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Drogi Czytelniku

Jakie warunki według projektu ustawy 

powinny spełniać firmy inwestujące w najem 

nieruchomości (FINN)? Co wspólnego FINN będą 

mieć z podmiotami typu REIT, które od niemal 

60 lat działają w USA, ale też są popularne 

w wielu krajach Unii Europejskiej? Zgodnie 

z projektem ustawy, aby uzyskać status FINN, 

spółki musiałyby spełnić szereg prawnych 

i formalnych warunków. Kiedy je spełnią, w jakie 

nieruchomości będą mogły zainwestować, jakie 

ulgi podatkowe otrzymają? Od kiedy ustawa 

miałaby zacząć obowiązywać? Zapraszam do 

lektury artykułu „Zielone światło dla ustawy 

o FINN”.

Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie 

Architektów Polskich oddział w Krakowie 

rozstrzygnęły konkurs „Nowe życie pomiędzy 

estakadami”. Zakładał on opracowanie koncepcji 

architektonicznej i urbanistycznej terenów 

w pobliżu estakad, które zastąpią dawne nasypy 

kolejowe. Kto i dlaczego zwyciężył, dowiesz się 

z tekstu Anny Kapłańskiej.

Przyjemnej lektury 

Krzysztof Maksiński
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Sprawdzamy, 
jak długo trzeba 
czekać na nowe 
mieszkanie

P
od koniec roku nabywcy mieszkań śpieszą się do biur sprze-
daży, bo kolejki nadal są długie, z  drugiej strony muszą 
wiedzieć, że szybki zakup niekoniecznie oznacza szybką 

przeprowadzkę do nowego mieszkania.

Wysokie ceny — czyja to wina?
Sytuacja na krakowskim rynku mieszkaniowym jest co naj-
mniej niepokojąca. Ceny mieszkań nadal rosną. Według ra-
portu ronin24.pl, opracowanego na podstawie danych portalu 
KRN.pl, w  I  kw. 2018 r. płaciliśmy średnio ok. 6850 zł/mkw. 
(o  ok.  6,14  proc. więcej niż w  I  kw. 2017 r.). W  ostatnich mie-
siącach tego samego roku na mieszkanie trzeba wydać już ok. 
7300  zł/mkw. W  ciągu roku podwyżka wyniosła ponad 6 proc. 
Część analityków uważa, że ceny są świadomie zawyżane przez 
deweloperów, aby klienci mieli pole do negocjacji cenowych, 
a  ostatecznie sprzedawca zarobił dokładnie tyle, ile planował. 
Z danych NBP wynika, że na krakowskim rynku pierwotnym róż-
nice między ceną ofertową a  transakcyjną wynoszą średnio ok. 
2 proc. na rzecz nabywcy. W związku z tym po negocjacjach pła-
cimy… dużo. Zdanie Wysokie ceny mieszkań w  Polsce to wina…, 
55,17 proc. uczestników sondy portalu KRN.pl dokończyło, jako 
przyczynę wskazując sytuację rynkową, a zatem m.in. problemy 
finansowe w sektorze budownictwa, wyższe koszty materiałów 
budowlanych, niedobór podwykonawców czy trudność z  pozy-
skaniem działek pod budowę. Deweloperów obwinia 31,03 proc. 
respondentów. Co ciekawe, blisko 14 proc. osób biorących udział 
w ankiecie szuka winy w sobie, tzn. nabywcach, którzy godzą się 
na aktualne warunki rynkowe.

Jak długo poczekamy?
Planując zakup nieruchomości w Krakowie, trzeba liczyć się nie 
tylko z  podwyżkami cen, ale także z  długim czasem oczekiwa-
nia na odbiór mieszkania. Niewielką część aktualnej oferty ryn-
ku pierwotnego stanowią gotowe lokale. W  zależności od tego, 
kiedy transakcja zostanie sfinalizowana, termin odbioru będzie 
dla nabywcy dodatkowym obciążeniem. Okres między zakupem 
a  odbiorem nieruchomości to czas, w  którym potrzeby miesz-
kaniowe muszą być zaspokajane, np. poprzez wynajem. W  naj-
gorszej sytuacji znajdą się wobec tego ci, którzy nie zostawili 
sobie dużych rezerw finansowych na opłacanie czynszu najmu 
przed przeprowadzką do nowego mieszkania. Specyfika poda-
ży na rynku pierwotnym w  Krakowie jest alarmująca dla wielu 

Krakowscy deweloperzy czują 
presję popytową, ale to nie znaczy, 
że mieszkania zostaną wybudowane 
wcześniej, niż zaplanowali.

komentarz 
w sprawie

potencjalnych nabywców. Z  badania przeprowadzonego przez 
„Krakowski Rynek Nieruchomości” podczas ostatniej Krakow-
skiej Giełdy Domów i  Mieszkań (13–14 października br.), wyni-
ka, że tylko 6 z 37 zapytanych firm deweloperskich, realizujących 
inwestycje na terenie Krakowa i okolic, deklaruje, że obecnie ma 
w  ofercie wyłącznie mieszkania gotowe do odbioru. To łącznie 
ok. 184 nieruchomości (w tym domy) — zdecydowanie za mało, 
by stworzyć korzystny bilans między popytem a podażą wybudo-
wanych lokali. Z informacji uzyskanych od biur sprzedaży wynika 
ponadto, że niektórzy deweloperzy zakończyli już budowę części 
z zaplanowanych mieszkań, kolejne są w fazie realizacji. Mimo to 
dysproporcja między gotowymi a realizowanymi mieszkaniami na 
krakowskim rynku nadal jest bardzo wyraźna. 

Należy zadać pytanie: Jak długo poczekamy na pozostałe loka-
le? Większość ankietowanych firm zapowiada oddanie mieszkań 
w ciągu nadchodzącego roku. Poza Osiedlem Jagielnia TF Inve-
stment, którego harmonogram zakłada zakończenie budowy 
w I kw. 2019 r., czy np. Wako („początek 2019 r.”), inne firmy są 
bardziej zachowawcze w  swoich deklaracjach. Najwięcej odpo-
wiedzi dotyczy III kw. 2019 r. W następnej kolejności IV kw. tego 
samego roku. Nie oznacza to jednak, że żaden nabywca krakow-
skiej nieruchomości nie będzie musiał czekać dłużej na miesz-
kanie — 11 deweloperów przyznaje, że ma w  swojej ofercie 
lokale, których budowa zakończy się w 2020 r., a niektórych na-
wet w 2021 r. (firma Fronton). 

Joanna Kus
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ekspert radzi

Jak projektować skuteczne reklamy 
outdoorowe?

B
ranża nieruchomości korzysta z wielu form reklamy, jednak 
billboard wydaje się królować wśród nich. Widać to zwłasz-
cza w  dużych miastach, np. w  Krakowie, gdzie informacja 

o nowej inwestycji czy też promocji na mieszkania wręcz „krzy-
czy” na nas, gdy jedziemy ruchliwą ulicą lub stoimy w korku. Jak 
w tym gąszczu łudząco podobnych reklam zaprojektować billbo-
ard, którego skuteczność potwierdzą liczne telefony klientów?

Obraz, który przyciąga
Jeden może zastąpić tysiąc słów. Obraz to niezwykle ważny ele-
ment projektu, który może stanowić jego główny motyw. Ważne, 
by wywoływał emocje, najlepiej te przez nas pożądane. Należy 
zatem zadać sobie pytanie, jakich reakcji oczekujemy od naszego 
odbiorcy. Oczywiście, docelowo chcemy, aby wykonał określoną 
czynność w postaci telefonu czy wejścia na stronę www. Jednak 
zanim to nastąpi, reklama musi przyciągnąć jego uwagę zgodnie 
z zasadą AIDA (attention, interest, desire, action). Osiągnąć to mo-
żemy przez odpowiedni obraz, który zaskakuje, śmieszy, skłania 
do refleksji, a może nawet zawstydza.

Warto postawić na zdjęcia ludzi, ich twarze, które w natural-
ny sposób budzą emocje. Łatwo w tym miejscu wybrać fotografie 
uśmiechniętych rodzin czy par, ale ile takich reklam spotkać już 
można wokół nas… Zbyt wiele. Oryginalny i niepowtarzalny ob-
raz ma zdecydowanie większą szansę przykucia uwagi niż powta-
rzalne i sztuczne pozy modeli z internetowych baz zdjęć. Wybór 
odpowiedniej grafiki jest trudny, ale niezwykle ważny. To od niej 
w dużej mierze zależy bowiem, czy ktoś w ogóle zwróci uwagę na 
naszą reklamę. Bo jeśli nie zwróci, nie będzie miał możliwości do-
wiedzieć się o tym, co chcemy mu przekazać.

Istotne jest także wykorzystanie odpowiednich kolorów. Ja-
sne, pastelowe barwy trudniej wyróżnią się w  przestrzeni pu-
blicznej. W  tym przypadku lepiej zdecydować się na użycie 
kontrastujących kolorów z podstawowej palety barw. Należy jed-
nak stosować umiar. Przeładowane kolorystycznie reklamy mogą 
zniechęcać, a wręcz odstraszać, sekundę po tym, jak swoją inten-
sywnością przykują uwagę.

Krótko i na temat, czyli tekst
Jeśli odbiorca zatrzymał już wzrok na reklamie, trzeba czym prę-
dzej zainteresować go tym, co mamy do przekazania. Nie wszyst-
kim (!), lecz tym, co jest naprawdę ważne z  punktu widzenia 
celowości naszej reklamy. Często mniej oznacza więcej. Dlatego 
lepiej skupić się na tym, by w kilku słowach zachęcić do zapozna-
nia się z ofertą, niż opisywać ją na billboardzie. 

Nowość? Promocja? Ostatnia szansa? To najbardziej popular-
ne hasła, które spotykamy w  przekazach reklamowych. Można 
jednak pokusić się o użycie innych, mniej wyświechtanych zwro-
tów i spersonalizować tekst w taki sposób, by ten, kto go czyta, 
czuł się jego realnym odbiorcą.

Warto pamiętać, że mamy zwykle kilka sekund, by zobaczyć 
daną reklamę. Należy więc wykorzystać tę formę przekazu do 
zainteresowania odbiorcy dalszą jego częścią w  innym medium, 
np. na stronie www. Ważne jest tzw. CTA (call to action), czyli we-
zwanie do działania. Musimy w prosty i czytelny sposób zachę-
cić do sprawdzenia promocji, kontaktu telefonicznego czy wizyty 

w biurze sprzedaży. Nie ma tu miejsca na niuanse. Przekaz ma być 
krótki i konkretny, a odbiorca powinien wiedzieć, czego od niego 
oczekujemy.

Kompozycja robi różnicę. Lokalizacja nośnika 
również
Dobry projekt to przykuwający uwagę obraz i  chwytliwy tekst. 
Ważna jest także kompozycja, czyli odpowiednie ułożenie ele-
mentów i  proporcje między nimi oraz hierarchia informacji. Ła-
two ulec pokusie, by największe było logo, ale czy na pewno to 
ono jest najważniejsze? Z  drugiej strony, wielkość danego ele-
mentu nie gwarantuje, że przykuje on uwagę w pierwszej kolej-
ności. Jednym z wielu przepisów na dobrą reklamę jest bowiem 
pozostawienie większości przestrzeni niezapełnionej, co według 
psychologii percepcji, zwiększa szansę na zatrzymanie wzroku 
odbiorcy. 

Z kolei tekst najlepiej umieścić na wysokości wzroku, choć nie 
zawsze okazuje się to możliwe. Wiele nośników znajduje się prze-
cież znacznie wyżej, dlatego tak ważna jest znajomość lokalizacji, 
w której zawiśnie billboard. Podczas projektowania należy wziąć 
pod uwagę nie tylko parametry techniczne, jak wysokość czy 
możliwość podświetlenia reklamy, ale również intensywność ru-
chu w miejscu, gdzie ma zawisnąć.

Czy nośnik stoi przy głównej ulicy, rondzie z licznymi światła-
mi, czy drodze szybkiego ruchu ma znaczenie dla długości kon-
taktu wzrokowego z  reklamą. Wiedza w  tym zakresie pozwoli 
lepiej zaplanować ilość treści, zwiększając szanse na jej skutecz-
ność. Im krótszy czas na przykucie uwagi i zainteresowanie od-
biorcy przekazem, tym bardziej zwięzły powinien on być. Z kolei 
w  miejscu, gdzie kontakt z  reklamą jest dłuższy, możemy w  niej 
zaplanować więcej treści.

Zamiast działać na oślep, warto w ramach jednej kampanii pla-
nować spójne reklamy, ale dostosowane do nośników w różnych 
lokalizacjach. Znajomość takich uwarunkowań sprawia, że w peł-
ni wykorzystujemy potencjał danego miejsca i projektu, który po-
winien być jego częścią. 

Anna Gumowska
PRIME TIME PR
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prawo

Zielone światło dla ustawy o FINN

wprowadzone w ponad 30 kolejnych krajach, w tym w Kanadzie, 
Wielkiej Brytanii czy Japonii. Stopniowo docierają także na mniej 
rozwinięte rynki, takie jak np. Ghana, a wprowadzenie ich do sys-
temu planuje się nawet w Pakistanie. W 2019 r. trafią do Polski 
w formie firm inwestujących w najem nieruchomości (FINN).

Zasady działania FINN
Należy zastanowić się jednak na jakiej zasadzie mają działać 
FINN-y, jakie zostaną postawione wymagania, aby spółka osią-
gnęła taki status i  jakie będą korzyści z  zainwestowania w  owe 
podmioty, a także jak ustawodawca tak naprawdę uzasadnia po-

trzebę wprowadzenia ich do Polski.
Główną różnicą między spółka-

mi REIT a FINN jest to, że polskie 
spółki będą mogły inwestować 
tylko w  nieruchomości przezna-
czone na cele mieszkaniowe, 
a  więc po prostu w  mieszkania 
i domy. Co do zasady REIT-y mają 
możliwość zakupu i  wynajmu tak-
że nieruchomości przeznaczonych 
na cele komercyjne. Zdaniem rzą-
du tylko 16 proc. rynku wynajmu 
nieruchomości zajmują podmio-
ty gospodarcze. Pozostałymi wy-
najmującymi są osoby prywatne. 
Wiąże się to oczywiście z  szarą 
strefą, ponieważ nie każdy odpro-
wadza podatki w  związku z  do-
chodami uzyskiwanymi z  najmu. 
Wprowadzenie FINN ma na celu 
zwiększenie udziału firm na ryn-
ku wynajmu nieruchomości, a jed-
nocześnie umożliwienie aparatowi 
państwowemu łatwiejszej kontroli 

tej strefy i w rezultacie chociaż częściowe zwiększenie zysków 
z podatków na tym polu.

Status FINN nie dla każdej firmy
Aby nabyć status FINN, spółka musi spełnić szereg wymagań wy-
mienionych w projekcie ustawy. Po pierwsze, dokument dotyczy 
jedynie spółek akcyjnych mających siedzibę i  zarząd w  Polsce. 
Nie mogą one jednocześnie emitować akcji uprzywilejowanych, 
a wszystkie akcje mają być na okaziciela. Spółka FINN musi być 
zawiązana na czas nieoznaczony i co ważne, posiadać kapitał za-
kładowy w wysokości minimum 50 mln zł oraz regularnie czerpać 
przychody z  co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych, które 
mają stanowić własność FINN-u lub spółki od niej zależnej. 

Kolejnym wymogiem uzyskania tego statusu jest obowiązek 
regularnego wypłacania dywidendy akcjonariuszom w wysoko-
ści uzależnionej od przychodów, które spółka uzyskuje z najmu 

Warto już teraz dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest ustawa o FINN 
i jakie zmiany ma wprowadzić na rynku nieruchomości.

O
becnie Sejm zajmuje się rządowym projektem ustawy 
o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN). 
Komisja Finansów Publicznych w zeszłym miesiącu dała 

zielone światło do uchwalenia ustawy, należy się zatem spodzie-
wać, że w najbliższym czasie projekt zostanie przedłożony do gło-
sowania posłom. Ustawa miałaby obowiązywać już od 1 stycznia 
2019 r. 

Przepisy ustawy obejmą duże spółki akcyjne, których trzon 
działalności stanowi wynajem nieruchomości mieszkalnych. 
Jak czytamy na stronie Sejmu, projekt dotyczy wprowadze-
nia do porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem 

nieruchomości, na wzór funkcjonujących w  Unii Europejskiej 
podmiotów typu REIT (Real Estate Investment Trust). REIT to 
spółka lub fundusz notowany na giełdzie, który czerpie swo-
je zyski przede wszystkim z  inwestycji i najmu na rynku nieru-
chomości, pozwalając przy tym zarabiać także mniej zamożnym 
osobom i  podmiotom, których nie stać na zakup mieszkania 
w  celu wynajmu. W  praktyce REIT-y są właścicielami różnego 
rodzaju nieruchomości, od zwykłych mieszkań, po biurowce czy 
centra handlowe, i  zarabiają właśnie na wynajmie tych obiek-
tów, korzystając jednocześnie ze specjalnych statusów podat-
kowych bądź ulg. 

