 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, ofert wystaw-
ców i planowanych warsztatów są dostępne na stronach: www.za-
projektowani.com.pl, www.ksa.edu.pl.

Joanna Kus

Ubiegłoroczna, czwarta edycja „Zaprojektowanych”
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

2 Apartamenty Mogilska (ul. Mogilska) I etap – IV kw. 2018,  
II, III, IV etap – IV kw. 2019 27–59 od 6800 Activ Investment 63

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

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

70–134,  
30–98

od 8300,  
8100–12 000 Inter-Bud Developer 37

5 Wiślane Tarasy (ul. Grzegórzecka 67 f) bud. 4 – zrealizowany 91 11 100 Inter-Bud Developer 38

6 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 30–92 9500–13500 Inter-Bud Developer III okładka, 38

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

8 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 35–52 6420–7100 Dom-Bud M. Szaflarski 45, 59

9 Białe Piaski (ul. Piaskowa) IV kw. 2019 71–148 6500–7000 Realimpex Inwestycje 58

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

36–77 6599–7659 Imperial Capital 63

11 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48–79 6400–7150 Grupa Deweloperska Start 61

12 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32–78 7000–8000 Tętnowski Development 44

13 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 52

14 Prądnik Biały I kw. 2020 68–150 6760 Agencja Bracia Sadurscy 55

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

16 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.

7 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) zrealizowana 27–95 od 8200 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

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

1 29.Aleja (ul. Prandoty/Al. 29 Listopada) I kw. 2020 27–98 od 7300 GRuPA BuMA I okładka

stare miasto  Średnia cena: 11 390 zł/mkw. 

Przedszkola: 32

Szkoły podstawowe: 15

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 6

Linie tramwajowe: 18+3 nocne

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

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

23 Głowackiego (ul. Głowackiego) Bud. 1 – zrealizowany 43–99 7900–9400 Dom-Bud M. Szaflarski 59

24 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 44–97 od 6399 Imperial Capital 63

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.

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

18 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 7400–8600 HSD Inwestycje

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

39–72 6400–7400 Dom-Bud M. Szaflarski 59

20 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 62

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

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

49–79 6669–8400 Dom-Bud M. Szaflarski 59

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 9

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 7

Lekarze rodzinni: 4

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 29

Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

bieżanów – prokocim    Średnia cena: 5382 zł/mkw. 

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

26 Agatowa II – Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 64

27 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 61–70 5500–6100 Proins 60

28 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 45–90 5800–6500 Proins 60

29 ul. Wielicka/Rydygiera etap I – II kw. 2018,  
etap II – IV kw. 2019 28–74 5800–6500 HSD Arrow 41

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.

25 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 54
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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.

45 Hoffmanowej III kw. 2019 21–78 od 7500 Budopol 48

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.

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

43 Apartamenty Wadowicka II kw. 2020 16–78 od 7200 Activ Investement 63

44 Inwestycja Wodna (ul. Wodna) IV kw. 2020 31–73 od 6400 Activ Investement 63

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.

38 Bonarka (ul. Strumienna) II kw. 2020 29–106 6600–7200 HSD Arrow

39 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 55–60 5850–6950 Grupa Deweloperska Start 61

40 Osiedle Słoneczne Wzgórze (ul. Włoska 4) zrealizowana 77 7700 Grupa Deweloperska Start 61

41 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 33–71 od 6300 Krakoin 62

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

30 Kobierzyńska 59 IV kw. 2019 34–76 8450–8700 MWM Development 53

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

32 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–6000 Proins 60

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

34 Osiedle Europejskie  
(ul. Czerwone Maki 45 A, 45 B, 49 A)

etap Kopenhaga – zrealizowany, 
etap Reykjavik – III kw. 2019 39–92 b.d. Novo Maar 62

35 Osiedle Harmonia  
(ul. Anny Szwed-Śniadowskiej)

bud. C 13 – grudzień 2018,  
bud. C12 – IV kw. 2019,  
bud. B 11 – II kw. 2020

42–69 4999–5499 Bartla Development IV okładka

36 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33–77 6500–7500 Inter-Bud Developer 40

37 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 28–56 od 5560 Grupa Deweloperska Start 61
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

46 Osiedle Kwitnących Wiśni (ul. Ciołkosza) zrealizowana 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.

49 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.

47 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja) bud. 3 – I/II kw. 2019 30–86 5344–6700 Inter-Bud Developer 36

48 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 22–59 6700–7700 Grupa Deweloperska Start 61

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.

50 Domy Otulone Puszczą (Niepołomice) II kw. 2019 150–205 3600–4000 Grupa Ostoja 57

51 Domy Wrząsowice I kw. 2019 118 3975–4228 Grupa Ostoja 57

52 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 47
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Piasta Towers

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

36 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 22/2018

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  | www.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 | www.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 | www.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.

4
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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 | www.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

Panorama Kliny

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków 
tel. +48 12 25 25 335 | e-mail: mieszkania@inter-bud.pl | www.panoramakliny.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 1	 	 I	 	 33,84	 243	648	zł

	 2	 	 II	 	 39,52	 288	496	zł

	 2	 	 II	 	 50,85	 361	035	zł

	 3	 	 III	 	 69,24	 477	756	zł

	 4	 	 I	 	 77,37	 502	905	zł

nazwa inwestycji	 Panorama	Kliny

adres ul.	Spacerowa

miasto Kraków

cena za mkw. od 6600 do 7500

termin oddania	 I/II	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras nie

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Panorama Kliny to	 kilkuetapowa	 inwestycja	 zlokalizowana	 
w	Krakowie	na	Klinach	Zacisze,	przy	ul.	Spacerowej.	 Inwestycja	
jest	położona	na	wzgórzu,	dzięki	czemu	z	najwyższych	kondygna-
cji	rozpościera	się	przepiękna	panorama	na	Tatry.

Projekt	 obejmuje	 budowę	 trzech	 trzypiętrowych	 budynków	
mieszkalnych,	 wielorodzinnych	 oraz	 10	 domów	 w	 zabudowie	
szeregowej.

Aktualnie	w	sprzedaży	dostępny	jest	Budynek	A,	w	którym	znaj-
dują	się	mieszkania	od	1	do	4	pokoi,	z	 funkcjonalnymi	układami	 
o	pow.	od	33	do	77	m2.	W	części	parteru	zaprojektowano	lokale	
usługowe,	pozostała	zawiera	mieszkania	z	ogródkami.	W	budyn-
ku	przewidziano	także	cichobieżną	windę,	zjeżdżającą	do	wielo-
stanowiskowego	garażu	podziemnego	i	komórek	lokatorskich.

W	 pobliżu	 znajdują	 się:	 sklepy,	 przedszkola,	 szkoły	 językowe,	 
komunikacja	miejska,	placówki	medyczne	oraz	szpital.
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Osiedle Wielicka–Rydygiera II etap

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  3  27,85 178 240

 2  3  38,23 231 291

 3  0  47,66 293 109

 3  1  59,91 317 523

 4  2  74,18 415 408

nazwa inwestycji Wielicka–Rydygiera II etap

adres ul. Rydygiera

miasto Kraków

cena za mkw. 5200–6600 zł

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji umożliwia łatwą komunikację z  innymi 
dzielnicami oraz ścisłym centrum Krakowa. W  bezpośrednim są-
siedztwie znajdują się linie autobusowe, tramwajowe oraz węzeł 
Wielicki obwodnicy Krakowa. Inwestycja sąsiaduje bezpośrednio 
z  miejskim parkiem, którego centralną częścią jest oczko wodne, 
a na jego terenie znajdują się alejki spacerowe oraz plac zabaw, bo-
iska asfaltowe do siatkówki i koszykówki. W bliskiej odległości bu-
dowany jest Szpital Uniwersytecki UJ, który ma być dopełnieniem 
kampusu medycznego w Prokocimiu, gdzie znajdują się akademiki, 
biblioteka, wydział farmaceutyczny i — przede wszystkim — Szpital 
Dziecięcy. W 5-piętrowym budynku o nowoczesnej architekturze 
dostępne będzie 69 mieszkań 1-,2-,3- i 4-pokojowych o metrażach 
od 20,57  m2 do 74,18 m2. Dla komfortu mieszkańców na klatce 
schodowej zaprojektowano dwie nowoczesne windy, które zapew-
niają komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
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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 luty 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 kra-
jobrazu nie zasłania wysoka zabudowa, a  rozwinięta infrastruk-
tura pozwala na korzystanie z większości wygód dużego miasta. 
Najbliższa okolica obfituje w  przedszkola, szkoły, sklepy, obiek-
ty rekreacyjne i  sportowe oraz gabinety medyczne — wszystko 
w promieniu zaledwie kilku kilometrów.

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

Układ przestrzenny wnętrz zaprojektowany został w taki sposób, 
aby umożliwić mieszkańcom swobodną aranżację zgodnie z wła-
snym stylem. Bez względu na to, czy zdecydujecie się Państwo na 
własną wizję wnętrz czy też skorzystacie z  propozycji naszych 
projektantów — zajmiemy się wszystkim kompleksowo.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 I  54,99 229 500 zł

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

https://www.krn.pl/inwestycja/osiedle-klonowe-14,2635
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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”.

https://www.krn.pl/inwestycja/hub-hoffmanowej,2719


 n	 49

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

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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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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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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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	Krako-
wa.  Poza	bliskim	sąsiedztwem	terenów	zielonych	na	wyjątkowość	
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	me-
trażowo	 powierzchniach	 od	 34	 do	 98	m2.	 Na	 ostatnich	 dwóch	
kondygnacjach	 zaprojektowano	widokowe	apartamenty	 z prze-
stronnymi	tarasami.	W	budynku	przewidziano	ponad	200	miejsc	
postojowych.
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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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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 lub 2  I  34,91 296 735 zł

 1  IV  34,91 303 717 zł

 3  I  52,02 481 819 zł

 3  III  56,97 484 245 zł

 4  I  76,66 647 777 zł

 4  IV  76,66 647 777 zł

nazwa inwestycji Kobierzyńska 59

adres ul. Kobierzyńska 59

miasto Kraków

cena za mkw. od 8450 do 8700 zł

termin oddania koniec 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras dla wszystkich mieszkańców ok. 100 m2

ogródek nie

miejsce parkingowe 32 000 zł

komórka lokatorska 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Core Development Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Słonecznikowa 6 a, 30-213 Kraków 
tel. 664 101 100 | u.olbrych@riverlane.pl | www.riverlane.pl

nazwa inwestycji River Lane

adres, miasto ul. Piotra Borowego, Kraków

cena za mkw. od 9396 zł 

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras -

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) od 39 000 zł

komórka lokatorska (cena) 20 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

River Lane to nowoczesny, ekskluzywny kompleks aparta-
mentowy zlokalizowany na Woli Justowskiej przy ul. Piotra 
Borowego.