Pierwsze REIT-y uruchomiono w  1961 r. w  Stanach Zjed-
noczonych. Powstały w  celu umożliwienia także mniejszym in-
westorom zarabiania i  inwestowania w  związku z  większymi 
projektami nieruchomościowymi i  czerpania zysku z  wypła-
canych dywidend. Na przestrzeni ostatnich lat REIT-y zostały 
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nieruchomości lub z ich zbycia. Kwotę zysku ustalono na pozio-
mie 90 proc. Jak wskazuje Rada Ministrów odpowiedzialna za 
projekt, poziom wypłaty zysku w  formie dywidendy dla akcjo-
nariuszy został przyjęty na podstawie modelu obowiązującego 
w krajach, w których istnieją już spółki typu REIT. Dla przykła-
du w Niemczech jest to także 90 proc., jednak już w Holandii — 
100 proc. Spółka, która spełni wszystkie wymagania, zostanie 
wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru firm 
inwestujących w  najem nieruchomości. Rejestr ten jeszcze nie 
funkcjonuje i zostanie dopiero stworzony.

Wymagania dla spółek zależnych od FINN
Aby spółka została uznana za zależną od FINN, także musi speł-
nić określone wymagania. Przede wszystkim może być to spół-
ka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółka 
komandytowo-akcyjna. Siedziba i zarząd również, jak w przypad-
ku FINN, mają znajdować się w  Polsce. Nie mogą to być zatem 
oddziały zagranicznych firm planujących zainwestować w  ry-
nek nieruchomości. Ponadto w  przypadku spółki komandyto-
wo-akcyjnej, także komplementariusze muszą mieć siedzibę 
w  Polsce lub tutaj mieszkać. Mini-
mum 95  proc. kapitału zakładowe-
go spółki zależnej ma pozostawać 
w  rękach FINN, a  ponadto sama 
spółka nie może być wpisana do re-
jestru firm inwestujących w  najem 
nieruchomości, ani nie może posia-
dać akcji oraz udziałów w  innych 
spółkach. Niewątpliwie istotnym 
wymogiem jest konieczność, by co 
najmniej 90 proc. przychodów sta-
nowiły zyski z najmu nieruchomości 
mieszkalnych, które są jednocześnie 
własnością spółki, lub ze sprzedaży 
nieruchomości mieszkalnych, któ-
re przed zbyciem były wynajmo-
wane przez co najmniej rok przez tę 
spółkę. 

Preferencyjne warunki podat-
kowe mają przejawiać się przede 
wszystkim w  odroczeniu obo-
wiązku płatności podatku CIT 
z  tytułu zysku z  wynajmu nieru-
chomości mieszkalnych i ich zbycia. 
Odroczenie ma obowiązywać do momentu wypłaty dywiden-
dy akcjonariuszom. Jednocześnie zaproponowano zwolnienie 
z  opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyska-
nych przez spółki zależne z tytułu zysku z wyżej wymienionych 
czynności. Wobec samych spółek FINN planuje się wprowadze-
nie niższej stawki procentowej podatku CIT od dochodów uzy-
skanych z najmu nieruchomości mieszkalnych. Ma wynosić tylko 
8,5 proc., jednak, jak wskazują eksperci, realna stopa procento-
wa może sięgnąć nawet od 17 do ok. 19 proc. Wiąże się to z bra-
kiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od 
wynajmowanych nieruchomości. Zatem mimo atrakcyjnej stopy 
procentowej, nie będzie dochodziło do większego faworyzowa-
nia spółek FINN w  kwestiach podatkowych, ponieważ poten-
cjalnie mniejsze wpływy dla państwa z  CIT są wyrównywane 
z powodu rozszerzenia zakresu opodatkowania. Autorzy usta-
wy wskazują, że swoim projektem próbują zrównać sytuację 

indywidualnego inwestora, który jest w stanie kupić mieszkanie 
na wynajem, z  sytuacją osoby, która chce zainwestować w  ry-
nek nieruchomości, nie posiadając jednocześnie wystarczają-
cego kapitału do zakupu mieszkania. Dzięki inwestycji w FINN 
taka osoba powinna otrzymać możliwość zarobku związanego 
z  najmem. Inwestycja w  spółkę zarządzaną przez specjalistów 
i  posiadającą wiele nieruchomości w  różnych lokalizacjach, ma 
wiązać się z mniejszym ryzykiem dla akcjonariusza niż w przy-
padku inwestycji w pojedyncze mieszkanie. 

Wsparcie programu „Mieszkanie Plus”
Zdaniem Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju, powstanie spółek 
o  statusie FINN będzie swego rodzaju uzupełnieniem i  wspar-
ciem dla programu „Mieszkanie Plus” oraz spowoduje zwięk-
szenie liczby inwestycji na rynku wynajmu mieszkań. Ponadto, 
jak można przeczytać na stronie internetowej Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów: Pojawienie się w obrocie na rynku regulowanym 
akcji spółek będących firmami inwestującymi w najem nieruchomo-
ści — instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło 
dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie rozwojowi 

rynku kapitałowego w Polsce. Eksperci zwracają jednak uwagę na 
to, że ustawa ta jest swego rodzaju eksperymentem. Podmioty 
REIT działające w innych krajach nastawione są przede wszyst-
kim na wynajem w  sektorze komercyjnym, a  udział nierucho-
mości mieszkalnych w  inwestycjach jest stosunkowo niewielki. 
W przypadku polskiej ustawy, spółki FINN z kolei mają się sku-
piać wyłącznie na wynajmie nieruchomości, w których najemcy 
będą mieszkać.

Obecnie szacuje się, że inwestycja w  najem w  największych 
miastach przynosi ok. 5–6 proc. zysku rocznie, co może stano-
wić zachętę do lokowania swoich pieniędzy w akcje FINN zamiast 
trzymania kapitału na lokatach bankowych. Trudno w  tym mo-
mencie określić, jak i  czy w  ogóle regulacje zawarte w  ustawie 
o FINN wpłyną na rynek wynajmu nieruchomości.

Sebastian Matuła
associate w kancelarii Janowski Markiewicz sp.j.
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rozmowy

Zanim podpiszemy 
umowę z bankiem

większość moich klientów wybiera raty równe. Dlaczego? Dla-
tego, że one są po prostu mniejsze, zatem nasza zdolność kre-
dytowa wypada korzystniej. Jednocześnie, jeśli regularnie 
nadpłacamy kredyt przy ratach równych, możemy uzyskać taki 
sam efekt końcowy jak przy ratach malejących.

Zazwyczaj kredyt hipoteczny zaciąga się na 30 lat, jednak 
okres kredytowania może być krótszy. Jaki czas doradza 
Pan swoim klientom?

To wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań klientów. Większość 
z nich rzeczywiście bierze kredyt hipoteczny na dłuższy okres — 
25–30 lat. Nadzór finansowy rekomenduje maksymalny okres 
25  lat, banki godzą się maksymalnie na 30–35 lat. To się zmie-
niło, bo jeszcze kilka lat temu można było wziąć hipotekę nawet 
na 50 lat. Jaki okres polecam? Im krótszy, tym koszt kredytu bę-
dzie mniejszy. Czasem decydujemy się na dłuższy okres, żeby 
mieć niską ratę, a  poprzez nadpłaty zamierzamy spłacić kredyt 

wcześniej. Optymalny czas wynosi do 25 lat. 
Zwiększenie okresu do 30 lat nie zmniejsza 
znacząco raty, a koszt odsetek na pewno tak.

Czy jeżeli zdolność kredytowa na to 
pozwala, warto uwzględnić w kredycie 
dodatkową kwotę, którą przeznaczymy 
na remont albo wykończenie 
mieszkania? Jak w takim przypadku 
wyglądają formalności?

Tak. Tutaj też wszystko zależy od sytuacji, w ja-
kiej jesteśmy. Jeśli nie mamy wolnych środ-
ków, to jest taka możliwość, żeby od razu przy 
zakupie wziąć kredyt na remont albo wykoń-
czenie nieruchomości. Te środki dostaniemy 
przy przekazaniu lokalu. Formalności związa-
ne z rozliczeniem tych prac są ograniczone do 
minimum. Nie potrzebujemy faktur. Zazwy-
czaj po prostu zostaje przeprowadzona in-
spekcja, czyli bank sprawdza, czy odpowiednie 

Załóżmy, że chcemy kupić mieszkanie sfinansowane za 
pomocą kredytu hipotecznego. Ile maksymalnie może 
wynosić rata w stosunku do dochodów, aby zachować 
pewne bezpieczeństwo?

Zgodnie z  wymaganiami banków, rata nie powinna przekraczać 
50, maksymalnie 60 proc. dochodów kredytobiorcy. Co do bez-
pieczeństwa, to bardzo indywidualna kwestia, niemniej jednak 
dobrze by było, żeby rata nie była większa niż 40 proc. wysoko-
ści dochodów. 

Czym się różni rata równa od malejącej?

W  większości banków możemy sobie wybrać albo raty równe, 
albo malejące. Raty malejące trochę na przekór nazwie składa-
ją się z równej części kapitałowej. One na początku są większe, 
a  z  biegiem czasu maleją. Dzięki temu szybciej spłacamy kapi-
tał, skutkiem czego koszt odsetek przez cały okres kredyto-
wania łącznie jest niższy niż w  przypadku rat równych. Jednak 

Przed podpisaniem wniosków o kredyt 
hipoteczny będziemy musieli podjąć 
kilka istotnych decyzji dotyczących 
m.in. długości okresu kredytowania, 
kwoty kredytu czy rodzaju rat. Czym 
się kierować przy dokonywaniu 
wyboru? W rozmowie z Anną 
Kapłańską tłumaczy ekspert finansowy 
Michał Strzylak.
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prace zostały wykonane. Wiele osób korzysta z takiej możliwo-
ści, ponieważ często zależy im na tym, by jak najszybciej po za-
kupie mieszkania przeprowadzić remont czy wykończyć lokal. 
Kredytujemy wykończenie zazwyczaj wtedy, gdy mamy wkład 
własny na poziomie 10–20 proc. Jeśli wkład jest dużo większy, 
najczęściej finansujemy prace we własnym zakresie.

Załóżmy, że bank zdecyduje, że udzieli nam kredytu. Jakie 
koszty musimy ponieść w chwili jego uruchomienia?

Do kosztów jednorazowych, związanych z  uruchomieniem 
kredytu, należy prowizja od udzielenia kredytu bądź ubezpie-
czenie. Te koszty musimy zapłacić przed uruchomieniem kre-
dytu, chyba że zdecydujemy się na ich kredytowanie — mamy 
taką możliwość, jeśli pozwoli nam na to LTV, czyli stosunek 
kwoty kredytu do wartości nieruchomości, inaczej mówiąc 
wkład własny. Jeśli mamy minimalny wkład własny na po-
ziomie 10 bądź 20 proc., wtedy musimy zapłacić gotówką. 
Część banków pobiera dodatkową opłatę w  postaci prowizji 
albo ubezpieczenia. Tutaj mam na myśli jednorazowe ubez-
pieczenie, bo część banków reklamuje się, podkreślając, że 
nie ma prowizji za udzielenie kredytu, ale gdzieś tam pojawia 
się gwiazdka, która z  reguły oznacza dodatkowe 
ubezpieczenie, płatne jednorazowo przed uru-
chomieniem kredytu. Jaka to będzie kwota? Od 0 
do 3–4 proc. kwoty udzielonego kredytu. Część 
banków w  ogóle nie pobiera takich opłat. Raiffe-
isen, Millenium, ING to są banki, które mają ofertę 
bez prowizji bądź dodatkowych ubezpieczeń płat-
nych jednorazowo. Zdecydowana większość ban-
ków będzie jednak wymagała takiej opłaty.

Skoro mówimy już o ubezpieczeniach — banki 
często wymagają wykupienia różnego rodzaju 
ubezpieczeń. Które z nich są obowiązkowe, 
a z których możemy zrezygnować?

W każdym banku główne zabezpieczenie stanowią 
hipoteka i  cesja praw z  polisy ubezpieczenia nieru-
chomości od ognia i  innych zdarzeń losowych. To 
ubezpieczenie jest obowiązkowe. Dodatkowe ubez-
pieczenie, które zawsze się pojawia, stanowi tzw. 
ubezpieczenie pomostowe. Polega na tym, że do 
momentu wpisania hipoteki bank podwyższa nam 
oprocentowanie. Jeśli chodzi o Kraków, trzeba się li-
czyć z tym, że wpisanie hipoteki teraz w sądzie trwa ok. 8 miesię-
cy, więc od uruchomienia kredytu przez te 8 miesięcy będziemy 
musieli płacić wyższą marżę, z reguły o ok. 1 punkt procentowy 
w skali roku. Czyli płacimy po prostu wyższą ratę, dopóki nie zo-
stanie nam wpisana hipoteka. Co do dodatkowych ubezpieczeń, 
dużo zależy od banku i od oferty, jaką wybierzemy. To może być 
ubezpieczenie na życie, czyli też potocznie ubezpieczenie kredy-
tu na wypadek śmierci — w  takiej sytuacji towarzystwo spłaca 
kredyt. Można ubezpieczyć się również od utraty pracy. Polega 
to na tym, że kiedy stracimy pracę, towarzystwo będzie spłacać 
raty przez określony czas — zazwyczaj 6 bądź 12 miesięcy.

Czy w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia musimy 
godzić się na ofertę banku, czy możemy wykupić podobne 
ubezpieczenie w niezależnej firmie ubezpieczeniowej?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości, większość banków 
nie narzuca towarzystwa, z  którym współpracuje, niemniej 

jednak przeważająca liczba klientów decyduje się na ubezpie-
czenie przez bank. Dlaczego? Bo tak jest łatwiej, bo co roku 
bank sam pobiera sobie składkę z konta. Możemy również sa-
modzielnie znaleźć niezależne towarzystwo, tylko wtedy mu-
simy pamiętać, żeby co roku dostarczać do banku polisę razem 
z cesją. Większość moich klientów na początku decyduje się na 
ubezpieczenie nieruchomości w banku, potem w każdej chwi-
li można to zmienić. Z  reguły jeśli dodatkowo ubezpieczamy 
gdzieś samochód bądź korzystamy z  ubezpieczenia pakieto-
wego, wtedy robimy to na własną rękę, ale musimy pamiętać, 
żeby powiadomić o tym bank. Jeśli chodzi o ubezpieczenie po-
mostowe — do momentu wpisania hipoteki, ono zawsze jest 
obligatoryjne w banku, nie ma na rynku dostępnych ofert indy-
widualnych takich ubezpieczeń. Kwestia ubezpieczenia na ży-
cie czy od utraty pracy wygląda bardzo różnie. Niektóre banki 
mają tak skonstruowaną ofertę promocyjną, że jesteśmy zobli-
gowani do skorzystania z ubezpieczenia przez cały okres kre-
dytowania albo przez określony czas, np. 3 czy 5 lat. Oferta 
może być tak skonstruowana, że w ciągu tego czasu nie opła-
ca się rezygnować z ubezpieczenia. Po tym okresie jak najbar-
dziej tak.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, bank nie może 
uzależniać przyznania kredytu od skorzystania z innych 
produktów, np. rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego, 
ale może oferować lepsze warunki w przypadku sprzedaży 
łączonej. Co można zyskać w ten sposób?

Ustawa o  kredycie hipotecznym miała na celu umożliwić klientom 
wzięcie kredytu hipotecznego bez żadnych dodatkowych produk-
tów. Niemniej jednak banki poprzez kredyt hipoteczny chcą przycią-
gnąć klienta do pozostałych produktów, które posiadają. To wydaje 
się naturalne. Kredyt hipoteczny bierzemy na lata, to są spore kwo-
ty i większość kredytobiorców decyduje się na dodatkowe produkty. 
Dlaczego? Bo oferta jest tak skonstruowana, że premiuje klientów, 
którzy oprócz kredytu mają coś jeszcze. Co to może być? Rachunek 
oszczędnościowo–rozliczeniowy (ROR), dodatkowe ubezpieczenie, 
zadeklarowany wpływ wynagrodzenia. Z  reguły jeśli skorzystamy 
z dodatkowych produktów, po prostu koszt całkowity kredytu wy-
chodzi dużo taniej, niż jakbyśmy wzięli sam kredyt.
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Jeżeli kilka banków zgodzi się udzielić nam kredytu, na 
jakie parametry szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, 
zastanawiając się nad tym, która oferta jest najbardziej 
korzystna?

Jeśli chodzi o  całkowity koszt kredytu, tutaj kluczową rolę gra 
okres kredytowania. Przy dłuższym okresie kredytowania (mam 
na myśli 20–30 lat) na pewno ważne jest też oprocentowanie, 
czyli głównie marża. Marża to stały element, zapisany w  umo-
wie. Nie zmieni się przez cały okres trwania kredytu w  danym 
banku. Jeśli zamierzamy szybciej spłacić kredyt bądź okres 

okaże się to, czy zapłacimy prowizję na wejście 3 proc. i na wyj-
ście 3 proc., bo to będzie dla nas stanowiło większy koszt.

Jakie parametry są najważniejsze w przypadku budowy 
domu?

W  przypadku budowy domu, w  długim okresie kredytowania na 
pewno całkowity koszt kredytu. Przy takiej inwestycji kredyt bę-
dzie wypłacany w  transzach. Istotne jest to, w  jaki sposób bank 
zdecyduje się rozliczać transze, czy będzie jakaś wpłata dodatko-
wa, czy nie, czy będą potrzebne faktury (większość banków nie 

wymaga faktur do rozliczenia koszto-
rysu). To są te elementy, które różnią 
kredyt hipoteczny na budowę domu od 
kredytu na zakup nieruchomości. Pod-
sumowując, w przypadku każdego kre-
dytu hipotecznego najważniejsze są 
trzy parametry, które zaznaczamy we 
wniosku: okres kredytowania (tu za-
zwyczaj ogranicza nas zdolność kredy-
towa), rodzaj rat (równe lub malejące) 
i  kwota kredytu oraz wielkość wkładu 
własnego. Te parametry dopasowuje-
my do swoich potrzeb. W zależności od 
tego, co wybierzemy, dobieramy kon-
kretne oferty banków.

A co w sytuacji, gdy chcemy 
sprzedać mieszkanie kupione na 
kredyt?

Jeśli nieruchomość jest obciążoną 
kredytem, nie wpływa to na jej war-
tość. Proces sprzedaży wymaga tak 
naprawdę jednego dodatkowego do-
kumentu — zaświadczenia z  banku, 
w którym mamy kredyt — o kwocie po-
zostałej do spłaty, z numerem rachun-

ku technicznego. Kupujący najpierw spłaca kredyt, a sprzedający 
otrzymuje różnicę pomiędzy ceną a kwotą kredytu pozostałą do 
spłaty.

Załóżmy, że porównując oferty banków, chcemy 
skorzystać z pomocy eksperta kredytowego. Jak 
przygotować się do pierwszego spotkania?

Na pierwszym spotkaniu kluczowe jest zbadanie zdolności kre-
dytowej. Wszystko zależy od tego, jak wysoki mamy dochód i na 
podstawie jakiej umowy pracujemy. Dlatego warto przynieść do-
kumenty finansowe bądź po prostu mieć dokładną wiedzę na 
temat swoich finansów. Przy umowie o  pracę, jeśli mamy stałą 
pensję, wystarczy informacja, ile ona wynosi. Jeśli chodzi o dzia-
łalność gospodarczą, z doświadczenia wiem, że większość klien-
tów nie do końca jest w  stanie z  głowy powiedzieć wszystkie 
dane, więc potrzebne będą podstawowe dokumenty, czyli PIT, 
i w zależności od tego, jak się rozliczamy, np. książka przychodów 
i rozchodów.

Michał Strzylak 
ekspert finansowy, specjalizuje się  

w kredytach hipotecznych i gotówkowych 
www.1ekspert.pl 

tel. 791992979  
e-mail: michal.strzylak@1ekspert.pl

kredytowania będzie dosyć krótki (mam na myśli 5–10 lat), wtedy 
równie istotne będą koszty na wejście, czyli prowizja, dodatkowe 
ubezpieczenia, opłaty jednorazowe, a także koszty wyjścia. Jeśli 
zamierzamy spłacić kredyt bardzo szybko (czyli do 3 lat), wtedy 
oprocentowanie już nie będzie takie istotne, ważniejsze będą te 
opłaty, które zapłacimy na starcie i na wyjściu.

To jest pewnie ważne zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy chcemy 
kupić lokal, szybko wyremontować i sprzedać z zyskiem. Na co 
jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, inwestując w ramach flipa?

Przy flipach kluczowe są opłaty wejścia i  wyjścia. Jeśli ktoś ku-
puje nieruchomość z zamiarem szybkiego remontu i szybkiej od-
sprzedaży, wtedy oprocentowanie naprawdę jest drugorzędną 
kwestią. Bardzo często mówimy o  okresie realnej spłaty wyno-
szącym kilka miesięcy, czasem rok lub półtora. Tu na pewno bę-
dzie istotne to, co zapłacimy na starcie (prowizja, ubezpieczenie) 
i na wyjściu, bo zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, bank 
może pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę maksymalnie przez 
pierwsze 3 lata od momentu udzielenia kredytu. Przy flipie mó-
wimy właśnie o okresie do 3 lat, więc szukamy ofert, gdzie nie ma 
prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Są takie banki, w których 
możemy uzyskać ofertę 0 proc. prowizji, żadnych dodatkowych 
kosztów na starcie, jak i na wyjściu. Nawet jeśli oprocentowanie 
będzie wyższe o  0,2 czy 0,3 punktu procentowego, ważniejsze 
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zaproszono nas

Wola Park — dobry wybór dla każdego 

I
nwestycja Wola Park powstaje w południowej części Woli Du-
chackiej, przy ul. Białoruskiej 41, w otoczeniu niskiej zabudowy 
mieszkalnej. Ze względu na korzystne położenie pod wzglę-

dem infrastruktury społecznej i  handlowo-usługowej, środków 
komunikacji oraz terenów zielonych, projekt ten spełni oczekiwa-
nia klientów poszukujących komfortowego i bezpiecznego miej-
sca do życia — zarówno aktywnych zawodowo singli, młodych 
par kupujących swoje pierwsze mieszkanie, jak i osób starszych. 
Istotnym aspektem przedsięwzięcia są także dobre perspekty-
wy dla klientów rozważających zakup pod kątem inwestycyjnym. 
Warto zwrócić uwagę na potencjał rozwojowy okolicy, która 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem nabywców nieru-
chomości, inwestorów celujących w  mieszkania pod wynajem, 
a  także różnych grup najemców. Zakup mieszkania w  tej części 
Krakowa może wobec tego stanowić sposób na korzystne uloko-
wanie kapitału.

Położenie inwestycji
Wola Duchacka, należąca do dzielnicy Podgórze Duchackie, 
stanowi ciekawą alternatywę dla ścisłego centrum, biorąc pod 
uwagę możliwości, jakie daje mieszkańcom jej zaplecze handlowo-
-usługowe. Z drugiej strony lokalizacja inwestycji, ze względu na 
kameralny charakter bezpośredniego sąsiedztwa i dogodną odle-
głość od terenów rekreacyjnych, zadowoli również osoby cenią-
ce spokojny i przyjazny klimat, typowy dla obrzeży i przedmieść. 

Wola Park to krakowska inwestycja spółki EPOL ESTATE Sp. z o.o. zlokalizowana 
w miejscu, w którym — zgodnie z dewizą dewelopera — dobrze się żyje i pracuje. 

Wola Park znajduje się naprzeciwko zielonej przestrzeni wspól-
nej ze ścieżkami spacerowymi i placem zabaw dla dzieci. Od naj-
bliższego przedszkola inwestycję dzieli tylko 4-minutowy spacer. 
Dotarcie do pobliskich restauracji, sklepów, kościołów, szkoły 
podstawowej, liceum czy przychodni i apteki zajmie nie więcej niż 
12 minut pieszo. 

Centrum handlowe Bonarka City Center znajduje się w odle-
głości 5 minut jazdy samochodem od osiedla. Do ośrodka spor-
towego Kurdwanów Nowy, wyposażonego m.in. w basen, można 
sprawnie dojechać np. rowerem — wówczas podróż potrwa ok. 
8 minut. Tyle samo czasu mieszkańcy Woli Park będą potrzebo-
wać, by tramwajem dojechać do popularnej atrakcji turystycznej 
— jeziora Bagry, a także dworca kolejowego Kraków Płaszów. 

O dobrym połączeniu komunikacyjnym z pozostałymi rejona-
mi miasta świadczy niedaleka odległość inwestycji od linii tram-
wajowej w kierunku Dworca Głównego oraz linii autobusowych. 

Koncepcja architektoniczna i szczegóły oferty
Projekt składa się z 3-piętrowych segmentów, w których zapla-
nowano lokale o  powierzchniach od 39 do 47 mkw. oraz funk-
cjonalnych 2-pokojowych rozkładach wnętrz. Metraże zostały 
dostosowane do aktualnych trendów sprzedażowych i  aranża-
cyjnych. Do mieszkań na parterze przynależą prywatne ogródki. 
W przypadku lokali na piętrach dodatkową powierzchnię do indy-
widualnego wykorzystania będą stanowiły przestronne balkony.

Układ urbanistyczny
Warto podkreślić, że aby uniknąć chaosu komunikacyjnego i za-
chować kameralny klimat otoczenia, deweloper przewidział miej-
sca postojowe w podziemnym parkingu.

Zgodnie z  harmonogramem inwestycji, mieszkania zostaną 
oddane do użytkowania w IV kw. 2019 r.

Joanna Kus



 n12 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 23/2018

Dwa słowa o rynku

Tanie mieszkania dla zdolnych 
absolwentów
Na przestrzeni ostatnich lat wiele polskich miast boryka się z problemem 
wyludnienia. Nie jest to dobra wiadomość, zwłaszcza w połączeniu ze zjawiskiem 
starzenia się społeczeństwa. Aby zahamować ten trend, część samorządów 
opracowuje programy mające zatrzymać młode i wykształcone osoby na terenie 
swojego miasta. Jednym ze sposobów jest zapewnienie im mieszkania.

W
  Krakowie z  roku na rok wciąż przybywa mieszkań-
ców. Według oficjalnych danych w 2017 r. w  Kra-
kowie mieszkało 767  348 osób, gdy rok wcześniej 

765 320, a jeszcze w 2006 r. — 756 267. Zarówno przyrost na-
turalny, jak i saldo migracji wewnętrznej wciąż są dodatnie. Nie-
stety stolica Małopolski należy do nielicznych wyjątków. W wielu 
polskich miastach od lat obserwuje się odwrotną tendencję. Dla 
przykładu, w Poznaniu w latach 2006–2016 liczba mieszkańców 
spadła z 565 tys. do 540,4 tys. W Szczecinie natomiast jeszcze 
w 2006 r. mieszkało 409 068 osób, a 10 lat później — 404 878. 
Podobnie wyglądają statystyki Torunia — miasto w 2006 r. liczą-
ce 196 089 mieszkańców, po upływie 10 lat było zamieszkiwane 
przez 185 459 osób.

Przyczyn wyludniania się miast jest wiele. Po pierwsze 
w wielu miejscowościach można zaobserwować, że liczba zgo-
nów przewyższa liczbę urodzeń. Poza tym niskie wynagrodze-
nia i  wysokie ceny nieruchomości sprawiają, że wiele młodych 
osób przenosi się do większych miast lub wyjeżdża za granicę 
w poszukiwaniu atrakcyjniejszych warunków zatrudnienia. Per-
spektywa nie jest optymistyczna. Brak rąk do pracy, jak rów-
nież malejąca liczba osób korzystających z pewnych produktów 
i usług mogą zatrzymać rozwój gospodarczy. Samorządy wylud-
niających się miast będą musiały zmierzyć się również z proble-
mem mniejszych wpływów z podatku dochodowego opłacanego 
przez mieszkańców. Dlatego wiele z  nich walczy o  utrzymanie 
odpowiedniej liczby osób mieszkających w  mieście. Jednym 

ze sposobów przeciwdziałania wyludnieniu 
i  starzeniu się lokalnych społeczności jest 
wdrażanie programów mających na celu za-
trzymanie absolwentów wyższych uczelni, 
którzy przyjeżdżają do ośrodków miejskich 
w celach edukacyjnych. Z punktu widzenia sa-
morządu takie rozwiązanie niesie podwójną 
korzyść — nie tylko pozwala utrzymać wyższą 
liczbę mieszkańców, ale i przyciąga wykształ-
cone osoby, które mogą wnieść swój wkład 
w rozwój miasta.

„Dom dla Absolwenta” w Szczecinie
Program mieszkaniowy adresowany do ab-
solwentów wyższych uczelni realizuje m.in. 
Miasto Szczecin razem ze Szczecińskim TBS. 
Z programu „Dom dla Absolwenta” mogą sko-
rzystać osoby, które ukończyły szkołę wyższą 
lub ponadgimnazjalną i zostały zatrudnione na 
terenie Szczecina, w branżach uznanych za ma-

jące szczególne znaczenie dla rozwoju miasta. Początkowo oferta 
dotyczyła tylko informatyków, jednak w  kolejnych latach dołą-
czyli do nich filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy, specja-
liści związani z branżą morską i medycy. Znaczenie ma również 
kryterium dochodowe. Dodatkowo beneficjenci programu nie 
mogą mieć więcej niż 35 lat i muszą rozliczać swój podatek do-
chodowy w Szczecinie.

Osoby, które wezmą udział w  programie, otrzymają możli-
wość najmu mieszkania w Szczecińskim TBS na preferencyjnych 
warunkach. Zwykle konieczna jest wpłata wkładu własnego, któ-
rego wysokość wynosi 30 proc. kosztów budowy wybranego 
lokalu (ok. 50 tys. zł). W ramach programu „Dom dla Absolwen-
ta” połowę tej sumy wniesie Gmina Miasto Szczecin, a pozostałą 
część — beneficjent programu lub jego pracodawca. Dodatkowo 
do obowiązków lokatorów będzie należało regularne opłacanie 
czynszu wynoszącego 13,68 zł/mkw. i opłat za media. Mieszka-
nia są udostępniane w standardzie „pod klucz”.

Umowy najmu obowiązują przez 3 lata, jednak po upływie 
tego czasu można je przedłużyć. Program daje najemcy pewne za-
kwaterowanie, wolne od zobowiązań kredytowych i  bez ryzyka np. 
podniesienia czynszu czy nagłego wypowiedzenia, co często zdarza 
się na rynku prywatnym. Najmujący mieszkanie będzie mógł trakto-
wać je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie chce dalej przedłużać naj-
mu — zostanie mu zwrócony jego wkład własny. Jeśli zaś zdecyduje 
się pozostać w mieszkaniu, dopłaci połowę wkładu własnego — mówi 
Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS.
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„Mieszkanie dla absolwenta” w Poznaniu
Podobny program do szczecińskiego „Domu dla Absolwenta” 
funkcjonuje w Poznaniu. Tutaj również miasto zdecydowało się 
na współpracę z  TBS. W  programie mogą wziąć udział absol-
wenci uczelni wyższych mający mniej niż 36 lat (w tym mieście 
nie ma znaczenia kierunek kształcenia). Jednocześnie w  mo-
mencie złożenia wniosku nie może upłynąć więcej niż 5 lat od 
ukończenia przez nich studiów. Istotny jest również warunek 
finansowy. Beneficjent programu musi posiadać udokumen-
towane dochody (stypendium również bierze się pod uwagę), 
które rozlicza w  Poznaniu. Nie mogą jednak one przewyższać 
określonego progu. Jednocześnie osoby, które chcą skorzystać 
z  mieszkań oferowanych w  ramach „Mieszkania dla absolwen-
ta”, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu miesz-
kalnego na terenie Poznania.

Osoby korzystające z  programu muszą wpłacić kwotę wy-
noszącą 30 proc. kosztów budowy lokalu, jednak odzyskają 
ją po zakończeniu najmu. Wymagana jest także kaucja zwrot-
na. Dodatkowo należy regularnie opłacać czynsz wynoszący 
ok. 12,50 zł/mkw. oraz opłaty niezależne od TBS, np. za media 
czy odbiór odpadów. Umowy zawierane są na czas określony, 
nie dłuższy niż 10 lat. Najemcom przysługuje możliwość wcze-
śniejszego rozwiązania umowy, z zachowaniem 3–miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.