Inwestor - Core Development Sp.z.o.o otrzymał w 2018 roku  
tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i Nagrodę Złotego 
Sokoła.

W inwestycji zaprojektowano 80 apartamentów o powierzch-
niach od 27 do 180 m2, każdy z nich posiada przestronną loggię 
lub ogródek. Projekt cechuje najwyższa jakość wykonania oraz 
atrakcyjne rozwiązania architektoniczne. W częściach wspól-
nych zaplanowano przestronne lobby, siłownię i rowerownię.

Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej lo-
kalizacji Rudawa i Błonia są na wyciągnięcie ręki, a położenie  
na końcu małoruchliwej ulicy jest gwarantem ciszy i spokoju.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II 27,10 317 070 zł

 2 parter 45,40 439 472 zł

 3 II 73,24 842 260 zł

MARKA 
DEWELOPERSKA
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Prądnik Biały – nowe osiedle mieszkaniowe

AGENCJA BRACIA SADURSCY
ul. Lubomirskiego 39/1, 31-509 Kraków 
tel. 48 12 429 11 00, +48 508 155 779| e-mail: magda2@sadurscy.pl

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	parter		 	 68,06	 							460	085	zł

	 4	 	 I	 	 69,24	 							468	062	zł

nazwa inwestycji	 Prądnik	Biały	–	nowe	osiedle	

adres Krowodrza	–	Prądnik	Biały

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6760	zł

termin oddania	 I	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 25	000	zł

komórka lokatorska (cena) od	5000	do	7000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Prezentowana	inwestycja	to	8	domów	jednorodzinnych	w	zabu-
dowie	bliźniaczej.	Osiedle	składać	się	będzie	z	dwóch	rodzajów	
mieszkań,	jedno	i	dwupoziomowych.	Zaprojektowane	mieszka-
nia	mogą	mieć	3	sypialnie,	salon	z	aneksem	kuchennym	lub	2	sy-
pialnie,	salon	i	odrębna	kuchnię.	A	ich	metraż	wahał	się	będzie	 
od	68	m2	do	150	m2.	Konstrukcja	budynków	pozwala	na	połą-
czenie	wewnętrznymi	schodami	mieszkań	parteru	i	piętra	w	ten	
sposób	tworząc	segment	typu	połowa	bliźniaka.	Inwestycja	wy-
konana	z	wysokiej	jakości	materiałów	budowlanych	z	dbałością	
o	najmniejsze	detale.	Kompleksowo	zagospodarowane	osiedle	
oraz	przemyślana	koncepcja	architektoniczna	z	pewnością	za-
spokoją	wszelkie	potrzeby	przyszłych	mieszkańców.	W	podziem-
nej	kondygnacji	pięciu	budynków	znajdować	się	będzie	garaż	 
z	miejscami	parkingowymi	i	komórkami	lokatorskimi. 
Na	najmłodszych	lokatorów	osiedla	będzie	przygotowany	atrak-
cyjny	plac	zabaw.	Osiedle	zostanie	w	całości	ogrodzone,	by	przy-
szli	lokatorzy	czuli	się	bezpiecznie.  
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®

29 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 KRAKÓW, ul. WAPIENNA 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08
e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl 

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

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

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA

l dostępne metraże mieszkań: 
   od 45 m2 do 90 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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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 
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www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl
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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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TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

Zalety:

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.

Organizacja pracy zespołowej

· udoskonalenie pracy zespołowej
· koordynowanie pracy pośredników
  w obrębie biura
· bezkonfliktowa praca agentów
  (indywidualne konta) z ofertami
  w ramach jednego biura

Oszczędność czasu i pieniędzy

· całodobowa aktualizacja ofert    
  internetowych przez 24h/7
· maksymalne skrócenie czasu       
  potrzebnego na znalezienie oferty
· możliwość przeglądania     
  zarchiwizowanych ofert do 4 lat wstecz

Współpraca z portalem KRN.pl

· wizytówka wśród największych biur         
  nieruchomości w Polsce
· prezentacja nieograniczonej liczby ofert   
  nieruchomości na portalu KRN.pl oraz
  portalach partnerskich
· budowanie wizerunku i pozytywnego PR     
  Państwa firmy w sieci

Pełny dostęp on-line

· intuicyjna i prosta obsługa              
  niewymagająca szkolenia
· dostęp do programu z poziomu        
  przeglądarki
· pełny dostęp do źródła oferty
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A
ngielskie określenie dress code jest już dobrze znane pra-
cownikom biurowym. Każdy wie, że duże znaczenie ma to, 
jak jesteśmy postrzegani na podstawie naszego ubioru czy 

ogólnie wyglądu zewnętrznego. Pracownicy dużych korporacji, 
firm opartych na kontakcie z klientem, są w szczególnej sytuacji, 
ponieważ obowiązują ich rygorystyczne normy w zakresie dobo-
ru garderoby. Strój biznesowy zawsze kojarzył się z uniformem: 
miał być przede wszystkim schludny, ale również nie rzucający 
się w oczy ani nie odbierający głosu nadawcy komunikatu. 

jest obiór danej osoby. Aby zrobić dobre pierwsze wrażenie, a  także 
okazać szacunek klientom i kontrahentom, należy wykazać się odpo-
wiednim doborem stylizacji. O  ile pracodawca ma więcej czasu, aby 
poznać pracownika, ocenić jego kompetencje oraz merytorykę, a nie 
jedynie strój, o tyle klient ma często kilka chwil na pozytywny odbiór 
i zapamiętanie pracownika firmy. Stosowny i schludny ubiór pokazuje 
też, jakimi jesteśmy ludźmi, jak dbamy o szczegóły i o siebie, a tym sa-
mym jak jesteśmy zorganizowani, co z kolei ma duży wpływ na relacje 
biznesowe — dodaje.

Nie warto być sztywnym 
Firmy coraz częściej starają się zmienić podejście do wyglądu 
pracowników biura. Jeśli firma jest jednak zmuszona do prze-
strzegania reguł sztywnego dress code’u, zazwyczaj decyduje się 
na wprowadzenie do tygodnia pracy casual friday, który polega na 
rezygnacji w tym dniu ze sztywnych zasad dotyczących ubioru. 
Pracownicy mogą wówczas wybrać luźniejsze ubrania, jednak nie 
powinni zapominać o kwestiach etyki stroju oraz dobrym smaku. 

Rezygnacja ze sztywnego dress code’u daje większą swobodę pra-
cownikom na wyrażanie siebie. Nie trzeba kazać zespołowi przycho-
dzić do pracy w  mundurkach, jakby robili to za karę. Warto zadbać 
o to, żeby dostarczać ludziom jak najwięcej pozytywnych emocji i sko-
jarzeń związanych z  miejscem pracy. Wtedy team na pewno będzie 
miał większą motywację do pracy. Wyobraźmy sobie na przykład 
open space, w którym siedzą jedynie ludzie w ciemnych garniturach 
pod krawatem. Jak ich wtedy odróżnić? Największą siłą i  wartością 
zgranych zespołów jest właśnie ich różnorodność, różnego rodzaju 
umiejętności, charaktery, mocne i słabe strony — wyjaśnia Magda-
lena Zagrodnik.

Millenialsi chcą swobody
Najmłodsze pokolenie pracowników, jak żadne pokolenie dotych-
czas, dba o możliwość zbalansowania życia zawodowego z pracą, 
a co za tym idzie szybkiej transformacji i wyrażenia siebie. Ważne 
staje się dla nich przemycenie charakteru do biznesowego unifor-
mu, czego obecnie nie zabrania wiele firm. W  strojach młodych 
osób można dostrzec intensywne barwy, nowoczesne kroje, wy-
raziste wzory. 

Wiele wyzwań stawianych firmom przez kandydatów na dane 
stanowiska wynika z panującego rynku pracownika. Wobec tego 
pracodawcy muszą wykonywać różne zabiegi z  kategorii em-
ployer brandingu. Jednak według raportu „Employer Branding 
w Polsce 2017”, co szósty pracodawca zadeklarował, że nie wy-
korzystuje żadnych wskaźników do pomiaru zwrotu z inwestycji 
z  działań w  tym zakresie. Nie można zapominać, jak ważne jest 
zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pra-
codawcy w  oczach pracowników firmy, kandydatów na rynku 

Zatrudniając pracowników, firmy coraz częściej muszą wychodzić poza 
schematy. Nowe pokolenie wchodzące na rynek pracownika może zacząć 
stawiać wymagania odnoszące się do regulacji czasu pracy, standardów 
przedsiębiorstwa czy zachowania work-life-balance. Coraz częściej pojawiają się 
też oczekiwania dotyczące swobody w stosowaniu dress code’u.

(R)ewolucja w dress codzie
Biurowce

Klasyka jest w modzie
Klasyczny uniform pracownika składa się z ciemnego garnituru, 
koszuli w jasnym kolorze, krawata i półbutów. Panie do wyboru 
mają spodnie, spódnice, sukienki, kostiumy, eleganckie bluzki i ko-
szule. Z  takim strojem zawsze utożsamiano profesjonalizm, ale 
również szacunek do drugiej osoby.

W Polsce nadal królują twarde zasady wyglądu biznesowego. Wi-
dać to przede wszystkim w korporacjach czy bankach, gdzie pracowni-
cy nadal muszą się dostosować do ściśle określonych reguł. Natomiast 
już od dawna sztywne stroje nie obowiązują na przykład w firmach 
z branży IT, marketingowych czy mediowych. Ubrania coraz bardziej 
dostosowane są do specyfiki działalności prowadzonej przez firmy 
i usług, jakie oferują — komentuje Magdalena Zagrodnik, External 
HR Business Partner w firmie doradczej Walter Herz. Dobrze do-
brany strój do pracy ma duże znaczenie, choćby ze względu na to, jaki 
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pracy, ale także partnerów biznesowych czy klientów. Marka fir-
my musi być atrakcyjna. 

Wiele firm stawia na tradycyjne sposoby, jak wyjazdy integracyjne 
czy szkolenia dla pracowników. Coraz częściej dbają też o to, aby w so-
cial mediach było dużo zdjęć i filmów, z których ma wynikać, że atmos-
fera w pracy jest dobra. Takie działania mają pokazywać na zewnątrz 
piękny obraz firmy, tymczasem nie jest to sposób na rozwiązywanie 
problemów wewnątrz organizacji. Pracodawcy powinni postawić na 
dogłębną analizę problemów i ich faktyczne rozwiązanie poprzez real-
ną troskę o pracownika — sugeruje Magdalena Zagrodnik. 

Analizy wykazały, że pracodawcy powinni skupiać się na bu-
dowaniu społeczności, relacji międzyludzkich, umacnianiu wię-
zi z  miejscem pracy. Wewnętrzne działania w  firmie, rozmowy 
z  pracownikami — o  tym, co ich przyciąga, a  co odrzuca — są 

nieocenione, ponieważ ukazują poziom satysfakcji zatrudnionych 
osób. Oprócz szkoleń, wyjazdów integracyjnych, możliwości roz-
woju, warto zadbać o pracownika na podstawowym poziomie, ja-
kim jest m.in. właśnie zastosowanie dress code’u  i  umożliwienie 
pracownikom ubierania się we własnym, niepowtarzalnym stylu, 
a nie przebierania w uniform, który do nich nie pasuje i w którym 
czują się uwiązani.

Nie zapomnij o dobrym smaku
Pomimo coraz częstszej akceptacji swobody oraz wprowadzenia 
do biura odrobiny koloru i stylowych elementów garderoby, nie 
należy jednak zapominać o zachowaniu dobrego smaku i szacunku 
do klientów oraz współpracowników. Normy dress code’u pozwa-
lają na coraz więcej, ale wciąż powinniśmy pamiętać, że pewnych 
zasad łamać nie należy. Jeśli chcemy być postrzegani jako profe-
sjonalni i kompetentni, musimy unikać odsłaniania ciała, co doty-
czy obu płci: niedopuszczalne jest eksponowanie dekoltu, ud, ale 
także noszenie klapek do biura. Zbyt ciężka i efektowna biżuteria 
lub rzucające się w oczy zegarki również nie będą mile widziane. 
W dobrym guście jest także zrezygnowanie z ubrań i dodatków 
z widocznym, wyrazistym logo marki. Aby uniknąć faux pas, warto 
zrezygnować również z krzykliwego makijażu, który przyciągnie 
uwagę, odwracając ją od nadawcy.

Daria Wyka
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oferty komercyjne

M House ul. Meiera 16 c

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

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

metraż 119 m2

cena 894 750  zł; 56 zł netto + opłaty

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

min. okres najmu -

miejsca park. (cena) - 

preferowane branże usługi, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2

Grzegórzki Park ul. Płk. Francesco Nullo 38

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

SPRZEDAŻ / WYNAJEM

metraż 21 m2

cena 56 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 26 m2 
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Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

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

WYNAJEM

metraż 70 m2

cena 58 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże biura, kancelarie prawnicze,                                                                                                                                       
                                                              usługi medyczne 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
                                                             inwestycji z dużym potencjałem

inne dostępne lokale 50 m2

Willa Wego ul. Radzikowskiego 59

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

SPRZEDAŻ

metraż 146 m2

cena 4950 zł netto + opłaty

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże medyczna, prawnicza,                                                                                                                                       
                                                             rachunkowość i finanse

największy atut główna arteria komunikacyjna                                                                                                                                    
                                                             rozwijającej się dzielnicy

inne dostępne lokale -
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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 17,69 m2

cena 7186 zł/m2 / 127 114 zł  brutto

koszty eksploatacyjne informacja w biurze

min. okres najmu informacja w biurze

miejsca park. (cena) ogólnodostępne 

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

największy atut lokale gotowe do odbioru

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

https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18029/al-29-listopada-lokal-na-sprzedaz-17-69-mkw
https://www.e-biurowce.pl/pl/lokale/Krak%C3%B3w/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzedaz
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oferty komercyjne

CP Business Center ul. Obrońców Modlina 16

Control Process S. A.
Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków
tel. +48 693 029 248
piotr.labuszewski@controlprocess.pl
www.cpbusinesscenter.pl

WYNAJEM

metraż 549,68 m2  (open space)

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

największy atut Lokalizacja (bliskość wschodniej   
                                                             obwodnicy i autostrady A4)                                                                                                                                              
                                                       Biura klasy A, nowoczesność,                                                                                                                                    
                                                       wysoki standard

inne dostępne lokale III p., 583,39 m2, układ gabinetowy
                                                                          magazyn 800 m2 (przy budynku)

Dekerta 18 ul. Dekerta 18

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

WyNAJeM

metraż 225,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

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

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – open space

inne dostępne lokale 500 m2 (całe piętro) 

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/27/dekerta-18
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oferty komercyjne

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



Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018 77

reklama



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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OKIEM POŚREDNIKA

nabycie nieruchomości. W spółdzielni mieszkaniowej wymaga-
ne są opłata i  wniosek o  przyjęcie w  poczet członków. Inaczej 
niż w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, dopiero pozytyw-
ne rozpatrzenie wniosku i  przyjęcie w  poczet członków skut-
kuje możliwością uczestnictwa w zebraniach i zabierania głosu 
w ważnych sprawach związanych z życiem spółdzielni.

Zasady głosowania
Tu również możemy dostrzec pewne różnice w samym sposobie 
głosowania. W spółdzielni mieszkaniowej głosy członków na ze-
braniach są sobie równe, a  o  podjęciu uchwały decyduje walne 
zgromadzenie, natomiast we wspólnotach mieszkaniowych, są 
zależne od wielkości posiadanego udziału (wielkości lokalu) — im 
większy udział, tym większa możliwość wpływu na wynik głoso-
wania. Podjęcie uchwały we wspólnocie mieszkaniowej wyma-
ga zdobycia większości, tj. ponad połowy wysokości udziałów 
w  częściach wspólnych. Możemy tu dostrzec jedną z  niewielu 
wad wspólnoty mieszkaniowej, czyli niską frekwencję na zebra-
niach. Wiele osób nie ma ochoty uczestniczyć w spotkaniach, któ-
re często kojarzone są z przepychankami słownymi i wiecznymi 
kłótniami uczestników. Prowadzi to w konsekwencji do zabloko-
wania ważnych uchwał, mających bezpośredni wpływ na funkcjo-
nowanie wspólnoty, takich jak plany gospodarcze czy remonty.

Spółdzielnie mieszkaniowe w  większości przypadków skła-
dają się z kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu budynków. 
Są zatem znacznie większe od wspólnot mieszkaniowych i zrze-
szają dużo większą liczbę członków.

Ryzyko utraty nieruchomości
Na koniec sprawa wydawać by się mogło najważniejsza z punk-
tu widzenia zwykłego mieszkańca — bezpieczeństwo nierucho-
mości. Spółdzielnia mieszkaniowa może zaciągać zobowiązania 
finansowe (np. wziąć kredyt na remont bloku) bez konieczności 
uzyskania pisemnej zgody większości członków. Dzieje się tak, 
dlatego że członkowie spółdzielni posiadają spółdzielczo-wła-
snościowe lub spółdzielczo-lokatorskie prawo do lokalu. W przy-
padku niewypłacalności spółdzielni, np. z  tytułu zaciągniętego 
kredytu, członkowie posiadający lokatorskie prawo do lokalu 
wchodzą w  skład masy upadłościowej spółdzielni, co w  konse-
kwencji może prowadzić do utraty nieruchomości.

Jakub Dyrka
Krzysztof Nowak

Najważniejsze różnice między wspólnotą 
mieszkaniową a spółdzielnią

O
becnie na rynku nieruchomości większością inwesty-
cji deweloperskich zarządzają wspólnoty mieszkaniowe, 
które powstają z  chwilą sprzedaży pierwszego lokalu, 

w  oparciu o  ustawę o  własności lokali. W  ostatnich latach od-
notowujemy znaczący wzrost liczby wspólnot mieszkaniowych 
w  porównaniu do spółdzielni mieszkaniowych. Nawet obecnie 
budowane bloki, realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, 
definiowane są jako wspólnoty mieszkaniowe, ale zarządzane 
przez spółdzielnie. Wydaje się to nieco skomplikowane, dlatego 
postaramy się wskazać podstawowe różnice, zalety i  wady obu 
rozwiązań.

Jedną z  podstawowych różnic jest struktura organizacyjna 
obu instytucji. Spółdzielnia mieszkaniowa, którą z  kolei regu-
lują przepisy ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych, mieści 
w  swoich strukturach radę nadzorczą, zarząd i  nierzadko cały 
sztab ludzi odpowiedzialnych za administrację nieruchomości. 
Przeważnie ich siedziby znajdują się w  zasobach spółdzielni, 
tj. w  dużych pawilonach handlowych, pozostałe powierzchnie 
w  takich obiektach są wynajmowane na wolnym rynku, a  ich 
dochód obniża koszty funkcjonowania spółdzielni mieszka-
niowych. Ze względu na inną strukturę organizacyjną niż 
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mają dużo większą auto-
nomiczność w podejmowaniu decyzji.