„Mieszkanie dla absolwenta” w Toruniu
Jeszcze korzystniejsze warunki absolwentom wyższych uczelni 
oferuje Toruń — tutaj czynsz opłacany przez beneficjentów pro-
gramu wynosi jedynie 6,60 zł/mkw., a  lokale nie są oferowane 
w ramach TBS, ale pochodzą z zasobu mieszkań komunalnych. 
Dzięki temu nie jest konieczna wpłata zwrotnej kwoty wynoszą-
cej 30 proc. kosztów budowy. Z drugiej jednak strony z oferty 
mogą skorzystać tylko nieliczni — na ten cel co roku przeznacza-
nych jest maksymalnie 5 mieszkań, a wnioski rozpatrywane są 
w drodze konkursu. W programie mogą wziąć udział absolwenci 
toruńskich uczelni, którzy nie ukończyli 30. roku życia, pracują 
na terenie Torunia, uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,7 i wy-
kazali się odpowiednim zaangażowaniem. O  mieszkanie może 
ubiegać się absolwent, który prowadził działalność naukową lub 

artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w  rozwój nauki lub 
sztuki, w  szczególności wydał publikacje naukowe, dokonał zgło-
szenia patentowego, przeprowadził projekt badawczy lub prowadził 
prelekcje na konferencjach naukowych. Poza tym osoby starające 
się o lokal w ramach programu, nie mogą posiadać tytułu praw-
nego do mieszkania. Umowy zawierane są maksymalnie na 5 lat, 
jednak na czas nie dłuższy niż okres trwania umowy o  pracę, 
przedstawionej przez wnioskodawcę.

„Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta 
i absolwenta” w Łodzi
Program, który ma zatrzymać w mieście młode i wykształcone 
osoby, został wdrożony także w Łodzi. Tutaj mogą wziąć w nim 
udział absolwenci uczelni wyższych oraz studenci ostatnie-
go roku, którzy nie ukończyli 30 lat i  otrzymali rekomendację 
rektora, a  jednocześnie pracują na terenie miasta. Wnioski są 
oceniane przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunal-
nej Rady Miejskiej w Łodzi. Ci, którzy uzyskają najwyższą oce-
nę, otrzymują prawo do najmu na preferencyjnych warunkach. 
Umowy zawierane są na czas trwania stosunku pracy. W  ze-
szłym roku program wspierający absolwentów został połą-
czony z polityką rewitalizacji Łodzi — lokale przeznaczone pod 
wynajem znajdowały się w budynkach, które wyremontowano 
w ramach programu „Mia100 Kamienic”.

Rząd contra samorząd
W czasach, gdy ceny mieszkań wciąż rosną, wielu młodych ludzi 
nie stać na zakup własnego lokum, nawet z pomocą kredytu hipo-
tecznego. Problemem jest zarówno brak gotówki, którą można 
potraktować jako wkład własny, jak i niewystarczająca zdolność 
kredytowa. Jednocześnie na rynku komercyjnym czynsz najmu 
zazwyczaj jest tak wysoki, że uniemożliwia odkładanie oszczęd-
ności na własne mieszkanie, zwłaszcza na początku kariery za-
wodowej. Programy oferujące zdolnym absolwentom najem na 
preferencyjnych warunkach nieco poprawiają sytuację mło-
dych osób na rynku mieszkaniowym. To jednak wciąż za mało 
— z programów przygotowywanych przez poszczególne miasta 
może skorzystać tylko pewien procent osób, które są zaintere-
sowane takim rodzajem najmu. Z  drugiej jednak strony forma 
konkursu stanowi dla młodych ludzi dodatkową motywację do 
rozwoju. Należy również zauważyć, że inicjatywy realizowane 
lokalnie często funkcjonują lepiej niż programy rządowe, zwłasz-
cza „Mieszkanie Plus”, które budzi coraz większe kontrowersje. 
Wygląda na to, że w kwestii najmu rząd mógłby się wiele nauczyć 
od samorządu.

Anna Kapłańska
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architektura

Nowe życie pomiędzy estakadami
Ogłoszono wyniki konkursu na zagospodarowanie terenów pod przyszłymi 
estakadami kolejowymi w Krakowie. Zwycięskie prace staną się inspiracją 
do zmiany dotychczasowego wyglądu miasta.

W
  wyniku modernizacji linii kolejowej, dotychczasowe 
nasypy zostaną zastąpione przez estakady. Pod nimi 
powstaną nowe przestrzenie, które wymagają odpo-

wiedniego zagospodarowania. Dlatego Urząd Miasta Krakowa, 
razem ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Kra-
kowie zorganizował konkurs „Nowe życie pomiędzy estakadami”. 
Polegał on na opracowaniu koncepcji urbanistycznej i architekto-
nicznej dotyczącej tego terenu. Konkurs składał się z dwóch eta-
pów i miał międzynarodowy charakter.

I  nagrodę o  wartości 55 tys. zł przyznano architektom z  ho-
lenderskiej pracowni Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. Au-
torami projektu są: Ewald Anthonie Jan Venhoeven, Jos-Willem 
van Oorschot, Piotr Maciej Gierek, Maria Angeles Reinares San 
Martin, Grzegorz Baliński oraz Artur Ganczarek. Sąd Konkurso-
wy tak uzasadnił werdykt: Nagrodę przyznano za wybitnie oryginal-
ne i perspektywiczne w pomyśle twórcze przekształcenie uciążliwego 
elementu miejskiej infrastruktury — naziemnej trasy kolei aglomera-
cyjnej — w  przyjazny mieszkańcom środek komunikacji publicznej, 
stwarzający możliwości wzbogacenia miasta o  nową niewymierną 
wartość, godną epokowego rozwiązania. Zwycięska koncepcja na-
wiązuje do Plant Krakowskich. Jej twórcy na wiele sposobów 
wykorzystali zieleń — pozytywnie wpływa ona na wygląd okoli-
cy i  środowisko naturalne, a  jednocześnie ogranicza hałas. Pro-
jekt jest możliwy do zrealizowania, dzięki rozłożeniu koniecznych 
prac na etapy.

Doceniono także pracę zespołu autorskiego w  składzie: Zu-
zanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz (NM architekci); Krzysz-
tof Kamienobrodzki (Liniaprosta), Jerzy Grochulski; architektura 
krajobrazu: Grzegorz Rejniak. Twórcy projektu otrzymali II na-
grodę i  45 tys. zł. Nagrodę przyznano za zaproponowaną w  pracy 
konkursowej zasadę wprowadzenia zróżnicowanej i  kompleksowej 
propozycji funkcjonalnej w  pełni realizującej główne założenia kon-
kursu, którymi było stworzenie przestrzeni przyjaznej zarówno dla 

społeczności lokalnej, jak i mieszkańców całego Krakowa i  turystów 
— czytamy w werdykcie Sądu Konkursowego. Walorem projektu 
jest również możliwość wprowadzenia go w  życie — nie wyma-
gałoby to wysokich kosztów ani dużej ingerencji w infrastruktu-
rę miasta. 

III nagrodę i  35 tys. zł otrzymała Miastopracownia Domini-
ka Wilczyńska z  Krakowa. Mocne strony projektu to otwarta 
przestrzeń równoważąca zabudowę, zastosowanie elementów 
o  lokalnym charakterze i  umiejętne połączenie funkcji targowej 
z  transportową. Uwagę Sądu Konkursowego zwróciła również 
elegancka, czytelna forma, w jakiej przedstawiono koncepcję. Na-
grodzony projekt stworzyli: Dominika Wilczyńska, Barbara Na-
wrocka, Aleksandra Gryc, Ewa Szymczyk, Dorota Włodarczyk 
i Jacek Nawrocki.

Oprócz tego, w  konkursie wyróżniono koncepcję firmy Bar-
tosz Dendura Pracownia Architektoniczna Studio4SPACE, która 
również powstała w Krakowie, dzięki pracy zespołu w składzie: 
Bartosz Dendura, Ewelina Galas, Martyna Mądry, Aleksandra 
Plewik, Katarzyna Przybyło, Magdalena Pieszczoch, Katarzyna 
Elwart. Twórcy wyróżnionej koncepcji otrzymali 20 tys. zł. W uza-
sadnieniu czytamy: Wyróżnienie przyznano za swobodne kształto-
wanie przestrzeni pod powstającą estakadą jako lokalnego parku 
z  drobnymi pawilonami i  funkcjami uzupełniającymi. Doceniono 
także rozwiązanie dotyczące zieleni, jak również uporządkowa-
nie placu targowego oraz propozycję połączenia ulic Zyblikiewi-
cza i Sołtyka.

Konkurs zakończyła wystawa w Muzeum Inżynierii Miejskiej. 
Nagrodzone prace staną się punktem wyjścia do dyskusji z miesz-
kańcami. Jeszcze nie wiadomo, czy koncepcja, która zwyciężyła, 
zostanie wcielona w  życie. Może się okazać, że w  rzeczywisto-
ści realizowany będzie nowy projekt, zawierający elementy prac 
konkursowych.

Anna Kapłańska

Zwycięska praca holenderskiej pracowni Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. Autorzy projektu: Ewald Anthonie Jan Venhoeven, Jos-Willem van Oorschot,  

Piotr Maciej Gierek, Maria Angeles Reinares San Martin, Grzegorz Baliński oraz Artur Ganczarek.
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Perły z sieci

Muzeum sztuki w Denver 

Muzeum Sztuki w Denver w stanie Kolorado ma 
w swoich zbiorach kolekcję sztuki współczesnej, a także 
prekolumbijskiej oraz hiszpańskich kolonizatorów. Obiekt 
składa się z dwóch części — dawnego budynku muzeum, 
zaprojektowanego przez włoskiego architekta Gio Ponti 
oraz nowej dobudowy projektu Daniela Libeskinda. 
Modernistyczna struktura fasady obiektu w kształcie 
kryształu wyłożona jest powłoką wykonaną z 9 tys. 
kawałków stali tytanowej. Projekt jest wspólnym dziełem 
Daniela Libeskinda i firmy Davis Partnership z Denver. 
Zespół współpracował z dyrektorem, kustoszami, działem 
wystawienniczym oraz zarządem, aby zrealizować koncepcję 
nowatorskiego muzeum odpowiedniego dla XXI w. W nowej 
części znajduje się wejście główne do całego kompleksu 
oraz reprezentacyjny hol z dostępem do sklepów, kawiarni 
i sali widowiskowej, w której wystawione są zbiory sztuki 
współczesnej, sztuki architektonicznej, dizajnu oraz sztuki 
Oceanii. Muzeum zostało oddane do użytku w 2006 r. Koszt 
budowy wyniósł 75 mln dolarów.

Torre Reforma  

Drapacz chmur Torre Reforma to najwyższy budynek w stolicy 
Meksyku — liczy 250 m wysokości i 57 kondygnacji. Obiekt 
został zaprojektowany przez pracownię LBR&A Arquitectos, 
a za jego realizację w 2016 r. odpowiada firma Arup. 
Wieżowiec oferuje 45 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 
2,5 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowej. Posiada 
także 28 wind osiągających maksymalną prędkość wynoszącą 
6,8 m/s. W budynku znajdują się tarasy, bary i restauracje, 
galeria handlowa, strefy rozrywki, audytorium, siłownia 
o powierzchni 2,5 tys. mkw. oraz parking podziemny dla 1160 
pojazdów. Konstrukcja budynku jest odporna na trzęsienia 
ziemi — ściany są zanurzone na głębokość 60 m pod ziemią. 
Budynek uzyskał platynowy status LEED (zielony standard 
budowlany) ze względu na zrównoważony charakter oraz 
możliwość recyklingu wody deszczowej i szarej. Do naturalnej 
wentylacji konstrukcja częściowo wykorzystuje energię 
pochodzącą z wiatru.

Casa Batlló 

Zabytkowa kamienica Casa Batlló została wzniesiona 
w latach 1875–1877 w centrum Barcelony. Właścicielem 
budynku był hiszpański producent tekstyliów, Josep Batlló 
i Casanovas, który w 1904 r. zlecił przebudowę budynku. Tego 
zadania podjął się znany kataloński architekt, Antonio Gaudi. 
Kamienica ma 32 m wysokości i 14,5 m szerokości. Z zewnątrz 
uwagę przyciąga fantazyjna forma fasady udekorowanej 
charakterystyczną dla Gaudiego mozaiką wykonaną 
z wielobarwnych fragmentów szkła i ceramiki. Kolorowe płytki 
ceramiczne przybierają różne odcienie w zależności od tego, 
czy widziane są przy nasłonecznieniu, czy w sztucznym świetle. 
Liczne zdobienia fasady nawiązują do motywów zwierzęcych: 
płytki pokrywające ściany przypominają łuski, a balkony 
wyglądają tak, jakby wykonano je z kości i czaszek. Gaudi 
zaprojektował także elementy wyposażenia wnętrz. Budynek 
znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO.

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons

fot.: Christian Schd, fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Polską gospodarkę czeka wzrost?
Według prognoz gospodarczych przygotowanych przez Komisję Europejską, 
Polska ma się stać 3. najszybciej rozwijającym się państwem w Unii Europejskiej. 
Tym samym jesteśmy jednym z 8 krajów, dla których wzrost gospodarczy osza-
cowano na wyższą skalę. Jak twierdzą eksperci, wzrost będzie stymulowała kon-
sumpcja prywatna. Wpłynie na to również rosnąca liczba inwestycji — zarówno 
prywatnych, jak i publicznych, finansowanych m.in. przez fundusze europejskie.

Jednak nie wszystko zapowiada się pomyślnie. Prognoza zakłada, że proble-
my z podażą na rynku pracy w połączeniu ze wzrastającą inflacją przyniosą ne-
gatywne skutki dla dochodów gospodarstw domowych. Tym, co może stanowić 
zagrożenie dla rozwoju, są czynniki zewnętrze. Przewidywania Komisji Europej-
skiej zakładają, iż w  2020 r. tempo wzrostu PKB wyhamuje i  osiągnie wartość 
3,3  proc. Pomimo tego polska gospodarka i  tak będzie w  grupie 6 najszybciej 
rozwijających się.

Efekty ma przynieść redukcja długu instytucji rządowych i  samorządowych. 
W stosunku do PKB ma ona znacząco poprawić sytuację budżetową. W prognozie 
przewidziano, że w 2020 r. dług ma stanowić 47,4 proc. PKB, podczas gdy stan na 
2017 r. informował o 50,6 proc.

Polska nie jest gotowa na szok cenowy 
Trend wzrostowy dotyczący cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce jest 
coraz wyraźniejszy. Podwyżki to problem na kilka najbliższych lat. Z prognozy 
opracowanej przez berlińską firmę doradczą Enervis Energy Consultanst i war-
szawską kancelarię prawną Solivan wynika, że taki stan będzie utrzymywał się 
do końca przyszłej dekady. Z kolei eksperci Instytutu Jagiellońskiego oceniają, 
że Polska znalazła się w trudnej sytuacji, bez planu transformacji energetycznej.

Szacuje się, że zużycie energii elektrycznej przez krajową gospodarkę może 
pochłonąć 49,2 mld zł w 2019 r. i 55,6 mld zł w kolejnym roku. W stosunku do ro-
ku 2016 odnotujemy wzrost kosztów o odpowiednio ok. 15,7 i 22 mld zł. Problem 
będą mieli dostawcy energii, którzy z  jednej strony powinni dostosować staw-
ki do obowiązujących na rynku hurtowym, a z drugiej strony prowadzona przez 
nich polityka cenowa musi pozostać konkurencyjna, by nie spowodować przenie-
sienia niektórych gałęzi przemysłu poza granice Polski.

Czekają nas także lata modernizacji krajowej sieci elektroenergetycznej, co 
pochłonie miliardy złotych i  wpłynie na ceny dystrybucji prądu.  Według analiz 
Instytutu Jagiellońskiego, dla gospodarstw domowych prognozowany wzrost to 
ok. 50 proc. kwoty rachunku za prąd.

Banki cieszą się z sukcesu, konsekwencje ponoszą klienci 
Po kolejnym odczycie indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe okazało się, 
że osoby zainteresowane finansowaniem nabycia lokalu za pomocą kredy-
tu, zawnioskowały o kwotę o ponad 17 proc. wyższą niż w tym samym cza-
sie w ubiegłym roku. Co prawda suma jest o 6,2 p.p. niższa niż w poprzednim 
miesiącu, jednak porównując ją z zeszłorocznym odczytem, można zauważyć 
zmiany, jakie zaszły na rynku.