Wspólnota mieszkaniowa w  odróżnieniu od spółdzielni nie 
musi powoływać rady zarządu, prezesa, a nawet rady nadzor-
czej. Sprawami administracyjnymi zajmują się przeważnie li-
cencjonowani zarządcy lub w  przypadku mniejszych wspólnot 
— sami właściciele. Rozwiązanie to istotnie obniża koszty ob-
sługi nieruchomości, gdyż nie ma potrzeby utrzymywania szta-
bu ludzi odpowiedzialnych za administrowanie budynkiem. 
Wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwały, które wyrażają 
wolę większości mieszkańców, a  zatem mają oni dużo większy 
wpływ np. na wybór firmy remontującej. Przyjęcie do wspól-
noty mieszkaniowej następuje z  mocy prawa, poprzez samo 

Wielu sądzi, że nie ma zasadniczych różnic między wspólnotą mieszkaniową 
a spółdzielnią. Zarówno w teorii, jak i w praktyce rozbieżności jest jednak znacznie 
więcej, niż może się wydawać.
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WARTO WIEDZIEć

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z ust. 6 wyżej wymie-
nionego artykułu: jeżeli właściciel, który wypowiedział stosunek 
prawny na podstawie przepisu ust. 5, nie zamieszkał w swoim lokalu 
lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku od usta-
nia wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, 
według swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychcza-
sowych warunkach bądź do żądania od właściciela zapłaty różnicy 
w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do tych, które 
płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jed-
nego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel. 
Właściciel jest nadto obowiązany do zapłaty lokatorowi kary ustawo-
wej w wysokości 15 proc. wartości odtworzeniowej lokalu.

Opisane wyżej uregulowania stosuje się odpowiednio, jeże-
li w  nieruchomości właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni 
zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowią-
zek alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod ry-
gorem nieważności, powinno wówczas wskazywać osobę mającą 
zamieszkać w lokalu właściciela.

Co może uczynić wynajmujący, gdy napisany przez życie 
scenariusz nie da się pogodzić z  powyższymi terminami wy-
powiedzeń? Jak stanowi art. 11 ust. 10 ustawy o  ochronie 
praw lokatorów, z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 
2, właściciel może wytoczyć powództwo o  rozwiązanie stosunku 
prawnego i  nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony 
nie osiągnęły porozumienia co do warunków i  terminu rozwiąza-
nia tego stosunku.

Warunkiem uzyskania takiego rozstrzygnięcia będzie zatem 
wykazanie, że istnieją „ważne przyczyny” uzasadniające rozwią-
zanie umowy i eksmisję. Ustawa nie zawiera definicji tego poję-
cia. Brakuje także przykładowego katalogu zdarzeń uznanych 
za ważne. Z tych względów wyrok sądu ma de facto uznaniowy 
charakter. Każdy przypadek powinien być tym samym ocenio-
ny indywidualnie, czy w konkretnej sprawie, także w kontekście 
przeciwstawnych interesów najemcy — istnieją dostatecznie 
„ważne powody”.

życie scenariusze pisze, czyli 
o rozwiązywaniu umów najmu 

P
owodem tak zdecydowanej opinii jest fakt, że obowiązujące 
przepisy drastycznie utrudniają wynajmującemu możliwość 
zakończenia tego rodzaju stosunku prawnego. Wbrew po-

wszechnym poglądom, nawet jeżeli strony w  umowie umieszczą 
klauzulę, przewidującą możliwość rozwiązania najmu z  zachowa-
niem krótkiego okresu wypowiedzenia — będzie ona w stosunku 
do najemcy bezskuteczna. Co najwyżej to on będzie mógł powołać 
się na tego rodzaju zapis. 

Jak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów: 
Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypo-
wiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko 
z przyczyn określonych w ust. 2–5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej 
ustawy (…). Orzecznictwo potwierdza, że strony nie mogą skutecz-
nie zmodyfikować powyższego na niekorzyść najemcy.

Truizmem jest, że życie pisze przeróżne scenariusze. Niekie-
dy przymusza wynajmującego do zamieszkania w zajętej przez lo-
katora nieruchomości lub nawet do jej sprzedaży. To ostatnie zaś, 
w przypadku lokali najętych na czas nieokreślony bywa zadaniem 
karkołomnym. Krąg potencjalnych nabywców nieruchomości ogra-
nicza się w tej sytuacji do osób nabywających je w celach inwesty-
cyjnych, a nie na własne potrzeby. Ponadto ci pierwsi, z pewnością 
oferować będą niższą cenę, niż osoby, które patrzą na nierucho-
mość przez pryzmat własnych potrzeb.

Zazwyczaj dopiero po uzyskaniu porady prawnej, gdy najemca 
odmawia uznania skuteczności otrzymanego wypowiedzenia, wy-
najmujący dowiaduje się, jak niefortunnym było zawarcie umowy 
najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony.

Warunki wypowiedzenia umowy
Jeżeli lokator nie narusza postanowień umowy, mieszkanie nie wy-
maga rozbiórki (lub budynek remontu), a czynsz wynosi co najmniej 
3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, wypowiedze-
nie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego moż-
liwe jest wyłącznie w następujących przypadkach:
• nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalenda-

rzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile za-
mierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi 
przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warun-
kach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel 
dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czyn-
szu i  opłat, z  wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi 
uwzględniać stosunek powierzchni i  wyposażenia lokalu zamien-
nego do lokalu zwalnianego (vide art. 11 ust. 4 ustawy o ochro-
nie praw lokatorów);

• nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzo-
wego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, 
o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie do-
starcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo 
do lokalu, o którym mowa w ust. 4 (art. 11 ust. 5 wyżej wymie-
nionej ustawy).

Zawieranie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony jest z perspektywy 
wynajmującego… nieracjonalne. A przynajmniej — obarczone dużym ryzykiem. 
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Michał Podolec
Radca prawny
www.krmp.pl

www.porady.prawne.online
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BOREK FAŁĘCKI, 
ZDUNÓW
Mieszkanie 2-pokojowe 
z ogródkiem, 2014 r.
Cena: 339.000 zł

KONTAKT:   Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

NOWA HUTA,
OS. TEATRALNE
Mieszkanie 2-pokojowe, 38 m2, 
komfortowe
Cena: 314.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

PODGÓRZE,
ZABŁOCIE
Mieszkanie 2-pokojowe, 46 m2, 
funkcjonalne, 2017 r.
Cena: 582.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Stylowe 3-pokojowe mieszkanie, 
79 m2

Cena: 765.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

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

KONTAKT:  Grzegorz Zębala 
 796-541-485

BRACIA-SADURSCY.PL

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

Ceny: od 395.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła 
 688-880-133

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

PRĄDNIK BIAŁY
Mieszkania 2, 4-pokojowe, 
pow. 39-108 m2, zamknięte osiedle
Ceny: od 309.000 zł

KONTAKT:   Jarosław Utnik 
 688-880-152

NIEPOŁOMICE,
BORYCZÓW
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe 
+ m-ce postojowe, pow. 42-72 m2

Ceny:  od 200.593 zł

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

KURDWANÓW,
UL. BOCHENKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2, 
przestronne, 2015 r.
Cena: 408.000 zł  

KONTAKT:   Dariusz Kornaś 
 502-104-545
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WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE,
UL. KANTOROWICKA
Dom typu bliźniak, 120 m2, 
komfortowy
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Nowoczesne, dwupoziomowe 
mieszkanie, 3 pokoje, 80 m2

Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW
Apartament 3-pokojowy, 87 m2, 
ekskluzywny
Cena: 850.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

ZWIERZYNIEC,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Apartament 3-pokojowy, 
elegancki, 92 m2

Cena: 929.000 zł

ZIELONKI
Dom w zab. szeregowej, 4 pokoje, 
141 m2, 2002 r.
Cena: 698.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 39-92 m2, dobra komunikacja
Ceny: od 309.308 zł

KONTAKT:  Joanna Makówka                   
 688-880-156 

BRACIA-SADURSCY.PL

ŚLEDZIEJOWICE
Domy w zab. bliźniaczej, 
pow. 124 m2, działki 200-300 m2

Ceny: od 450.000 zł

STARE MIASTO,
UL. STASZICA
Klimatyczny, dwupoziomowy 
apartament, 4 pokoje, 137 m2

Cena: 1.498.000 zł

KONTAKT:  Jakub Obcowski
                            510-087-993

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

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

GRZEGÓRZKI,
UL. BAJECZNA
Komfortowy 4-pokojowy 
apartament, 80 m2, 2014 r.
Cena: 780.000 zł

KONTAKT:  Michał Nowacki 
 511-272-088

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
  688-880-149

KONTAKT:  Sebastian Steranka
  501-227-010
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DĘBNIKI,
UL. DOBROWOLSKIEGO
Dom w zabudowie szeregowej, 
120 m2, nowoczesny
Cena: 920.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

DĘBNIKI,
UL. PAWŁA Z KROSNA
Dom typu bliźniak, 305 m2, 
p.u 246 m2, wyjątkowy
Cena: 1.280.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
                   518-706-583

LISZKI,
KRYSPINÓW
Dom wolnostojący z bali, 240 m2, 
wys. standard, 2011 r.
Cena: 1.499.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

ZABŁOCIE,
UL. PRZEMYSŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 62 m2, 
wys. standard, 2010 r.
Cena: 618.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament typu studio, 27 m2, 
luksusowy
Cena: 486.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

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

Cena: 1.800.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209 

BRACIA-SADURSCY.PL

WOLA JUSTOWSKA
Mieszkania 2, 4, 6-pokojowe 
z garażami, pow. 44-110 m2

Ceny: od 394.501 zł

BRONOWICE,
UL. WERYHY DAROWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
nowoczesne
Cena: 420.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

GM. MYŚLENICE,
KRZYSZKOWICE
Dom typu bliźniak, 100 m2, 
p.u 87 m2, komfortowy
Cena: 525.000 zł

KONTAKT:  Karolina Raźna 
 503-031-022

DĘBNIKI,
UL. KORPALA
Dom wolnostojący, 340 m2, p.u. 
300 m2, przestronny
Cena: 1.289.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Iwona Nagacz 
 688-880-184
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PŁASZÓW,
UL. PŁASZOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 73,7 m2, 
wys. standard, 2008 r.
Cena: 680.060 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

PROKOCIM,
UL. REPUBLIKI KORCZAKOWSKIEJ
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
wys. standard, 2015 r.
Cena: 447.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

GDÓW,
NIŻOWA
Dom wolnostojący, wykończony, 
taras, 220 m2, dz. 14 ar
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

GRZEGÓRZKI,
UL. GRZEGÓRZECKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, 
apartamentowiec, 2017 r.
Cena: 675.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

ŚWIĄTNIKI GÓRNE,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Dom wolnostojący, 150 m2, 
komfortowy, dz. 10 ar, 2010 r.
Cena: 920.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 792-513-858

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

BRACIA-SADURSCY.PL

RACIBORSKO
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
120 m2, działki 400 m2

Ceny: od 485.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                               
 688-880-133

 
 

KOZŁÓWEK,
UL. POLONIJNA
Mieszkanie 3-pokojowe, 70 m2, 
duży balkon, wyposażone
Cena: 525.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala    
                    510-131-177

PODGÓRZE,
UL. ORAWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 25 m2, 
pod inwestycję
Cena: 320.000 zł

KONTAKT:   Katarzyna Osiecka 
 792-513-858

KROWODRZA,
UL. MAZOWIECKA
Mieszkanie 4-pokojowe, 74,3 m2, 
nowoczesne
Cena: 796.400 zł

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                          
   518-706-518
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3-pokojowe - 93 m² 
Stare Miasto,  ul. Blich   
Mieszkanie składa się z dwóch sypialni, 
salonu, dużej kuchni z balkonem, łazienki  
z osobnym WC oraz przedpokoju.  
Mieszkanie do remontu z możliwością 
podzielenia go na mniejsze. Ogrzewanie 
gazowe. Do mieszkania przynależy piwnica. 
 

Cena 665.000 zł  
Tel. 512 110 804                                

Mieszkanie - około 90 m2 
Stare Dębniki, ul. Rolna
Mieszkanie na I piętrze w trzypiętrowym bu-
dynku. Przedpokój, salon, 2 sypialnie, kuchnia, 
łazienka, balkon, taras, komórka. Garaż w bryle 
budynku.

. 
 

Cena 690.000 zł
Tel. 12 341 54 78

1-pokojowe- 38 m2 
Łobzów, ul. Kazimierza Wielkiego
Kawalerka o powierzchni 38 m2 z osobną 
jasną kuchnią, łazienką, tarasem, komórką 
lokatorską oraz podziemnym garażem.  Do-
skonale skomunikowana okolica. Mieszkanie 
w budynku z 2013 roku.

Cena 420.000 zł
Tel. 512 110 802 

2-pokojowe – 52 m2 
Olsza
Przedpokój, dwa pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, balkon, loggia, piwnica. Mieszkanie  
w bardzo dobrym stanie. Funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń, dwustronna ekspozycja okien: 
północ i południe; rozwinięta infrastruktura, 
parking przed blokiem, ogrzewanie z MPECu. 
Budynek z cegły.

 Cena 373.000 zł
Tel. 12 412 00 72

1-pokojowe – 27 m2 
Krowodrza, ul. Bratysławska 
Nieruchomość składa się z: przedpokoju, 
salonu z aneksem kuchennym oraz łazienki. 
Mieszkanie na czternastym piętrze w 
chronionym i monitorowanym budynku. Dobre 
połączenie komunikacyjne z centrum Krakowa.  

2-pokojowe - 46 m2 

Kazimierz, ul. Krakowska 
Nieruchomość w bardzo dobrym stanie  

– odnowione, na drugim piętrze kamienicy.  
W mieszkaniu znajdują się dwa pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC oraz hall. Mieszkanie 
wyposażone i umeblowane. Ogrzewanie ga-
zowe piecem dwu-funkcyjnym.                                          

1-pokojowe - 27,16 m² 
Stare Podgórze 
Mieszkanie w stanie deweloperskim, 
położone w powstającej inwestycji 
Apartamenty Wadowicka. Nieruchomość 
składająca się z pokoju, kuchni, łazienki  
z WC oraz przedpokoju. Z pokoju wyjście 
na balkon. Ogrzewanie MPEC. Nierucho-
mość położona na trzecim piętrze  
w apartamentowcu z windą.

2-pokojowe - 33 m2 
Łobzów, ul. Świętokrzyska

Lokal biurowy o powierzchni 33 m2. Dwupoko-
jowe biuro, każde z osobnym wejściem. Kącik 
sanitarny oraz kryte miejsce parkingowe. Dobre 
połączenie komunikacyjne z resztą Krakowa. 

 

Cena 250.000 zł
Tel. 512 110 802 

2-pokojowe - 44,3 m² 
Ruczaj, ul. Obozowa 
Mieszkanie w bloku z 2015 r.  
przy ul. Obozowej. Nieruchomość składa 
się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, 
przedpokoju, łazienki i dużego tarasu o 
powierzchni ok 46m2. Wraz z mieszkaniem 
obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej  
i miejsca postojowego w cenie 25 tys. zł

 

3-pokojowe  
Bronowice, ul. Na Błonie
Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 46 m2 

w dziesięciopiętrowym bloku z 1970 roku. 
Nieruchomość składa się z: Przedpokoju, 
trzech niezależnych pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki, osobnego WC, balkonu.  
Do mieszkania przynależy piwnica.
                                               

Cena 345.000 zł                                                
Tel. 883 999 762 

Cena 263.000 zł                                                 
Tel. 513 084 377

Cena 247.000 zł
Tel. 793 717 771

Cena 379.000 zł
Tel. 12 307 21 24  

Cena 409.000 zł
Tel. 512 110 804
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie
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.

 Cena 440.000 zł 
Tel. 531 992 777

3-pokojowe - 85 m2 
Stare Miasto, ul. Żuławskiego                                                  
 
Przestronne i bardzo jasne mieszkanie w 
zadbanej kamienicy. 3 oddzielne pokoije 
kuchnia, przedpokój, łazienka oraz osobne WC. 
Nieruchomość z zachowaną oryginalną stolarką 
podłogową, okienną i drzwiową. Do lokalu 
przynależy 19-metrowa piwnica. 

Cena 729.000 zł 
Tel. 12 341 54 53

2-pokojowe - 39 m2 
Kozłówek, ul. Spółdzielców

Osobna kuchnia, dwa niezależne pokoje, ła-
zienka z wc, duża loggia, piwnica. Mieszkanie 
na pierwszym piętrze, blisko komunikacji 
miejskiej. Lokal w stanie dobrym, idealny dla 
rodziny. Woda i ogrzewanie z sieci miejskiej. 
Atrakcyjna cena i lokalizacja.

Cena 257.000 zł
Tel. 534 533 332

Działka – 1057 m2 
Granica miast Kraków/Wieliczka       
Działka inwestycyjna z proj. budowlanym oraz 
prawomocnym pozwoleniem na budowę. Na 
działce zaprojektowano 4 budynki mieszkalne, 
jednorodzinne, dwulokalowe w zabudowie 
szeregowej, dwukondygnacyjne z poddaszem, 
niepodpiwniczone z oddzielnymi budynkami 
garaży podziemnych.

Cena 570.000 zł
Tel. 600 176 207

2-pokojowe, Bronowice 
Wielkie, ul. Podkowińskiego
Dwupokojowe mieszkanie z osobną,jasną 
kuchnią o powierzchni 47 m2. Dwustronna 
ekspozycja,pokoje ustawne.Dużym plusem 
jest loggia od strony południowej.Nierucho-
mość w stanie do wejścia,sprzedawane  
z całym wyposażeniem.Blok z roku 2005.

Cena 365.000 zł  
Tel. 730 029 199

2-pokojowe - 52 m2 
Grzegórzki, ul. F. Nullo
Przedpokój, dwa oddzielne pokoje, łazienka  
z wc, 2 balkony. Mieszkanie w dobrym stanie 
w budynku z windą. Cicha, spokojna i zielona 
okolica, blisko komunikacji miejskiej.

 

Cena 395.000 zł 
Tel. 531 992 777 

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

2-pokojowe - 50 m² 
Nowa Huta, os. Urocze 
2 osobne pokoje, jasna kuchnia, łazienka  
z WC. Nowe drewniane okna, na podłodze  
jest parkiet w dobrym stanie. Mieszkanie 
znajduje się na czwartym piętrze.   
Blok z cegły. 

 
 

3-pokojowe - 64 m2 
Olsza, ul.Prądzyńskiego 
Przedpokój, 3 oddzielne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, WC, loggia. Piętro 1 w 3 piętrowym 
bloku. Funkcjonalny układ pomieszczeń.  
Mieszkanie do remontu. Ogrzewanie miejskie. 
Doskonałe połączenie MPK z każdą częścią 
Krakowa.

1-pokojowe – 35 m2 
Olsza, ul. Aleja 29 Listopada    
Przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
loggia. Do mieszkania przynależy piwnica. 
Piętro 2 w 3 piętrowym bloku.  Mieszkanie 
do remontu. Ogrzewanie miejskie. Doskonałe 
połączenie MPK z każdą częścią Krakowa. 
Idealne pod wynajem ! 