Jak zaznacza główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Ro-
gowski, aktualnie mamy do czynienia z  satysfakcjonującą sytuacją gospo-
darstw domowych, co wpływa na większą zdolność kredytową. Nie bez zna-
czenia pozostaje też oprocentowanie kredytów. Jednak przyglądając się po-
pytowi z drugiej perspektywy, zauważa się przesłanki rynkowe, które deter-
minują wysokość podejmowanych zobowiązań. Chodzi tutaj o podwyżki cen 
nieruchomości, które sprawiają, że osoby nabywające mieszkanie potrzebu-
ją większych środków na jego zakup. W  październiku średnia kwota wyni-
kająca ze złożonych wniosków kredytowych ukształtowała się wokół sumy 
258,46 tys. zł, co oznacza, że była o 8,4 proc. wyższa niż rok temu. Oprócz te-
go o ponad 13 proc. zwiększyła się liczba kredytobiorców i w październiku br. 
o kredyt mieszkaniowy ubiegało się łącznie 36,38 tys. osób.
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Z Krakowa

Kamienica Margrabska wystawiona na sprzedaż 
Bank Pekao SA wystawił na sprzedaż Kamienicę Margrabską zloka-
lizowaną u zbiegu ul. Floriańskiej oraz Rynku Głównego w Krakowie. 
Budynek znajdujący się w  sąsiedztwie Bazyliki Mariackiej to jeden 
z  najstarszych murowanych obiektów w  mieście — jego powstanie 
datowane jest na drugą połowę XIII w. Zabytkowa kamienica skła-
da się z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Par-
ter budynku pełni funkcję usługowo-handlową, natomiast na pierw-
szym i drugim piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe. Ostatnią 
kondygnację stanowi poddasze o  funkcji mieszkalnej, które nie jest 
użytkowane. W budynku 10 lat temu wykonano prace renowacyjne, 
a jego obecny stan techniczny oceniono jako dobry. Kamienica objęta 
jest pełną ochroną konserwatorską. Ze względu na zabytkowy cha-
rakter budynku, sprzedający przy sprawdzaniu ofert będzie zwracał 
uwagę na plany potencjalnych nabywców dotyczące nieruchomości. 
Bank Pekao rozważa zwrotny najem części lub całości zajmowanych 
powierzchni. Warunki ewentualnego najmu zostaną uzgodnione na 
późniejszym etapie postępowania. Cena wywoławcza kamienicy wy-
nosi 55 mln zł netto.

Na terenach po kamieniołomie Liban powstanie park 
Zarząd Zieleni Miejskiej planuje rewitalizację terenów po dawnym ka-
mieniołomie Liban. Na obszarze o łącznej powierzchni 20 ha ma po-
wstać park oraz centrum doświadczeń i edukacji ekologicznej z kinem, 
muzeum i galerią, a także ściankami wspinaczkowymi i podwieszo-
nymi ścieżkami. Osiem budynków o łącznej powierzchni wynoszącej 
5,5  tys. mkw. zostanie wyremontowanych, a zabudowania, które nie 
są zabytkowe, będą poddane rozbiórce. Dla odwiedzających powsta-
nie punkt z recepcją i sklepem z pamiątkami, a także przestrzenią na 
warsztaty i konsultacje społeczne. Zaplanowano też miejsce na lokal 
gastronomiczny, altanę koncertową oraz kino plenerowe z widownią 
dla 120 osób. Dla chcących aktywnie spędzić czas powstaną stacje ro-
werowe, trasy dla jednośladów oraz centrum alpinistyczne — program 
funkcjonalno-użytkowy zakłada, że na wapiennych skałach będzie 
można się wspinać. Projekt ma zostać zrealizowany w formule „za-
projektuj i zbuduj”. Koszt powstania parku wyniesie 50 mln zł, z czego 
31,5 mln zł zostanie pokryte ze środków Unii Europejskiej z puli na „re-
witalizację terenów poprzemysłowych”.

Podpisano umowę na Północną Obwodnicę 
Krakowa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na 
projekt i  budowę północnej obwodnicy Krakowa. Po licznych proble-
mach z wyłonieniem wykonawcy, ostatecznie umowę na zaprojektowa-
nie i zbudowanie trasy podpisano z konsorcjum firm: Gulermak z Tur-
cji oraz Mosty Łódź z Polski. Firmy wyceniły koszt realizacji zadania na 
1,428 mld zł. Odcinek drogi ekspresowej S52 o długości 12,5 km ma do-
mknąć obwodnicę Krakowa. W  ramach inwestycji powstanie dwujez-
dniowa droga ekspresowa z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. 
Będzie można wjechać na nią poprzez węzły w Modlnicy, Zielonkach, 
Węgrzcach i  Batowicach. Trasa zostanie poprowadzona w  trzech tu-
nelach. Powstanie także 27 obiektów mostowych, 4 km murów opo-
rowych oraz 20 km dróg dojazdowych. Na opracowanie dokumenta-
cji technicznej, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
oraz budowę drogi wykonawca otrzymał termin 47 miesięcy. Do czasu 
realizacji nie wlicza się okresów zimowych w trakcie prowadzenia prac 
(od 15 grudnia do 15 marca). Droga ma być gotowa w 2023 r.

fot. Marcin Szala, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Jakub Hałun, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. Jakub Hałun, 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 4,2954

chf 3,7747

pln 3,59%

iii kw. 2018 7200 zł

i kw. 2018 16 015

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

pln 1,7% (październik 2018)

eur 2,2% (październik 2018)

wibor * 1,7200

euribor ** –0,3160

libor chf –0,7478

libor eur *** –0,3589

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)                         147,91

tabela nr 221/A/NBP/2018 z dnia 14.11.2018

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

(dane na dzień 12.11.2018 [Euribor],  
7.11.2018 [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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Nie ma jak u mamy i taty

Ochrona przed słońcem
Istotną kwestią jest nasłonecznienie pokoju. Zbyt ostre światło 
może powodować dyskomfort, a  nawet przestraszyć noworod-
ka. Nie wybierajmy ciemnych pomieszczeń, lepiej zainwestować 
w  rolety, cienkie zasłony delikatnie przepuszczające promienie 
słoneczne, bądź żaluzje. Dobrym rozwiązaniem może okazać się 
także baldachim zawieszony nad łóżeczkiem lub kołyską. Przy-
czepiając do niego różne elementy, będziemy dodatkowo stymu-
lować układ nerwowy niemowlęcia. Sam materiał lub dodatkowe 
elementy mogą być lekko szeleszczące, co zaintryguje dziecko — 
pamiętajmy, że ono dopiero poznaje świat i z czasem coraz śmielej 
będzie reagować na wszelkie bodźce, także dźwiękowe. 

Komfort rodziców
Przygotowując pokój dla potomka, należy wziąć pod uwagę rów-
nież potrzeby rodziców, którzy będą czuwać przy dziecku. Obok 
łóżeczka powinien znaleźć się wygodny fotel. Przy dużym metra-
żu można zdecydować się na dodatkowe łóżko lub kanapę. Waż-
ne, by w pokoju znalazł się także przewijak. Niektóre modele mają 
wbudowane szuflady, co rozwiąże ewentualne problemy z  bra-
kiem miejsca na przechowywanie kocyków, pieluch, zasypek czy 
innych środków higienicznych. Jeśli mamy więcej miejsca, może-
my ustawić osobną komodę, w  której będziemy przechowywać 
również zabawki i ubranka dla dziecka. 

Najważniejsze — łóżko i przewijak
Ważną kwestią w przypadku zakupu łóżka jest możliwość regulo-
wania jego wysokości. Warto sprawdzić, czy interesujący nas mo-
del został wyposażony w taką opcję. Łóżeczko raczej nie powinno 
stać naprzeciwko drzwi, których otwieranie i  zamykanie może 
wystraszyć noworodka. W przypadku przewijaka jego wysokość 

aranżacje wnętrz

D
la noworodka takie kolory nie mają znaczenia — w pierw-
szych tygodniach życia dziecko dostrzega tylko czarno-
-białe kontrasty. Warto zadbać o  to, by w  pierwszym 

miesiącu na ramie łóżeczka wisiały duże geometryczne figury, 
balony lub pozytywka — koniecznie w kolorach czarnym i białym. 
Przedmioty znajdujące się w polu widzenia noworodka powinny 
być co jakiś czas zmieniane i  dostosowywane do aktualnej fazy 
rozwoju jego wzroku. W kolejnym etapie dobrym pomysłem bę-
dzie wprowadzenie do wnętrza elementów w intensywnym czer-
wonym kolorze — to pierwsza wyraźna barwa, na którą zwróci 
uwagę nasz potomek. 

Kolory najbliższego otoczenia
Inną kwestią jest tło. Według psychologii rozwoju dobór kolorów 
otoczenia ma istotny wpływ na samopoczucie i komfort dziecka. 
Przyjemne wrażenia będą budzić ciepłe odcienie, np. żółty, wspo-
mniany czerwony i  pomarańczowy. Warto również wziąć pod 
uwagę poczucie bezpieczeństwa — im bardziej kolory będą zbli-
żone do odcienia skóry matki, tym bezpieczniej dziecko poczuje 
się wśród nich. Sprawdzą się zatem barwy cieliste i kremowe czy 
delikatny róż w pastelowym odcieniu.

Z drugiej strony projektanci zalecają również malowanie ścian 
na jak najbardziej neutralne kolory — najlepiej biały i szary. W ten 
sposób rodzice ułatwią sobie ewentualne późniejsze przemalo-
wanie pokoju i zmianę wystroju zgodnie ze zmieniającymi się po-
trzebami estetycznymi dziecka. 

Na początku drogi warto jednak kierować się przede wszyst-
kim zdrowiem niemowlęcia i rodziców.

Urządzanie pokoju dla mającego przyjść na świat potomka to nie tylko 
obowiązek, ale przede wszystkim przyjemność dla przyszłych rodziców. 
Zwłaszcza że już dawno aranżacja takiego wnętrza nie zaczyna się od wyboru 
między różowym a niebieskim kolorem ścian.
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należy dopasować do wzrostu rodziców — tak, by był na wycią-
gnięcie ręki. Źle dobrany przewijak, z  którego można korzystać 
tylko w  bardzo pochylonej pozycji, może powodować bóle ple-
ców. Najczęściej zalecana wysokość tego elementu to od 85 do 
95 cm. 

Popularnym wariantem łóżeczka jest kołyska. Mebel ten wy-
gląda efektownie i  stanowi dodatkową „atrakcję” dla dziecka. 
W  pierwszych miesiącach życia kołysanie działa na niemowlę 
uspokajająco i relaksująco, ponieważ przypomina warunki z okre-
su prenatalnego. Dodatkowo badania naukowe dowodzą, że taki 

ruch sprzyja wytwarzaniu połączeń między neuronami, wspoma-
gając rozwój intelektualny we wczesnym dzieciństwie. W okresie 
do drugiego roku życia kształtuje się zmysł równowagi — kołysa-
nie ułatwia stymulowanie tego procesu. 

Kołyska to tylko jedna z  możliwości. Na rynku meblarskim 
dostępne są również różnego rodzaju bujaki, huśtawki i hamaki. 
Fotel bujany czy fotel z systemem masażu mogą także pomóc ro-
dzicom w redukowaniu ich stresu i zmęczenia. 

Co dalej?
W  przyszłości zapewne konieczne będą zmiany aranżacyjne, 
które pozwolą dopasować wnętrze do wieku dziecka. Wówczas 
warto pamiętać o zasadzie umiaru. Z  jednej strony kolory i róż-
ne dodatki są pożądane jako czynnik pobudzający wyobraźnię, 
z  drugiej strony, stosowane w  nadmiarze mogą prowadzić do 
przestymulowania bodźcami (w konsekwencji dziecko będzie od-
czuwać zmęczenie i dezorientację). 

Przydatne, nie tylko ze względów praktycznych, okażą się po-
jemniki do przechowywania przedmiotów. W aranżacji wnętrza 
ważna jest równowaga. Jeśli zdecydujemy się na mocne kolo-
ry ścian lub wzorzyste tapety czy fototapety, podłoga powinna 
pozostać stonowana i  jednolita. Jeśli chcemy ułożyć na niej np. 
intrygujący, przykuwający wzrok dywan, pomalujmy ściany na 
bardziej neutralne, pastelowe kolory. 

Odradza się umieszczanie telewizora w  pokoju dziecięcym. 
Hałas, który generuje, może negatywnie oddziaływać na układ 
nerwowy dziecka. 

W pozostałych kwestiach nie zapominajmy o tym, że nasz kil-
kuletni maluch też ma swoje zdanie. Warto zapytać, co lubi, co mu 
się podoba i jak powinien wyglądać jego wymarzony pokój. 

Joanna Kus
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Drzwi dla wymagających

D
rzwi przesuwne dobrze sprawdzają się w  niewielkich 
mieszkaniach, ponieważ pozwalają oszczędzić sporo miej-
sca. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wprowadzić 

je również do większych wnętrz. Warto zaznaczyć, że takie roz-
wiązanie zapewnia komfort osobom starszym i  zmagającym się 
z niepełnosprawnością, zwłaszcza poruszającym się na wózkach. 
Systemy przesuwne często wykorzystuje się nie tylko w  przy-
padku drzwi prowadzących do poszczególnych pomieszczeń, ale 
i  w  szafach czy garderobach. Zamontowanie ich we wnęce po-
zwala zagospodarować przestrzeń w funkcjonalny sposób, wyko-
rzystując całą dostępną powierzchnię.

Prowadnice widoczne czy ukryte?
W przypadku drzwi przesuwnych mamy do wyboru kilka możli-
wości montażu. Najważniejszą decyzją, jaką musimy podjąć, jest 
wybór pomiędzy prowadnicami schowanymi w  ścianie a  takimi, 
które można zamontować na niej. Pierwszy sposób wymaga wię-
cej pracy na etapie montażu, poza tym konserwacja czy naprawa 
usterek może być nieco kłopotliwa. Najlepiej, jeśli decyzja o wy-
borze drzwi zapadnie już na etapie budowy ścianek działowych. 
Z  drugiej jednak strony w  przypadku takiego modelu zyskuje-
my dodatkowe miejsce w  pokoju. Jeżeli umieścimy prowadni-
cę na ścianie, nie będziemy mogli postawić przy niej żadnych 
mebli. Ukrycie całego mechanizmu na pierwszy rzut oka wyglą-
da też bardziej estetycznie. Jednak obecnie wielu producentów 
dba o  detale mebli, sprawiając, że poszczególne elementy me-
chanizmu nie tylko nie szpecą mieszkania, ale stają się akcentem 

Choć wciąż większość osób urządzających mieszkanie wybiera drzwi otwierane w 
tradycyjny sposób, również drzwi przesuwne mają wiele zalet. Na co zwrócić uwagę, aby 
nie były tylko elementem funkcjonalnym, ale i odzwierciedlały charakter mieszkania?

dekoracyjnym. Takie rozwiązanie jest polecane zwłaszcza we 
wnętrzach urządzonych w stylu industrialnym albo rustykalnym. 
Metalowe szyny dobrze komponują się z drewnem, nadając cało-
ści interesujący, niepowtarzalny wyraz.

Kwestie estetyczne
Wybierając konkretne drzwi, zwróćmy uwagę na to, by ich barwa 
pasowała do kolorystyki podłogi i ram okiennych. W tym celu naj-
lepiej wybrać się do sklepu, zabierając ze sobą próbki kolorów. Na-
wet jeżeli barwa ma taką samą nazwę, wzorniki różnych firm mogą 
się od siebie różnić. Kolejna kwestia to wybór pomiędzy drzwia-
mi pełnymi a  przeszklonymi. To drugie rozwiązanie sprawdza się 
zwłaszcza w  niewielkich mieszkaniach, ponieważ dodaje lekkości 
i optycznie powiększa przestrzeń. Poza tym dobrze komponuje się 
z meblami w stylu nowoczesnym. Zazwyczaj niechętnie decyduje-
my się na takie rozwiązania w pomieszczeniach, które kojarzą się 
z pewną intymnością, takich jak łazienka czy sypialnia, jednak za-
wsze można wybrać szkło mleczne albo pomyśleć o naklejeniu wzo-
ru z folii mrożonej. Dzięki temu zachowamy prywatność. Kontrast 
do takiej stylistyki stanowią ciężkie, metalowe drzwi, umieszczane 
przede wszystkim w mieszkaniach urządzonych w stylu industrial-
nym. We wnętrzach rustykalnych natomiast lepiej sprawdzą się 
drzwi pełne, najlepiej wykonane z drewna albo powstałe dzięki po-
łączeniu drewnianych desek i metalu. Niezwykły efekt osiągniemy, 
jeśli zamontujemy w mieszkaniu drzwi o nieregularnych kształtach, 
nawiązujących do naturalnych nierówności drewna.

Anna Kapłańska

aranżacje wnętrz

fot.: rustykalneuchwyty.pl fot.: rustykalneuchwyty.pl
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Kolory jesieni

J
esień w  najpiękniejszej odsłonie to liście w  różnych odcie-
niach żółci i czerwieni, to ciepłe promienie słoneczne prze-
bijające przez korony drzew, to brąz żołędzi i  kasztanów, 

a także przybrudzona zieleń trawy. Choć na zewnątrz kolory po-
woli blakną, a  przyroda przygotowuje się na nadejście zimy, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by zatrzymać piękną, złotą jesień we 
własnym mieszkaniu.