Cena 265.000 zł
Tel. 604 683 680

Cena 379.000 zł
Tel. 604 683 680

Cena 265.000 zł
Tel. 12 359 39 25

Cena 890.000 zł
Tel. 537 496 677
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Cena 475.000 zł
Tel. 535 221 232

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. 

3-pokojowe - 65,68 m2 
Nowy Ruczaj, ul. Piltza

Mieszkanie usytuowane na 2 piętrze w 
4-piętrowym bloku z windą. Na powierzchnię 
65,68m2 składają się: 3 nieprzechodnie 
sypialnie, jasna kuchnia z oknem, łazienka, 
przedpokój. Dodatkowo balkon. Możliwość 
dokupienia komórki lokatorskiej oraz miejsca 
postojowego z garażu podziemnym.

Cena 429.000 zł
Tel. 692 505 666

Kraków, Bieńczyce,   
ul. Okulickiego – 80 m2

Trzy pokoje, salon z kuchnią, dwie łazienki, balkon. 
Do mieszkania przynależy miejsce parkingowe 
w garażu podziemnym. Lokal o bardzo wysokim 
standardzie wykończenia. Idealne dla rodziny 
ceniącej spokój i komfort życia. 

3-pokojowe - 51,80 m2 
Bieżanów, ul. Telimeny

Przedpokój, przestronna jasna kuchnia, 
3 niezależne pokoje, łazienka, WC, 
balkon, piwnica. Mieszkanie z dużymi 
możliwościami aranżacyjnymi. Kameralny 
blok.

Cena 269.000 zł
Tel. 537 680 002

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

Dwie sypialnie, salon, oddzielna kuchnia, 
łazienka, WC, przedpokój, piwnica. Mieszkanie 
w dobrym stanie - wymaga odświeżenia. 
Nieruchomość idealna dla rodziny.  Z okien 
rozpościera się widok na Łąki Nowohuckie. 
Kameralny blok w okolicy Placu Centralnego. 

Cena 327.000 zł
Tel. 693 569 250

 

Cena 600.000 zł
Tel. 792 707 776 

2-pokojowe – 38 m2 
Mistrzejowice,os. Piastów 
Proponujemy do zakupu mieszkanie na 
wysokim parterze w 4-piętrowym bloku 
składające się z salonu z wnęką sypialnianą, 
oddzielnego pokoju, osobnej kuchni, łazienki 
z WC, przedpokoju. Mieszkanie posiada duży 
balkon. Po generalnym remoncie w wysokim 
standardzie.

Cena 274.000 zł
Tel. 504 143 011 

1-pokojowe - 36 m2 
Nowa Huta, os. Wandy

Przestronny pokój, duża jasna kuchnia, łazienka 
z wanną, przedpokój. Do mieszkania przynależy 
duża piwnica. Blok znajduje się w środku 
osiedla. Dookoła mnóstwo zieleni. 

Cena 215.000 zł
Tel. 693 569 250

2 pokoje - 55 m2 
Prądnik Biały - ul. Białoprądnicka

Przedpokój, osobna jasna kuchnia, 2 niezależne duże pokoje (z każdego 
osobny balkon), łazienka z WC. Dostępne miejsce postojowe.  
Teren budynku ogrodzony. Mieszkanie wyposażone i umeblowane. 

Cena 1500 zł + opłaty
Tel. 537 978 098
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Witaj w domu



90 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert



91Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

Kazimierz – sprzedaż 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



92 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert



93Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

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 BOCHNIA, SIEDLEC

Do sprzedania dom parterowy 
jednorodzinny o pow. 160 m2 
zlokalizowany na działce 10 ar, 
wybudowany w 2012 r. Dom 
energooszczędny, ocieplony, 
wykończony, do zamieszkania. 

560.000 zł do negocjacji

 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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Dom w gminie Iwanowice. Dojazd do Krakowa: ok. 20 minut. 
3 linia zabudowy, na pięknej 13 ar. działce – cisza, spokój i bliskość 
natury. Większość pomieszczeń jest wykończona w wysokim 
standardzie, do wykończenia pozostaje łazienka z jacuzzi na piętrze 
i 4 pokój, który może być sypialnią, gabinetem lub duża garderobą.

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

m.staniszewski@nowodworskiestates.pl

Cena: 849 000 PLN Powierzchnia: 241 m2

Widoma Sprzedaż

gm. Iwanowice

Nowy dwupokojowy apartament z miejscem postojowym w gara-
żu podziemnym. Budynek z 2018 roku, na dachu dla mieszkań-
ców, dostępne kino plenerowe, trawnik. Mieszkanie na 5 piętrze. 
Składa się z salonu z otwartą kuchnią, sypialni, garderoby, 
łazienki oraz przedpokoju. 

Umów się na spotkanie: Adrian Sowa
+48 570 347 116

a.sowa@nowodworskiestates.pl

Cena: 2450 PLN Powierzchnia: 40 m2

ul. Ślusarska Wynajem

Kraków, Zabłocie

2-pokojowe, 2-poziomowe mieszkanie w ścisłym centrum Krakowa. 
Ulica Kremerowska (przecznica Karmelickiej) zapewnia dostęp do 
korzyści wynikających z mieszkania w centrum: 600 m do Rynku 
Głównego, 1,2 km do Galerii Krakowskiej, restauracje, sklepy, 
obiekty usługowe, teatry, przystanki transportu publicznego.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 650 000 PLN Powierzchnia: 49 m2

ul. Kremerowska Sprzedaż

Kraków – Śródmieście, Stare Miasto

Piękne dwupokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią, położone na 
ostatnim piętrze 7-piętrowego bloku. Skład mieszkania: • jasny 
salon (sofa,szafki, TV), • osobna kuchnia w z płytą ceramiczną,  
lodówką i zmywarką, • sypialnia z łóżkiem małżeńskim, • łazienka 
z prysznicem i pralką, • garderoba, przedpokój z szafą.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 1900 PLN Powierzchnia: 50 m2

ul. Fieldorfa-Nila Wynajem

Kraków – Krowodrza

Dom w zabudowie bliźniaczej składa się z dwóch kondygnacji. 
Pierwsza z wejściem do 25 m2 garażu, wyjściem na ogród oraz 
tarasem stanowi część dzienną. Na piętrze: miejsca sypialne/ 
biuro/ pokoje oraz balkon z widokiem na podkrakowską panoramę. 
Zielona działka o pow. 7a, ogrodzona, zagospodarowana. 

Umów się na spotkanie: Jakub Sabat
+48 575 469 123

j.sabat@nowodworskiestates.pl

Cena: 749 000 PLN Powierzchnia: 173 m2

ul. Dobczycka Sprzedaż

Wieliczka

Umów się na spotkanie:

Cena: 980 000 PLN Powierzchnia. 180 m2

ul. Bieżanowska Sprzedaż

Kraków-Podgórze, Bieżanów-Prokocim

Wolno stojący dom na ponad 7,5-arowej działce. Wybudowany 
w 2004 roku, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Składa się 
z trzech kondygnacj: • piwnica ok. 10 m2; • parter: pokój dzienny 
z jadalnią, ogród, kuchnia, łazienka, przedpokój, łazienka garaż, 
pom. gosp.; • piętro: trzy sypialnie, łazienka, garderoba.

Adrian Paliś
+48 570 347 112

 a.palis@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl
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Mieszkanie na sprzedaż

2-pokojowe, w pełni wyposażone, 
funkcjonalne mieszkanie 
na cichym, spokojnym osiedlu 
-Azorach.

Powierzchnia: 42,16 m2

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

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

UL. RADZIKOWSKIEGO

289 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2-pokojowe mieszkanie 
w przedwojennej kamienicy, 
2 balkony. Doskonała lokalizac-
ja na Starym Mieście.  

Powierzchnia: 69,14 m2

UL. OSKARA KOLBERGA

622 260 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Doskonała inwestycja pod wyna-
jem, bliskość uczelni wyższych, 
dobrze skomunikowana dzielnica 
Bronowice Małe.

Powierzchnia: 46,20 m2

UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ       

320 000 złCena

Dom na sprzedaż

Kominek, panele słoneczne, ogrze-
wanie podłogowe oraz 2 piece 
grzewcze. W pełni wyposażony, 
dedykowany osobom ceniącym 
dużą przestrzeń.
Powierzchnia: 431 m2

ZABIERZÓW, OS. LEŚNA POLANA

1 550 000 złCena

Dom na sprzedaż

4-pokojowy dom jedynie 1,5 h 
jazdy samochodem od Krakowa, 
w otoczeniu górskiej przyrody, 
blisko szlaków turystycznych.

Powierzchnia: 93,20 m2

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

545 000 złCena

Dom na sprzedaż

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

Powierzchnia: 120 m2

JABŁONKA K. RABKI ZDRÓJ

499 600 złCena

Dom na sprzedaż

Willa w stylu włoskim o wysokim 
standardzie wykończenia. 6 pokoi, 
sauna, kominek, gabinet oraz de-
tale architektoniczne znad Morza 
Śródziemnego.
Powierzchnia: 251 m2

SZARÓW K. KRAKOWA

1 700 000 złCena

Dom na sprzedaż

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

Powierzchnia: 155 m2

KRZYWACZKA K. KRAKOWA

615 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2-poziomowy apartament na 
poddaszu. W pełni wyposażony, 
doskonała inwestycja pod najem 
krótkoterminowy.

Powierzchnia: 23,05 m2

UL. FILARECKA

307 017 złCena

Obiekt sportowy na 
sprzedaż

Prężnie działający od 3 lat 
obiekt, 3 korty do squasha, 
kort do badmintona, siłownia, 
sauna, kawiarenka.
Powierzchnia: 900 m2

WOLA FILIPOWSKA

2 500 000 złCena

  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/ /

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

Tel. 519-334-556 

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

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

DOM – BOLEŃ, 
GM. ZIELONKI 
Nieruchomość obejmuje działkę 
o pow. 25 ar oraz parterowy dom 
o pow. użytk. 215 m2. Na parterze znaj-
duje się: salon z kominkiem, kuchnia, 
spiżarnia, jadalnia, 5 sypialni, gabinet, 
przestronna łazienka i oddzielne WC 
oraz pralnia z natryskiem.  

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

Zapytaj o cenę

Cena: 495.000 zł

MIESZKANIE 
- UL. STAROWIŚLNA 
Mieszkanie o pow. 182 m2 znajduje się 
na III p. w kamienicy w bezpośrednim 
sąsiedztwie Krakowskich Plant. 
Mieszkanie składa się z 5 pokoi, 
łazienki z WC, salonu wraz z aneksem 
kuchennym oraz hallu. Do mieszkania 
przynależy duża piwnica.  

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. 



99Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert



100 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert



101Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

MOGILANY

Małgorzata Podgórska          604 484 866

Dom o pow. 390 m2 zlokalizowany 
na działce o pow. 900 m2, 6 pokoi, 
garaż

Cena: 949.000 zł 

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

ŚRÓDMIEŚCIE,
UL. ŁUKASIEWICZA

Małgorzata Podgórska         604-484-866

Do sprzedaży lokal o pow. 39 m2, 
dochód 1750 zł netto

Cena: 299.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. WILEŃSKA

Agnieszka Dorynek          506 637 713

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

Cena: 259.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

BOREK FAŁĘCKI,
UL. ŁUKASIŃSKIEGO

Dorota Winiarska          602-212-612

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

Cena: 295.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

KAZIMIERZ,
UL. WIETORA

Dorota Winiarska          602-212-612

Kawalerka o pow. 29 m2 
w odrestaurowanej kamienicy 
z windą

Cena: 319.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BIAŁOPRĄDNICKA

Małgorzata Podgórska          604 484 866

Mieszkanie o pow. 30 m2, 
w apartamentowcu, 2/3 p., 
umeblowane

Cena: 269.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

GRZEGÓRZKI,
UL. CHROBREGO

Agnieszka Dorynek          506-637-713

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

Cena: 450.000 zł 

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

KROWODRZA,
UL. KROWODERSKA 

Agnieszka Dorynek          506-637-713

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

 

Cena: 599.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

STARE PODGÓRZE,
UL. LIMANOWSKIEGO
Do wynajęcia lokal o pow. 197 m2, 
parter, 4 pomieszczenia, miejsce 
postojowe

Cena: 8000 zł/mc

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

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

Cena: 8500 zł/ m2

 
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Agnieszka Dorynek          506-637-713 Agnieszka Dorynek         506-637-713
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ogłoszenia drobne i prywatne

OgłOszEnia drObnE

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, przytulne mieszkanie na drugim pię-
trze w  kamienicy w  dzielnicy stare dębniki. 
Świetna lokalizacja pod kątem inwestycyjnym. 
forma własności: mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe (staromiejska spółdzielnia 
mieszkaniowa). jednopokojowe, okna wy-
chodzące na wschód; widok na inne budynki 
(m.in. wawel). do lokalu przynależy piwnica.

cena 295.000 zł
tel. 508 002 984

kraków, ul. bobrzyńskiego
32 m2, mieszkanie jednopokojowe typu studio, 
usytuowane na trzecim piętrze w niskim iii pię-
trowym bloku w bliskim sąsiedztwie kampusu 
uj. studio składa się z pokoju z aneksem ku-
chennym, łazienki z wc oraz dużego, zadaszo-
nego balkonu w kształcie litery l. studio jest 
pięknie doświetlone za sprawą ekspozycji na 
dwie strony świata. Blok zadbany, teren ogro-
dzony, monitorowany wejście z  podwójnym 
domofonem. przy bloku dostępne są miejsca 
parkingowe dla lokatorów i  gości. istnieje 
możliwość dokupienia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym w cenie 19.000 zł.

cena 249.000 zł
tel. 601 412 433

kraków, ul. bulwarowa
41 m2, własnościowe 2–pokojowe na planie 
kwadratu. pokoje: salon 23,5, sypialnia 10,5, 
łazienka 4 m2, przedpokój 3 m2. Ściany po-
malowane, na podłogach panele. okna wy-
chodzą na spokojny dziedziniec. mieszkanie 
z  oddzielną własnością i  gruntem. Budynek 
ogrodzony, z  zadbanym terenem zielonym 
i  placem zabaw dla dzieci. Bardzo zielona 
okolica, zalew nowohucki a z drugiej strony 

świetna komunikacja tramwajowa i  autobu-
sowa z centrum.

cena 275.000 zł
tel. 691 259 099

kraków, ul. chopina
53 m2, parter, do remontu, spokojny zakątek 
w centrum miasta. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
wc. okna na dwie strony. jasne i przestronne. 
nowe kaloryfery, nowa instalacja co, ogrze-
wanie miejskie mpec, gaz, prąd, kanalizacja, 
internet. nowe okna pcV od strony podwórka. 
od strony ulicy stare drewniane. mieszkanie 
z możliwością podziału na dwa mniejsze lokale. 

cena 466.000 zł
tel. 534 712 664

kraków, ul. mała Góra
35 m2, jednopokojowe mieszkanie z  jasną 
kuchnią położone na trzecim piętrze w  10–
piętrowym bloku. dodatkowo do mieszkania 
należy balkon i  piwnica. Blisko wjazdu na 
autostradę a4 i  na ulicę wielicką. w  pobliżu 
znajduje się collegium medicum uj w proko-
cimiu. 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 nieza-
leżnych pokoi: 10 m2, 11 m2 oraz 21 m2 z bardzo 
dużą loggią (szerokość pokoju), jasnej kuchni, 
łazienki i oddzielnego wc. ponadto do miesz-
kania przynależy piwnica o powierzchni ok. 2 
m2. ekspozycja: północny zachód, południowy 
wschód. standard: bardzo dobry. mieszkanie 
jest wyposażone w  nowe sprzęty agd (lo-
dówka, pralka i  zmywarka). w  pokojach na 
podłogach panele lub parkiet, w pozostałych 

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

cena 455.900 zł
tel. 722 288 889

kraków, ul. rakowicka
96 m2, wyjątkowy, nowy apartament 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. mieszkanie jest 
urządzone w  klasycznym stylu, jasne i  prze-
stronne, w pełni umeblowane. istnieje możli-
wość zakupu miejsca postojowego w garażu 
podziemnym i komórki lokatorskiej.

cena 1.198.000 zł
tel. 516 028 307

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

cena 640.000 zł
tel. 604 394 706

kraków, stare miasto
58 m2, strych do adaptacji w kamienicy. strych 
położony jest w znakomitej lokalizacji w dziel-
nicy stare miasto, kazimierz. na strychu można 
zaaranżować 3 pokoje, kuchnię w  aneksie, 
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Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie o pow. 43 m2. Kuchnia otwarta 
na salon, sypialnia i łazienka. Mieszkanie bardzo jasne (ekspozycja pd-zach), 

zadbane. 20 minut na piechotę do Rynku Głównego. Mieszkanie w bloku 
z cegły z zabudowanym balkonem na trzecim piętrze. Blok w oddaleniu 
od głównej ulicy, otoczony zielenią. Do mieszkania przynależy piwnica. 

Świetne miejsce do zamieszkania. 

KRAKÓW, DĘBNIKI, UL. ZAGRODY

                 Cena 400.000 zł   Tel. 664 17 77 18

Do wynajęcia lokale pod usługi medyczne lub inną

działalność handlowo-usługową.

Kraków, Salwator

    Tel. 883-990-992

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

cena 269.000 zł
tel. 601 492 181

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

cena 415.000 zł
tel. 667 072 203

domy – sprzedaŻ

fałkowice
200 m2, dom z 1998 r. położony na 19-arowej 
działce o powierzchni 200 m2, w okolicy gdo-
wa (Beskid wyspowy). dojazd do krakowa ok. 
25–30 minut bez korków. dom 3–poziomo-
wy, podpiwniczony, garaż na 2 samochody, 
dwupoziomowy strych, na wyższym poziome 
doświetlony trzema oknami. dach domu 
i garażu świeżo malowany, ocieplony. w 2015 
roku remont domu, nowa elewacja z ocieple-
niem, położenie kostki brukowej, malowanie 
wszystkich pomieszczeń. i  poziom: kuchnia 
(nowe wyposażenie w  meble i  sprzęt 2015), 
jadalnia, łazienka z kabiną prysznicową, pokój 
biesiadny w stylu karczmy z dębowymi mebla-
mi, barek, taras. ii poziom: hall, gabinet, salon 
z kominkiem, taras; iii poziom: 3 sypialnie, ła-
zienka z wanną, 2 balkony. piwnice: kotłownia 
z piecem gazowym energooszczędnym, dwu-
funkcyjnym, kondensacyjnym, pomieszczenie 
gospodarcze, salka gimnastyczna ze sprzętem 
sportowym i lustrami na całej ścianie. 

cena 750.000 zł
tel. 607 594 503

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

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

cena 509 300 zł netto
tel. 531 000 833

kraków, soboniowice
240 m2, wybudowany w  2003 roku, 5 pokoi, 
w tym salon połączony z kuchnią, 2 łazienki, 
garderoba, duże pomieszczenie użytkowane 
obecnie jako pralnia (może być wykorzystane 
jako kolejny pokój lub kuchnia). 4 pokoje mają 
własne balkony. dwie sypialnie na piętrze 
w yposażone są w  klimatyzację. w  części 
podpiwniczonej znajdują się 2 obszerne po-
mieszczenia, w  tym jedno ogrzewane, gdzie 
mieści się kotłownia. dwa niezależne, wysokie 
pomieszczenia strychowe są wykorzystywane 
jako pomieszczenia gospodarcze. dom posiada 
2 pomieszczenia garażowe, jedno na samo-
chód osobowy i  drugie na przechowywanie 