Ciepły koc na chłodne wieczory
Wprowadzenie nowych kolorów w  aranżacji wnętrz wcale nie 
musi oznaczać gruntownego remontu — wystarczą odpowied-
nio dobrane dodatki. Na początku skupmy się na tkaninach. Kapy 
albo po prostu grube koce narzucone na kanapę i ulubiony fotel 
dadzą nam sporą przestrzeń do eksperymentów. Rynek oferuje 
takie produkty w wielu wzorach i kolorach, zatem nic nie stoi na 
przeszkodzie, by zainspirować się barwami jesieni. Jednocześnie, 
jeśli odpowiednio dobierzemy materiały, optycznie ocieplą one 
wnętrze, a także będą pełniły praktyczną funkcję — czy może być 
coś przyjemniejszego niż w chłodne, jesienne popołudnie usiąść 
z kubkiem herbaty w wygodnym fotelu i owinąć się w ciepły koc? 
Dobrym pomysłem będzie również wybór dzierganej narzuty, 
wykonanej z wełny. Przy odrobinie talentu, można ją wykonać sa-
modzielnie, wykorzystując coraz dłuższe wieczory.

Klimatyczne dodatki
W  sypialni jesienne barwy można nadać zasłonom i  poście-
li. Całość będzie się prezentowała przytulnie zwłaszcza w  to-
warzystwie delikatnego, punktowego światła o  ciepłej barwie, 
wprowadzonego dzięki nocnej lampce. Niezwykłą atmosferę 
można stworzyć także przy pomocy świec i  olejków zapacho-
wych. Ciepłemu światłu może towarzyszyć np. zapach pomarań-
czy albo jabłek z cynamonem. W jadalni natomiast pole do popisu 
daje nam stół. Możemy postawić na barwny obrus albo poprze-
stać na tradycyjnym, białym, ale dodać do niego serwetki w cie-
płych odcieniach. Na krzesłach stojących przy stole połóżmy 

Gdy za oknem robi się coraz bardziej szaro i ponuro, warto 
pomyśleć nad optycznym ożywieniem wnętrza swojego 
mieszkania. Inspirację najlepiej czerpać z natury.

niewielkie, barwne poduszki. Przytulny klimat wprowadzą także 
kolorowe, kraciaste ścierki. Dopełnienie całości może stanowić 
wazon z  kwiatami lub bukietem jesiennych liści albo kompozy-
cja wykonana z  darów jesieni, takich jak jarzębina, żołędzie czy 
kasztany. Warto przejrzeć także swoje zbiory fotografii. Zdję-
cia przedstawiające październikowy albo listopadowy krajobraz, 
umieszczone w ciemnobrązowych ramkach dodadzą uroku każ-
demu pomieszczeniu.

Ładnie i smacznie
Funkcję dekoracyjną, zwłaszcza w kuchni, mogą pełnić także pro-
dukty spożywcze. Taca z owocami czy orzechami wygląda pięk-
nie, a przy okazji będzie zachęcać domowników do wzbogacania 
codziennej diety o witaminy, które chronią przed jesiennym prze-
ziębieniem. Warto wyciągnąć na światło dzienne również scho-
wane w szafkach słoiki z konfiturami albo miodem, a także butelki 
z sokiem. Ozdobione kawałkiem tkaniny czy papieru i przewiąza-
ne wstążką, wprowadzą do wnętrza domową atmosferę.

Moc drobnych elementów
Aby optycznie ocieplić i  ożywić wnętrze mieszkania, wcale nie 
potrzebujemy dużego nakładu pieniędzy ani gruntownego re-
montu. Wystarczy wykorzystać to, co już mamy, ewentualnie 
postarać się o  kilka dodatków. Dzięki temu możemy zachować 
odpowiedni nastrój niezależnie od panującej pogody. A dobre sa-
mopoczucie we własnym mieszkaniu to podstawa.

Anna Kapłańska

aranżacje wnętrz
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Wybieramy najlepszy stół na co dzień 
i na święta

P
lanując zakup mebli do jadalni, należy pamiętać o  tym, że 
prawdopodobnie jest to zakup na lata, dlatego powinien być 
przemyślany. Doświadczony sprzedawca zwykle doradzi, 

aby poszukiwania idealnego zestawu rozpocząć od wyboru sto-
łu. W  pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad tym, 
jaki kształt mebla będzie najodpowiedniejszy do przestrzeni, któ-
rą dysponujemy. Wciąż najpopularniejsze są stoły prostokątne, 
okrągłe coraz bardziej zyskują na popularności, na kwadratowe 
natomiast zwykle decydują się osoby posiadające niezbyt duży 
metraż, na którym trudno zagospodarować dodatkowe miejsce 
na stół jadalniany. Drugą bardzo istotną kwestią jest wielkość me-
bla, która zależy po pierwsze od tego, ile mamy miejsca na stół, 
a po drugie od tego, ile osób na co dzień będzie przy nim siadało. 

Należy wziąć pod uwagę, że do kom-
fortowego użytkowania potrzebu-

jemy minimum 60 cm miejsca na 
osobę oraz przynajmniej 80 cm 
między stołem a  np. ścianą, by 
móc swobodnie wstać od sto-
łu. Kierując się tymi wytycz-
nymi, możemy mieć pewność, 
że zapewniamy naszym do-

mownikom i  gościom swobodę 
podczas organizowanych przez 

nas spotkań i  uroczystości. Jeśli 
często przyjmujemy w  domu ro-
dzinę i  przyjaciół, to nie znaczy, 
że musimy posiadać naprawdę 
duży stół. W  takim przypadku 

Listopad powoli przygotowuje i nastraja nas do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
To najlepszy moment, żeby zastanowić się, jakie zmiany chcemy wprowadzić w naszych 
wnętrzach, by zdążyć z przygotowaniami. Dla osób, które w tym roku zaplanowały zakup 
nowego stołu i krzeseł, przygotowaliśmy krótki poradnik uwzględniający najważniejsze 
kryteria, którymi należy się kierować, aby dokonać właściwego wyboru.

wystarczy, jeżeli zdecydujemy się na model rozkładany, który 
w  razie potrzeby pomieści więcej osób, niż potrzebujemy na co 
dzień. 

Minusem jest to, że stół rozkładany nakłada na nas ogranicze-
nia w kwestii materiału, z jakiego może być wykonany. Jeśli więc 
myślimy o stole ze szklanym blatem, powinniśmy dokładnie prze-
myśleć, jaki rozmiar będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. 
Warto zastanowić się, jaki stół będzie pasował do stylu, w którym 
zostało urządzone mieszkanie. Najbezpieczniejszym wyborem 
jest stół na klasycznych czterech nogach, ale duże efektowniej-
sze są stoły osadzone na podstawie w  kształcie kolumny, litery 
„x” lub o innym nowatorskim kształcie. Kiedy już mamy pewność, 
że kształt i rozmiar nam odpowiadają, pozostaje już tylko wybrać 
najładniejszy naszym zdaniem model.

artykuł sponsorowany

Teraz możemy poszukać krzeseł. Zwykle modele dostępne 
w  sklepach różnią się od siebie nie tylko designem, ale również 
wysokością siedziska i  oparcia. Wybierając krzesła, koniecznie 
trzeba sprawdzić, czy wysokość, na której siedzimy, pasuje do 
wysokości wybranego przez nas stołu. Oparcia krzesła nie po-
winny wystawać poza mebel bardziej niż na 20 cm, dzięki temu 
nie przytłoczą i nie zdominują wnętrza. Zastanówmy się również, 
ile krzeseł zmieści się przy stole, by wszyscy goście czuli się przy 
nim komfortowo. Wybór stylu, a także materiału, z jakiego będą 
wykonane krzesła, warto dostosować do stołu i charakteru wnę-
trza. Pamiętajmy o tym, żeby upewnić się, czy są wygodne.

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

2 Dąbska Street III etap (ul. Dąbska/ Lema) II kw. 2021 34–98 8800–10 000 Dasta Invest 50

3 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

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

5 Wiślane Tarasy 2.0 (ul. Grzegórzecka/Podgórska) I/ II kw. 2019 30–92 9500–13500 Inter-Bud Developer 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 38–52 6420–6950 Dom-Bud M. Szaflarski 64

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

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 72

11 Family Hub (ul. Stelmachów) II kw. 2020 105–112 od 6900 Modern Living Development 61

12 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48 6865 Grupa Deweloperska Start 66

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

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

15 Wzgórza Witkowickie (ul. Witkowicka) I etap – II kw. 2019,  
II etap – I kw. 2020 53–93 od 6800 AWIM 56

Krowodrza   Średnia cena: 8040 zł/mkw. 

Grzegórzki   Średnia cena: 8492 zł/mkw. 

prądnik biały   Średnia cena: 6757 zł/mkw. 

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

6 Chopina 9 (ul. Chopina) zrealizowana 52–94 b.d. Tętnowski Development 41

7 Nowa 5 Dzielnica (ul. Wrocławska 53) zrealizowana 27–95 od 8200 Centrum Nowoczesnych Technologii 49

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 Apartamenty Skawińska (ul. Skawińska 18) zrealizowana 86–110 b.d. TBS KRAK-SYSTEM 55

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.

22 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany,  
bud. 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M. Szaflarski I okładka, 

44
23 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 44–97 od 6399 Imperial Capital 72

24 Mieszkaj w Mieście (ul. Katowicka)
Etap 1, 2.1 – zrealizowany, 
etap 2.2 – II kw. 2018,  
etap 3.3 – I kw. 2021

27–111 6537–9256 Henniger Investment 3

25 Osiedle Jurajskie (ul. Wierzyńskiego) bud. 16 A zrealizowany, bud. 
33 w trakcie realizacji 44 - 106 od 5630 SM Grodzka 69

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7031 zł/mkw. 

bronowice   Średnia cena: 8027 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
16 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) III kw. 2019 29–67 6200–7700 Firma JANEX 48
17 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 7900–8900 HSD Inwestycje II okładka

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

39–72 6400–7400 Dom-Bud M. Szaflarski 64

19 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 70
20 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 67

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

49–79 6669–8400 Dom-Bud M. Szaflarski 64

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.
28 Agatowa II – Osiedle Złocień (ul. Agatowa) wrzesień 2019 35–78 4750–5250 SM Śnieżka 69
29 Apartamenty Snycerska (ul. Snycerska) II kw. 2020 41–70 od 8100 WAN 43
30 Apartamenty Wielicka (Ul. Górników 50–66) zrealizowana 42–130 od 4839 WAN 42
31 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 61–70 5500–6100 Proins 65
32 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 45–69 5800–6500 Proins 65

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

Przedszkola: 28

Szkoły podstawowe: 13

Lekarze rodzinni: 8

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 4+1 nocna

Linie autobusowe: 13

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

26 Jesionowa 12 A (ul. Jesionowa) zrealizowana 373 8040 62

27 Starowolska Residence (ul. Starowolska) zrealizowana 178 8427 JARMEX 71
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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.

47 Hoffmanowej III kw. 2019 21–78 od 7500 Budopol 47

48 Łagiewnickie Wzgórze (ul. Roi 6/Fredry) lipiec 2020 34–64 6300–7500 Fronton 63

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

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

dębniki     Średnia cena: 7041 zł/mkw. 

podgórze duchackie   Średnia cena: 6251 zł/mkw. 

podgórze     Średnia cena: 7674 zł/mkw. 

Przedszkola: 34

Szkoły podstawowe: 15

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Przedszkola: 21

Szkoły podstawowe: 6

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 6

Lekarze rodzinni: 6

Linie tramwajowe: 5+1 nocne

Linie autobusowe: 24

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 12

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

43 Bonarka (ul. Strumienna) II etap – IV kw. 2021 20–106 6800–8400 HSD Arrow II okładka

44 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 39–57 5900–6650 Grupa Deweloperska Start 66

45 ul. Turniejowa „B3” grudzień 2019 33–71 od 6300 Krakoin 70

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

34 ATAL Kliny Zacisze II A II kw. 2020 23–123 od 5500 ATAL 68

35 Dobrowolskiego 24   
(ul. Antoniego Dobrowolskiego 24) III kw. 2019 62–99,  

166 od 4848 Paweł Mleko PM-DEVELOPMENT 60

36 Kraków-Sidzina (ul. Wrony) I kw. 2019 135 4291 INTECH-EXPERT 53

37 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 32–66 6900–8200 EXCON 45

38 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 33–90 5300–6000 Proins 65

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

40 Osiedle Piltza 4 czerwiec 2019 27–94 b.d. KG Group 58

41 Panorama Kliny (ul. Spacerowa) I/ II kw. 2020 33–77 6600–7500 Inter-Bud Developer IV okładka, 40

42 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7400–8400 Grupa Deweloperska Start 66
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

49 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–89 od 5900 ATAL 51

Liczba ludności: 
	 •	Bibice	2981	•	Masłomiąca	715	•	Modlniczka	182	•	Niepołomice	10 904  

•	Więckowice	592	•	Wieliczka	20988	•	Zabierzów	ok.	6000	•	Zielonki	4423

Odległość od centrum Krakowa: 
	 •	Bibice	10	km	•	Masłomiąca	13,5	km	•	Modlniczka	11,2	km	•	Niepołomice	25,9 km  

•	Więckowice	17,7	km	•	Wieliczka	15 km	•	Zabierzów	13,8 km	•	Zielonki	7,6 km

Linie aglomeracyjne: 
	 •	Bibice	5	•	Masłomiąca	1 •	Modlniczka	4	•	Niepołomice	3  

•	Więckowice	1	•	Wieliczka	5	•	Zabierzów	6	•	Zielonki	4

czyżyny    Średnia cena: 6413 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

bieńczyce   Średnia cena: 6018 zł/mkw. 

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

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

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 5992 zł/mkw. 

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

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

51 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza / Kurzei) I kw. 2019 54–58 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 66

Przedszkola: 14

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 6

Linie autobusowe: 19

okolice Krakowa  

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

53 Osiedle Dobranowice (Wieliczka) zrealizowana 131 i 166 2800–3500 Free Form Bud 57

54 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 46

55 Osiedle Lawendowa 3 (Zielonki, ul. Lawendowa) IV etap – IV kw. 2018, 
V etap – IV kw. 2019 64–79 4350–6000 Maxus 59

56 Osiedle pod Pomnikiem (Wieliczka) II kw. 2019 129–139 od 3845 Quercus 71

57 Słoneczna Rezydencja (Zakopane, ul. Bogdańskiego) III kw. 2019 45 od 10 900 Confisio 54

58 Zacisze Bibice grudzień 2018 119 4293 Akwadrat Deweloper 70
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Piasta Towers

INTER-BUD DEVELOPER
Dział sprzedaży Kraków: Os. Bohaterów Września 84/1, 31-621 Kraków 
tel. +48 12 267 62 06 | e-mail: biuro@piastatowers.pl | 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.
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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     VI                               70,46                   627 094 zł 

 4      II             80,57                  668 731 zł

 3      I           57,04 484 840 zł

 3      I           69,24 616 236 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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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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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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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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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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Chopina 9

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  52,01 551 306 zł

 2  II  65,42 778 498 zł

 3  II  91,16 1 084 804 zł

 3  I  93,97 1 052 464 zł

 4  parter  90,52 986 668 zł

nazwa inwestycji Chopina 9

adres ul. Chopina 9

miasto Kraków

cena za mkw. od 9900 zł

termin oddania inwestycja zakończona

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe od 50 000 zł

komórka lokatorska 15 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

W  Krakowie przy ulicy Fryderyka Chopina w  zaciszu Parku 
Krakowskiego powstał ekskluzywny apartamentowiec pod na-
zwą CHopinA 9. Ta prestiżowa inwestycja pod wyjątkowym 
adresem dedykowana jest Klientom ceniącym ciszę, luksus 
i  elegancję. Niepowtarzalna lokalizacja, interesująca forma bu-
dynku i wysoki standard wykończenia świadczą o atrakcyjności 
inwestycji, w której zaprojektowano 50 apartamentów, 2 lokale 
usługowe i podziemny garaż wielostanowiskowy z miejscami po-
stojowymi i komórkami lokatorskimi.
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Apartamenty Wielicka 

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

nazwa inwestycji Apartamenty Wielicka 

adres ul. Górników 50-66

miasto Kraków

cena za mkw. od 4 839 zł

metraż 42-130 m2

termin oddania inwestycja zrealizowana

liczba kondygnacji 3-5

balkon tak, 4-25 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 45 000 zł

komórka lokatorska (cena) 2 900 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  II  42,00 info.  w biurze

 2  I  46,70 info.  w biurze

 2  II  50,00 info.  w biurze

 3  III  66,30 info.  w biurze

 5  IV  121,40 info.  w biurze
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Apartamenty Snycerska

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

nazwa inwestycji Apartamenty Snycerska

adres, miasto ul. Snycerska, Kraków

cena za mkw. od 8 100 zł

metraż 41-70 m2

termin oddania II kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 3

balkon tak, 4-26 m2

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 20 000 – 35 000 zł

komórka lokatorska (cena) 3 000 zł/m2

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2  I  41,39 info.  w biurze

 2  II  47,40 info.  w biurze

 3  I  52,96 info.  w biurze

 4  I  69,32 info.  w biurze

 4  parter  62,86 info.  w biurze
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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. 7900–9950 zł

termin oddania                                      bud. 1 - zrealizowany                                                                                  
                                                                         bud. 2 - październik 2019

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 40 m2 aż do 105 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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

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. 7900–9950 zł

termin oddania                                      bud. 1 - zrealizowany                                                                                  
                                                                         bud. 2 - październik 2019

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 40 m2 aż do 105 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.

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%2C2719
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Cieślewskiego 7A

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

nazwa inwestycji Kompleks Mieszkaniowy    
 Cieślewskiego 7A

adres ul. E. Cieślewskiego 7A

miasto Kraków

cena za mkw. 6200–7700 zł

termin oddania III kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

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

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 II 53,00 363 324 zł

 2 I 42,00 283 075 zł

 1 I 29,00 194 379 zł

 2 II 46,00 342 443 zł

 3 III 67,00 498 020 zł
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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

https://www.krn.pl/inwestycja/nowa-5-dzielnica%2C2416
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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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Aleja Pokoju 83 

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

nazwa inwestycji Aleja Pokoju 83

adres, miasto Aleja Pokoju 83, Kraków

cena za mkw. 5900–6400 zł brutto

termin oddania IV kwartał 2019 r.

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

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena) 28 000 zł brutto

komórka lokatorska (cena) 2500 zł brutto/m2

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 III 66,97 421 229 zł brutto

 2 II 55,05 352 320 zł brutto

 4 I 80,99 514 168 zł brutto

 3 IV 68,10 429 050 zł brutto

 4 I 88,17 558 303 zł brutto

Przykładowe mieszkania
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Park Leśny Bronowice

nazwa inwestycji	 Park	Leśny	Bronowice

adres, miasto ul.	Starego	Dębu

adres, miasto	 Kraków

cena za mkw.	 6080–6450	zł

termin oddania	 II	kw.	2019

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena)	 24	000	zł

komórka lokatorska (cena)	 7000	zł

Informacje o inwestycji

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

Opis inwestycji

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

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

II etap już w sprzedaży.
liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena brutto

	 4	 I	 65,55	 399	000	zł

	 3	 parter	 56,86	 349	000	zł

	 3	 I	 48,98	 316	000	zł

	 3	 parter	 66,12	 406	000	zł

	 3	 III	 62,47	 392	000	zł

Przykładowe mieszkania

Bielańsko-Tyniecki  

Park Krajobrazowy
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Domy w zabudowie bliźniaczej 

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

nazwa inwestycji	 Domy	w	zabudowie	bliźniaczej

adres, miasto ul.	Wrony,	Kraków

cena za mkw. 4291	zł

termin oddania	 I	kwartał	2019

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) – 

komórka lokatorska (cena) –

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

												4																	parter	+	poddasze	 	 135,13	 580	000	zł
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Słoneczna Rezydencja

I Confisio Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Starowiślna 79/8 (wejście ul. Dajwór 2a), 31-052 Kraków
tel. +48 664 941 300

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 2	 	 I		 	 44,63	 	571	264	zł	netto		

nazwa inwestycji	 Słoneczna	Rezydencja

adres ul.	Bogdańskiego	6E

miasto	 Zakopane

cena za mkw. od	10	900	zł	netto

termin oddania	 III	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 3	nadziemne	+	garaż	podziemny

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 10	000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja	przy	ul.	Bogdańskiego	6E	to nowoczesny	kompleks	
apartamentowy.	Projekt	zakłada	powstanie	funkcjonalnych	loka-
li,	zarówno	do indywidualnego	mieszkania,	jak	i	wynajmowania.	 
Na	pięciu	kondygnacjach	znajduje	się	garaż	podziemny	oraz łącz-
nie	18	apartamentów,	co	podkreśla	kameralny	charakter	inwe-
stycji.	Głównym	atutem	inwestycji	jest	położenie	nieruchomości	
z piękną	panoramą	Tatr	oraz Giewontem	na pierwszym	planie.	
Każdy	z lokali	posiadać	będzie	balkon	bądź	taras,	a mieszkania	
zlokalizowane	w parterze	budynku	w pełni	zagospodarowane	
ogródki.	Do	każdego	z lokali	przewidziana	jest	dodatkowo	ko-
mórka	lokatorska	oraz miejsce	postojowe. Na	terenie	inwestycji	
powstanie	rekreacja	–	jacuzzi,	wiata	grillowa	oraz duży,	drewnia-
ny	taras,	na którym	będzie	można	się	relaksować	w słoneczne	
dni.	Budynek	realizowany	jest	metodą	tradycyjną	z zachowa-
niem	elementów	architektury	podhalańskiej.	Rozpoczęcie	prac	
nastąpiło	w I	kw.	2018,	a ich	zakończenie	planowane	jest	 
na III	kw.	2019.  
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Apartamenty Skawińska

TBS „KRAK-SYSTEM” S.A.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Śliwkowa 6, 31-982 Kraków
tel. +48 12 644 99 88,  +48 501 181 008
sekretariat@krak-system.com.pl | www.krak-system.com.pl

nazwa inwestycji	 Apartamenty	Skawińska

adres ul.	Skawińska	18

miasto Kraków

cena za mkw. informacja u dewelopera

metraż 86-110	m2

termin oddania gotowe do odbioru

liczba kondygnacji 3

balkon tak 

taras tak (parter)

ogródek tak (parter)

miejsce parkingowe (cena) informacja u dewelopera

komórka lokatorska (cena) brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Skawińska 18 to	 nowoczesny	 budynek	 apartamentowy	 zloka-
lizowany	w	zachodniej	części	ulicy	Skawińskiej	w	Krakowie.	Bu-
dynek	położony	w	bezpośredniej	bliskości	Bulwaru	Inflanckiego	 
w	 odległości	 0,8	 km	 od	 Zamku	 Królewskiego	 na	 Wawelu	 
oraz	 1,4	 km	 od	 Rynku	 Głównego.	 Charakterem	 i	 formą	 został	
wkomponowany	w	harmonijny	historyczny	układ	urbanistyczny	
miasta.

Skawińska	18	to	VI-kondygnacyjny	budynek,	a	w	nim	15	luksuso-
wych	apartamentów,	wielostanowiskowy	garaż	podziemny	z	win-
dą	samochodową	oraz	lokal	usługowy.

Ostatnie apartamenty w świątecznej promocji.  

Rabaty do 20%

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	parter	 	 86,12	 info.		w	biurze

	 4	 	 I	 	 91,57	 info.		w	biurze

	 4	 	 I	 	 110,35	 info.		w	biurze

	 4	 	 II	 	 91,37	 info.		w	biurze
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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 Dobranowice

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

													4																parter	+	piętro	 						131,30	 		410	000	zł

													4																parter	+	piętro	 							131,30	 													430	000	zł

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

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

nazwa inwestycji	 Osiedle	Dobranowice

adres Dobranowice	278

miasto	 Wieliczka

cena za mkw. 2800	–	3500	zł

termin oddania gotowe	do	odbioru

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) w	cenie

komórka lokatorska (cena) w	cenie

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

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

KG GROUP S.A.
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Piltza 34, 30-392 Kraków 
tel. +48 786 088 013
biuro@osiedlepiltza.pl | www.osiedlepiltza.pl

nazwa inwestycji Osiedle Piltza 4 Etap IV

adres ul. Piltza 44a

miasto Kraków

cena za mkw. informacje w biurze sprzedaży

termin oddania czerwiec 2019

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras/ loggia tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) informacje w biurze sprzedaży

komórka lokatorska (cena) informacje w biurze sprzedaży

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

STWORZONE Z MYŚLĄ O KOMFORCIE MIESZKAŃCÓW

Osiedle Piltza to idealne miejsce dla wszystkich chcących zmie-
nić swoją przestrzeń życiową i wybrać komfortowe mieszkanie  
w kameralnym budynku położonym na Ruczaju, jednej z najlepiej 
skomunikowanych części Krakowa.

W naszej ofercie znajdują się mieszkania 1, 2, 3, 4 i 5-pokojowe  
o powierzchni od 31 m2 do 90 m2. Zadbaliśmy o to, żeby wszyst-
kie były jak najbardziej funkcjonalne i gwarantowały wygodę co-
dziennego życia. Mieszkania na parterze posiadają tarasy i zielone 
ogródki, wszystkie mieszkania na piętrze posiadają loggie, a na ostat-
niej kondygnacji znajdują się piękne i przestronne tarasy.

Już wkrótce w sprzedaży kolejny etap - Osiedle Piltza IV B!

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  31,98 info.  w biurze

 3  II  55,03 info.  w biurze

 2  III  55,56 info.  w biurze

 3  IV  68,28 info.  w biurze

 5  V  82,88 info.  w biurze
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Osiedle Lawendowa 3

nazwa inwestycji Osiedle Lawendowa 3

adres, miasto ul. Lawendowa, Zielonki

cena za mkw. 4350 – 6000 zł

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

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak, w cenie mieszkania

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter  64,22 385 320 zł

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

Opis inwestycji

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

W ramach inwestycji powstanie kompleks komfortowych miesz-
kań w  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w  pięciu eta-
pach realizacji. Połowa lokali mieszkalnych do swej dyspozycji 
będzie miała kameralne ogródki, druga połowa dodatkową prze-
strzeń poddasza z możliwością adaptacji na cele użytkowe. 

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

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

Osiedle Dobrowolskiego 24

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 3 parter 61,5 385 000 zł

 4/5 piętro/poddasze 98,59 478 000 zł

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

nazwa inwestycji Dobrowolskiego 24

adres ul. Antoniego Dobrowolskiego 24

miasto Kraków

cena za mkw. od 4848 zł

termin oddania III kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 2

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska —

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

Do każdego mieszkania w  podanej cenie przynależy 1 miejsce 
parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przed budynkiem.
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Family Hub

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

													5																							parter	+	I	 	 112,56	 870	000	zł

	 5	 	 I	+	II	 	 110,11	 													760	000	zł

	 4	 	 I	+	II	 	 108,74	 790	000	zł

nazwa inwestycji Family Hub

adres ul. Stelmachów

miasto Kraków

cena za mkw. od	6	900	zł

termin oddania II kw. 2020 r.

liczba kondygnacji 3 + piwnica

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 35	000	zł

komórka lokatorska (cena) 17	500	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Inwestycja	będzie	mieściła	się	na	działce	o	powierzchni	1,5	ha			
z	wjazdem	od	ul.	Stelmachów.	Łącznie	zostaną	wzniesione	dwa-
dzieścia	dwa	budynki	w	zabudowie	szeregowej.	W	każdym	
z	 segmentów	 będą	 znajdować	 się	 tylko	 dwa	mieszkania:	 jedno	
zajmujące	parter	i	cześć	piętra	oraz	drugie	obejmujące	pozosta-
łą	część	piętra	i	poddasze.	Budowa	podzielona	jest	na	dwa	etapy.	
Większość	mieszkań,	w	tym	wszystkie	mieszczące	się	na	parte-
rze,	będzie	dysponowała	własnymi	ogródkami	o	wielkości	sięga-
jącej	 nawet	do	200	m2.	Do	każdego	 lokum	zostanie	przypisana	
komórka	lokatorska,	jedno	lub	dwa	miejsce	parkingowe	w	garażu	
podziemnym	zlokalizowanym	bezpośrednio	pod	każdym	budyn-
kiem	oraz	dodatkowe	miejsce	postojowe	na	zewnątrz.
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Jesionowa 12 a

Komin-Flex
tel. +48 601 252 030

pjerszynski@interia.pl

adres ul. Jesionowa 12 a

miasto Kraków

cena za mkw. 8 040 zł

termin oddania gotowy do odbioru

liczba kondygnacji 3           

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) w cenie

komórka lokatorska (cena) w cenie

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Nowoczesna willa miejska w stanie deweloperskim o pow. 373 m2 
usytuowana na działce o pow. 500 m2 zlokalizowana na Woli Justow-
skiej przy ul. Jesionowej. To wyjątkowy dom dla osób, które pragną 
mieszkać w spokojnym, pięknym, a jednocześnie prestiżowym oto-
czeniu, w sąsiedztwie terenów zielonych. Tutaj Las Wolski, Park De-
cjusza, rzeka Rudawa i krakowskie Błonia są na wyciągnięcie ręki. 
Równocześnie lokalizacja zapewnia świetny dojazd na obwodnicę/
autostradę. Projekt domu jest bardzo funkcjonalny i wyróżnia się cie-
kawymi rozwiązaniami architektonicznymi. Budynek można dosto-
sować do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada szyb windowy). 
Został wykonany z najwyższej jakości materiałów. Układ pomiesz-
czeń pozwoli na gustowną aranżację wnętrz. To doskonała propozy-
cja dla osób ceniących jakość i nowoczesność.

Piwnica: pralnia, pokój, pomieszczenie pomocnicze, sauna,  
łazienka, WC, garaż na dwa samochody.  
Parter: salon, kuchnia połączona z jadalnią, pokój, garderoba, łazienka.  
Pietro: 2 pokoje, łazienka, garderoba.  
Poddasze: pokój łazienka, garderoba.  
Dodatkowo: dwa tarasy o pow.: 17,14 m2 i 13,17 m2.  
Powierzchnia całkowita: 373 m2. Powierzchnia użytkowa: 327 m2
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rynek pierwotny

®

29 lat na rynku

ZŁOTY CERTYFIKAT

Złoty Laur Małopolski

OFERTY SPRZEDAŻY

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

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

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

KRAKÓW | NOWY BIEŻANÓW, 
UL. MAŁA GÓRA

 dostępne metraże mieszkań: 
   od 45 m2 do 69 m2

 podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

 teren monitorowany

 dostępne metraże mieszkań: 
   od 33 m2 do 90 m2

 podziemne miejsca garażowe 
   i komórki lokatorskie

 teren monitorowany

 dostępne metraże mieszkań:
   od 61 m2 do 70 m2

podziemne miejsca garażowe

 teren monitorowany

MIESZKANIA

MIESZKANIA

MIESZKANIA

MIESZKANIA
GOTOWE DO ODBIORU

NAJNOWSZA
INWESTYCJA
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rynek pierwotny

Gotowe mieszkania 
w kameralnym budynku  
ul. Wierzyńskiego 16A

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

ceny od 5630 zł/m2

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

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka”
Krakowski Mieszkaniowy Deweloper Roku – laureat 

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

■ działki od 279 do 321 m2

■ możliwość wykończenia 
pod klucz

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

Oddanie inwestycji  
do użytkowania

IV kw. 2018 r.

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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Wola Justowska okolica Parku Decjusza i ZOO
www.starowolska-residence.pl | tel.: 513-036-902

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

Zapraszamy na dzień 
otwarty (30.11.2018)

Promocje!

1 350 000 zł



72 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2018

rynek pierwotny

www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl
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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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Pierwsze wrażenie jest kluczowe
Potencjalny pracownik podczas pierwszego kontaktu z  przed-
siębiorstwem zwraca uwagę na budynek, w  którym przyjdzie 
mu spędzić 8 godzin każdego dnia pracy. Siedziba jest zatem wi-
zytówką firmy, a  pierwsze wrażenie bardzo często rzutuje na 
późniejszą opinię zainteresowanego. Architekci, korzystając ze 
swojej kreatywności, stawiają na nowoczesne rozwiązania pod-
czas projektowania biurowców. Podążają za trendami przy jedno-
czesnej próbie wpisania swojego projektu w lokalną architekturę, 
ponieważ efekty ich pracy pozostaną w przestrzeni miejskiej na 
długie lata.

Jak wiadomo, nie szata zdobi (w  tym przypadku) budynek, 
a jego coraz bardziej świadomi użytkownicy interesują się stoso-
wanymi w nim technologiami, mającymi realny wpływ na środo-
wisko, w jakim się znajduje.