104 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

ogłoszenia drobne i prywatne

narzędzi ogrodniczych łącznie z małym trak-
torkiem ogrodowym. rozległa działka pozwala 
ew. na dogodną budowę dodatkowego garażu. 

cena 1.200.000 zł
tel. 694 601 354

działki – sprzedaŻ

bodzanów
25 a, pusta, w  całości budowlana, wymiary 
ok.  100  ×  25 m. dłuższym bokiem przylega 
do drogi gminnej asfaltowej prowadzącej do 
słomigrodu. aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego. możliwość podziału na dwie 
odrębne działki, obie z bezpośrednim dostępem 
do drogi asfaltowej. atrakcyjna lokalizacja, cicha 
spokojna okolica zaledwie 3 km do wieliczki. 
dogodny dojazd do krakowa, 1,5 km od drogi 
krajowej 94 kraków–tarnów. działka otoczona 
zielenią, przyjemny widok na okolice. w pobliżu 
zabudowa nowych domków jednorodzinnych. 
działka o lekkim nachyleniu w kierunku połu-
dniowym. wodociąg i prąd na działce.

cena 207.000 zł
tel. 501 320 350

frywałd
do sprzedania teren inwest yc yjny o  po -
wierzchni 6 ha z gotową koncepcją zagospo-
darowania pod stadninę koni „hills of horses”. 
położony w  malowniczej kotlinie u  zbiegu 

dwóch potoków źródłowych rzeki sanki będą-
cej południową granicą jury krakowsko-czę-
stochowskiej. to znakomite miejsce na stadni-
nę ale sprawdzą się też inne projekty, np.: dom 
seniora, ośrodek konferencyjno–szkoleniowy 
lub wypoczynkowy. dojazd nie stanowi pro-
blemu – to tylko 20 km od centrum krakowa 
i  12 km od zjazdu z  autostrady a4 i  lotniska 
Balice. działki objęte są miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego z  prze-
znaczeniem na: budownictwo jednorodzinne, 
tereny rekreacji i sportu z możliwością zabu-
dowy 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 malowni-
czej, spokojnej okolicy, wśród lasów i pól. wokół 
niska zabudowa jednorodzinna. w pobliżu przy-
stanek autobusowy, sklep, boisko, plac zabaw. 
dojazd drogą asfaltową– gminną. wymiary dział-
ki: 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. pękowickiej. 
działka położona jest w północnej części krako-
wa tylko 6 km od rynku głównego (15 min. drogi 
samochodem do starego miasta). dobry dojazd 
do ulicy opolskiej umożliwia szybką komunikację 
zarówno z centrum miasta jak i z trasami wylo-
towymi. w pobliżu placówki handlowe, żłobki, 
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły średnie, banki, apteki, niedaleko linia 
tramwajowa. cicha i spokojna okolica. widok – 
pusta, niezabudowana. złożone dokumenty wz. 
możliwość wybudowania zespołu budynków 
wielorodzinnych z garażem podziemnym, cztery 
kondygnacje, wysokość przy dachu płaskim 15 m. 

cena 3.000.000 zł
tel. 12 413 52 02

e–mail: dzialki@marengo.pl

kraków, ul. siewna
7,6 a, działka z  aktualnymi wzzt na 4 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 szybki tramwaj, 100 m obok super-
market lidl. działkę sprzedaje spółka, podana 
cena jest netto należy doliczyć Vat. 

cena 830.000 zł
tel. 604 119 475

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



105Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 22/2018

ogłoszenia drobne i prywatne

kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego 
lub małego dewelopera. działka p łaska, 
prostokątna, 21 m (front) ×37 m, częściowo 
ogrodzona. doskonała lokalizacja w  starej 
części woli justowskiej. media – prąd, woda, 
gaz, kanalizacja w drodze. w otoczeniu zadba-
na zabudowa jednorodzinna. Bardzo dobra 
komunikacja. dwie aktualne i  prawomocne 
wz :1. budowa budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego z  garażem, 2. budowa dwóch 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w  zabudowie bliźniaczej (po 2 samodzielne 
lokale w  każdym) z  garażem. w  ramach wz 
na bliźniak opracowana została przez Biuro 
architektoniczne Bazukastudio koncepcja 
zabudowy umożliwiająca wybudowanie 4 
niezależnych mieszkań o łącznej powierzchni 
ok. 650 m2. 

cena 1.100.000 zł
tel. 601 954 849

kraków, ul. szastera
13,6 a, płaska, wymiary ok. 40×50 m. wz na 
domek jednorodzinny. pozwolenie na budo-
wę na domek jednorodzinny – dwulokalowy 
„dom w cyklamenach 3 (r2)” – na końcowym 
etapie. prąd, kanalizacja i woda obok w dział-
ce. gaz niedaleko w  trakcie realizacji. obok 
działka zabudowana – domek jednorodzinny 
w końcowej fazie realizacji. dojazd asfaltowy. 

możliwość zamiany za mieszkanie w krakowie. 
działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
gminnej. 

cena 300.000 zł
tel. 507 306 009

mieszkania – wynajem

kraków, al. daszyńskiego
25 m2, ii p./ iii p., luksusowo wyposażona 
kawalerka. meble w aneksie kuchennym z lo-
dówką, zmywarką i  pralką, łazienka z  prysz-
nicem, ogrzewanie miejskie. mieszkanie 
ciepłe i słoneczne. do mieszkania przynależy 
piwnica. 

cena 1500 zł + opłaty
tel. 506 103 066

kraków, ul. friedleina
32 m2, 2-pokojowe, budynek z  roku 2015 
z  windą, chroniony całą dobę, monitoring 
wewnątrz i na zewnątrz. lokal składa się po-
koju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki 
wraz z  wc, dużego balkonu oraz piwnicy. 
możliwość wynajmu garażu. mieszkanie jest 
jasne, ciche i  komfortowe. wysoki standard 
wykończenia. w pełni umeblowane i wypo-
sażone. drzwi antywłamaniowe, możliwość 
montażu alarmu.

cena 2100 zł
tel. 607 864 646

kraków, ul. Garbarska
32 m2, 1-pokojowe mieszkanie w  of icynie 
z aneksem kuchennym. w pełni wyposażo-
ne. kuchnia zabudowana, płyta kuchenna 
elektryczna, piekarnik. pralka, klimatyzacja, 
odkur zac z .  umeblowanie:  narożnik roz-
kładany (bardzo komfortowy), dodatkowa 
sofa, szafy, komoda, mniejsze szafki. opłaty 
administracyjne: 138 zł + woda (licznik) + 
prąd (licznik). 

cena 1500 zł
tel. 730 945 250

kraków, ul. lilli wenedy
51 m2, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, przedpokój, łazienka. do mieszka-
nia przynależy loggia. mieszkanie po remoncie 
kilka lat temu. okna pcV. ogrzewanie miejskie.

cena 1500 zł + opłaty
tel. 513 077 471

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

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

Apartament o pow. 96 m2 w inwestycji Apartamenty Novum. 
Składa się z przestronnego salonu oraz otwartej na salon kuchni, 

2 sypialni, gabinetu, 2 łazienek (prysznic i wanna) i balkonu. Mieszkanie 
jest urządzone w klasycznym stylu, jasne i przestronne, w pełni ume-

blowane. Istnieje możliwość zakupienia miejsca postojowego w garażu 
podziemnym i komórki lokatorskiej 

STARE MIASTO, UL. RAKOWICKA

                 Cena 1 198 000 zł   Tel. 516 028 307

Nowoczesne wykończone “pod klucz” mieszkanie dwupoziomowe 
o pow. 61,13 m2 z loggią (5,41 m2) i komórką lokatorską (5,69 m2). Usytu-
owane w małym 6 mieszkaniowym budynku wielorodzinnym położonym 

w atrakcyjnym, kameralnym, cichym i spokojnym osiedlu powstałym 
w 2012 r. Całość osiedla ogrodzona z dostępem przez furtkę i bramę 

wjazdową sterowaną zdalnie pilotem. 

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

                 Cena 498.000 zł   Tel. 607 717 236
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„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
23 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

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

cena 1550 zł + opłaty
tel. 786 206 744

kraków, ul. raciborska
47 m2,  2 pokoje z  anek sem kuchennym, 
dużym balkonem i przylegającą do miesz-

kania komórką lokatorską. wynajmie bez-
pośrednio właściciel.

cena 1500 zł
tel. 605 732 725

kraków, ul. ułanów
54 m2,  i   p.  z  windą , mieszkanie dla 2– 4 
osób. rejon ulicy wieczystej, os. ugorek, 
awf i politechniki. 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka i   wc.  mieszkanie umeblowane, 
l o d ów k a,  p r a lk a ,  w y p os a żo na ł a z ienk a 
i kuchnia. w całym mieszkaniu zamontowa-
no parkiety. dostępny tani internet (dostęp 
do sieci osiedlowej). mieszkanie znajduje 
się w  cichej okolicy – nie słychać przejeż-
dżając ych pojazdów, a  jednocześnie np. 
przystanek autobusowy jest bardzo blisko.

cena 1400 zł  
+ czynsz 270 zł

tel. 781–980–910

kraków, ul. żytnia
23 m2, parter, na przeciwko uniwersytetu 
rolniczego, niedaleko politechniki krakow-
skiej. pokój: wersalka, fotel rozkładany, szafa, 
stół, krzesła, co, telewizja kablowa, okna 
plastikowe. kuchnia: kuchenka 2-palnikowa 
elektryczna, zlewozmywak, szafki, lodówka, 
kuchenka mikrofalowa, terakota. łazienka: 
wc, pralka, kabina prysznicowa, umywalka, 
flizy, terakota. 

cena 900 zł  
+ czynsz 240 zł + prąd

tel. 660 512 694
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na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 
09–22.11.2018 nr 22/2018

kupOn  
OfErTa1

TEl. E-mail*:    

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

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

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

marketingowych przez spółkę KRN media oraz podmioty z nią współpracujące.
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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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