Podsumowując wyniki raportu PLGBC, Regina Gul — członek 
zarządu PLGBC, Senior Project Manager w  firmie JLL, podjęła 
temat pozytywnej rywalizacji na polu zrównoważonego budow-
nictwa i  dążenia do zdobywania kolejnych certyfikatów. Ekolo-
giczna certyfikacja budynków biurowych to już standard na polskim 
rynku — podkreśliła. Certyfikowane budynki cieszą się dużym po-
pytem ze strony najemców, jak i  potencjalnych nabywców. Najwię-
cej takich budynków znajduje się w Warszawie, jednak widać rosnące 
zainteresowanie w  pozostałych regionach Polski. Deweloperzy suk-
cesywnie podnoszą poprzeczkę, budując budynki uzyskujące coraz 
wyższe poziomy certyfikacji. Bardzo pozytywnym akcentem w bran-
ży budownictwa zrównoważonego jest zainteresowanie zieloną certy-
fikacją w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Oznacza to wzrost 
świadomości ekologicznej zarówno wśród deweloperów mieszkanio-
wych, jak i wśród mniejszych inwestorów. Pozostaje mieć nadzieję, iż 
ten trend się utrzyma i z czasem obejmie wszystkie nowo budowane 
inwestycje mieszkaniowe, ku zadowoleniu ich nabywców. Optymi-
zmem napawa też rosnące zainteresowanie sektora przemysłowego, 
gdzie widać duży potencjał w obszarze zrównoważonego budownic-
twa — komentowała.

Wyzwania dla budownictwa
Pomimo pozytywnych wyników w  obszarze certyfikacji obiek-
tów, dane firmy Danfoss, światowego lidera w  dziedzinie do-
starczania technologii dla wielu branż przemysłowych, są 
alarmujące. Spółka dostarczająca rozwiązania w zakresie infra-
struktury, przemysłu spożywczego, efektywności energetycz-
nej i  projektów przyjaznych dla środowiska poinformowała, że 
za ok. 40 proc. zużycia energii odpowiadają budynki. Tym samym 
emitowane przez nie CO

2
 wynosi 36 proc. Obecnie co trzeci bu-

dynek w UE ma powyżej 50 lat, a ponad 75 proc. jest nieefektyw-
nych energetycznie. Z  wyliczeń ekspertów wynika również, że 
w zależności od kraju, roczne tempo modernizacji zasobów bu-
dowlanych wynosi jedynie 0,4–1,2 proc. Zwiększenie tego tempa 
może przynieść natomiast znaczne oszczędności energii. Dan-
foss zakłada, iż optymalizacja systemów technicznych budyn-
ków sprawi, że mieszkańcy Unii mogliby w 2030 r. zaoszczędzić 
67 mld euro rocznie na rachunkach za energię.

Krok do zmiany
Jednym z celów wydanej 9 lipca 2018 r. dyrektywy UE dotyczącej 
efektywności energetycznej budynków, jest renowacja istnieją-
cych obiektów, aby do roku 2050 doprowadzić do ich kompletnej 
dekarbonizacji. Co więcej, dyrektywa wprowadza również nowe 
przepisy, których celem jest udoskonalenie istniejących w  bu-
dynkach technologii oraz usprawnienie działania technicznych 
systemów nieruchomości. Od 2021 r. wszystkie budynki mają 
obniżyć zapotrzebowanie na energię niemal do zera. Wymóg ten 

Najbliższe lata będą miały kluczowy wpływ na stan środowiska na świecie. Pracownicy 
coraz częściej zwracają uwagę na jakość budynków, w jakich pracują, co stanowi 
wyzwanie dla inwestorów oraz deweloperów, którzy muszą wprowadzać nowe 
rozwiązania w budownictwie i projektowaniu nowych przestrzeni.

Świadomy pracodawca jest cenny
Biurowce

Ekologia jest w modzie 
Do Polski dotarła moda na ekologiczne projektowanie i budowa-
nie biurowców. Stan polskiego zrównoważonego budownictwa 
najlepiej oddają liczby. Według raportu PLGBC „Certyfikacja zie-
lonych budynków w liczbach”, całkowita powierzchnia użytkowa 
certyfikowanych obiektów sięgnęła już prawie 12 mln mkw. Ta 
wartość stanowi znaczący przyrost — o ponad 1,6 mln mkw., czy-
li aż 16 proc. w ciągu roku. W Polsce jest już ponad 500 certyfi-
kowanych budynków. Są to nie tylko obiekty biurowe, ale również 
przemysłowe, handlowe, hotelowe, a także mieszkalne oraz jed-
na szkoła. 

Porównując liczbę certyfikowanych obiektów (posiadających 
certyfikaty takie jak BREEAM, DGNB, HQE, LEED i  WELL) na 
obszarze 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Polska plasu-
je się na pozycji zdecydowanego lidera w tym zestawieniu. W na-
szym kraju znajduje się aż 48 proc. takich budynków.

Generation Park, fot. materiały prasowe
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w  nowych obiektach użyteczności publicznej będzie wprowa-
dzany już od 2019 r. Zapotrzebowanie na energię w  takich bu-
dynkach będzie musiało w dużym stopniu być zaspokajane przez 
energię odnawialną produkowaną na miejscu.

W swoich ostatnich wypowiedziach prezes zarządu firmy ML 
System, za przykład, z którego Polska powinna czerpać inspira-
cję, podawał kraje skandynawskie. W Polsce dzisiaj ten rynek jest 
raczkujący, ale np. w krajach skandynawskich w planach zagospoda-
rowania przestrzennego w dużych miastach nie wydaje się faktycznie 
pozwoleń na budowę, jeżeli infrastruktura budynku nie jest wyposa-
żona w elementy, które generują energię — komentował Dawid Cy-
coń. Już w  2019 r. nie będą wydawane pozwolenia na budowę na 
budynki, które nie mają w  swojej strukturze elementów aktywnych 
produkujących energię — przypominał.

Otoczenie ma znaczenie
Świadomi pracownicy przywiązują wagę do certyfikacji biurow-
ców, ponieważ chcą być ich odpowiedzialnymi użytkownikami. 
Ważna staje się dla nich również przestrzeń wokół budynku. Zie-
loną innowację wprowadza na rynek np. firma SKANSKA. We 
wszystkich nowych projektach w  regionie CEE, w  którym wy-
stępuje problem jakości powietrza związany ze smogiem letnim, 
firma planuje zastosowanie betonu czyszczącego powietrze. 
Pierwszym projektem, w  którym zastosowano to rozwiązanie, 
jest przestrzeń między biurowcami Generation Park zlokalizowa-
nymi przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Przeprowadzone 
pomiary dowiodły, że teren, gdzie zainstalowano zielony beton, 

wykazuje o 30 proc. mniejsze stężenie dwutlenku azotu, w sto-
sunku do zwykłego odcinka nawierzchni. Co więcej, gdy w okoli-
cy powstanie zwarta zabudowa, wynik może poprawić się nawet 
do 70 proc. Projekt ten powstał we współpracy z firmą Górażdże 
Cement SA, a także jednostkami naukowymi.

Oprócz innowacyjnych technologii ważne jest również wpro-
wadzanie prostych codziennych rozwiązań, które docenią pra-
cownicy. Mogą być to modne zielone tarasy, które coraz częściej 
pojawiają się w  projektach biurowców, czy też sadzenie drzew 
w  okolicy kompleksów biurowych. Do wprowadzenia takiego 
rozwiązania zobowiązał się właściciel Parku Rozwoju, zlokalizo-
wanego w  biznesowej strefie warszawskiego Mokotowa. Firma 
przyjęła nową strategię, w której zadeklarowała, że za każdy ko-
lejny wynajęty 1 tys. mkw. powierzchni posadzi 1 drzewo. Obec-
nie zasadzono ich już 11.

Pracownicy doceniają podobne rozwiązania, ponieważ ich za-
stosowanie świadczy o świadomości pracodawcy oraz jego zaan-
gażowaniu w  poprawę środowiska. Przekłada się to również na 
dbałość o późniejszy komfort pracy i troskę o pracownika. Prze-
jęcie inicjatywy i  aktywność w  tym obszarze będzie odgrywać 
kluczową rolę na przestrzeni najbliższych lat, nie tylko z punktu 
widzenia zatrudnionych oraz komfortu ich pracy. W dłuższej per-
spektywie wpłynie na kondycję naszej planety.

Daria Wyka

 n	 79Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 23/2018

PRZECZyTAJ NA 



80 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2018

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

WYNAJEM

metraż 33 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, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 119 m2

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

WYNAJEM

metraż 119 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, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety , kancelarie

największy atut doskonała lokalizacja,                                                                                                                                     
                                                             rozwijająca się dzielnica

inne dostępne lokale 33 m2
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oferty komercyjne

Piasta Towers Os. Bohaterów Września 84B

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

WYNAJEM

metraż 70 m2

cena 58 zł netto + opłaty eksploatacyjne

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże biura, kancelarie prawnicze,                                                                                                                                       
                                                              usługi medyczne 

największy atut na terenie wieloetapowej                                                                                                                                    
                                                             inwestycji z dużym potencjałem

inne dostępne lokale 50 m2

Willa Wego ul. Radzikowskiego 59

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

SPRZEDAŻ

metraż 146 m2

cena 4950 zł netto + opłaty

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

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże medyczna, prawnicza,                                                                                                                                       
                                                             rachunkowość i finanse

największy atut główna arteria komunikacyjna                                                                                                                                    
                                                             rozwijającej się dzielnicy

inne dostępne lokale -
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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 139,21 m2

cena 6369 zł/m2 / 886 620 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/18019/zaczarowany-mlyn-ul-jana-kaczary-lokal-72-84-mkw-na-sprzedaz
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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 583, 39 m2, III p., układ gabinetowy

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 549,68 m2 , II p., open space
                                                                          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 500,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

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

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – układ gabinetowy

inne dostępne lokale 225 m2 (pół piętra) 

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
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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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



85Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2018

oferty komercyjne

ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA
ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ UPADŁEGO

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

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

tel/faks 12-379 37 13

Informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości: 
502 078 078

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

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

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



Rocznie

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

Inwestycja oparta 
na nieruchomościach

Więcej informacji na 
www.weksleinwestycyjne.pl

Tradycyjne inwestycje
w nowoczesnym 
wydaniu
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pytanie, a odpowiedź jest zależna od tego, czy mamy możliwości fi-
nansowe pozwalające na pustostan. Idealnymi najemcami są osoby 
pracujące na etacie, ceniące sobie spokój i przewidywalność. Opła-
canie czynszu za wynajem stanowi dla nich kluczową pozycję w bu-
dżecie i robią to tuż po otrzymaniu wynagrodzenia. Można poprosić 
najemców o zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wykazanie, że stać 
ich na utrzymanie mieszkania, które chcą wynająć. Dobrą praktyką 
jest pobranie płatności przelewem z konta osobistego przed wyda-
niem mieszkania. Po pierwsze, dzięki temu dane najemców są po-
twierdzone przez bank, a po drugie wiemy, że nie mają np. zajęcia 
komorniczego. Zgłoszenia od osób, które chcą wszystko płacić go-
tówką albo na poczcie, powinny być dla nas ostrzeżeniem. Jeżeli ktoś 
już ucieka przed komornikiem, prawdopodobnie ewentualne ścią-
gnięcie z niego niezapłaconego czynszu będzie wręcz niemożliwe.

Jako kaucji warto oczekiwać więcej niż jednego czynszu naj-
mu i nie godzić się na podział kaucji na raty. Jeżeli kogoś nie stać 
na kaucję, prawdopodobnie niedługo nie będzie go stać na bieżą-
cy czynsz. Warto pobrać kaucję w wysokości np. 150 lub 200 proc. 
czynszu najmu. 

Umowa najmu
Przede wszystkim umowa powinna zostać zawarta na piśmie na 
czas oznaczony. Optymalnym rozwiązaniem jest podpisywanie 
umowy na rok, z możliwością przedłużenia, gdy współpraca będzie 
się dobrze układała. W celu zabezpieczenia swoich interesów war-
to sięgnąć po formę „umowy najmu okazjonalnego”, które obecnie 
stanowi prawdopodobnie najlepszą ochronę przed nieuczciwym 
najemcą. Taka umowa musi zostać podpisana na czas oznaczony, 
maksymalnie 10 lat. Załącznikiem do niej jest akt poddania się eg-
zekucji przez najemcę. Dzięki temu mamy ułatwioną procedurę 
eksmisji lokatora. Aby skorzystać z  takiego zabezpieczenia, nale-
ży rozliczać podatek od najmu i zgłosić umowę najmu w Urzędzie 
Skarbowym w ciągu 14 dni od przekazania mieszkania najemcom. 

Na podstawie umowy najmu lokatorzy mogą się zameldować 
w mieszkaniu na czas trwania umowy, zatem umowa inna niż ter-
minowa może skutkować zameldowaniem na czas nieokreślony — 
co może utrudniać sprzedaż mieszkania.

W dokumencie warto zawrzeć dane wszystkich najemców (je-
żeli jest to grupa znajomych lub rodzina). Imię, nazwisko, adres za-
mieszkania, zameldowania, numer dowodu osobistego oraz przede 
wszystkim numer PESEL. Jako załącznik do umowy najlepiej stoso-
wać ankietę informacyjną, w której najemca wskazuje kontakt do 
osób, z którymi będziemy się kontaktować, gdy najemca okaże się 
niedostępny. Taka informacja może być bardzo pomocna w przy-
padku jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia.

Zarządzanie najmem, czyli bezpieczne 
zarabianie na mieszkaniu

Dobór najemcy do posiadanego mieszkania
Wybór lokalizacji to jedna z kluczowych decyzji związanych z za-
kupem mieszkania. Jednak czasami nie mamy wpływu na to, gdzie 
znajduje się nasza nieruchomość na wynajem, ponieważ mogliśmy 
ją otrzymać w spadku albo kupowaliśmy ją wiele lat temu z myślą 
o zamieszkaniu tam z rodziną, a nie o celach inwestycyjnych. 

Niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane jest mieszkanie, może-
my je dobrze wynająć. Dobrze to znaczy bezpiecznie, za rynkową 
stawkę i  przy minimalnych pustostanach. Aby je zminimalizować 
należy dobrać rodzaj najemców do posiadanej nieruchomości. Mo-
delowym najemcą dla kawalerki jest ktoś mieszkający samotnie, 
ewentualnie para do 30 roku życia. Mieszkanie 2-pokojowe o po-
wierzchni 37 mkw. będzie idealne dla singla lub pary do 30–35 
roku życia, która jeszcze nie posiada dzieci. Większe mieszkania 
możemy bezpiecznie wynająć rodzinie z dzieckiem — a im większa 
powierzchnia i liczba pokoi, tym więcej osób może tam komforto-
wo mieszkać. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu oferty najem-
cy mieszkają zgodnie z umową i często ją przedłużają. Brak takiego 
dopasowania zwykle skutkuje rotacją lokatorów, bo ktoś samotnie 
mieszkający w dużym mieszkaniu może poczuć, że płaci za niepo-
trzebne metry, a rodzina w zbyt ciasnym lokum po prostu będzie 
czuła potrzebę większego komfortu. Warto też zwrócić uwagę, 
że większa liczba osób na małym metrażu to większe zabrudzenia 
ścian, więcej otarć, drobnych zniszczeń.

Wynajmując większe mieszkanie (3 pokoje i więcej), warto roz-
ważyć wynajem dla rodzin, które posiadają swoje meble. Tacy na-
jemcy w tej grupie stanowią co najmniej połowę poszukujących.

Ogłoszenie 
Aby było skuteczne, należy je napisać językiem korzyści grupy, do 
której chcemy dotrzeć. Dla studentów ważne są takie kwestie, jak 
komunikacja miejska, łatwy dostęp do uczelni, dojazd do centrum. 
Dla rodzin będą to miejsca parkingowe, garaż podziemny, szkoła, 
przedszkole, przychodnia. Ogłoszenia należy umieścić tam, gdzie 
łatwo znajdzie je nasz modelowy najemca. Dla rodzin, poza interne-
tem, może to być osiedlowa tablica ogłoszeń. W mało popularnych 
(biorąc pod uwagę preferencje najemców) lokalizacjach dobrze 
sprawdza się poczta pantoflowa. Często się zdarza, że w  takich 
miejscach popyt na mieszkania jest większy niż podaż. W przypad-
ku lokali przeznaczonych dla studentów i młodych pracujących — 
liczy się głównie internet, w tym grupy tematyczne na Facebooku. 

Selekcja i weryfikacja najemcy
Czy wynająć pierwszemu zainteresowanemu ofertą, czy temu, któ-
ry bardziej odpowiada naszemu profilowi? To bardzo indywidualne 

Koniec roku za pasem. Niezmiennie listopad i grudzień łączą się z podsumowaniami, 
statystykami i liczbami. Warto podsumować najważniejsze fazy procesu 
długoterminowego wynajmu mieszkania. Dla aktywnych wynajmujących będzie to być 
może tylko podsumowanie, ale dla rozpoczynających przygodę z wynajmem — pigułka 
wiedzy, niezbędnej do bezpiecznego zarabiania na swoim mieszkaniu.
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Przydatny jest również zapis, że za szkody w mieszkaniu oraz 
wszystkie zobowiązania odpowiadają solidarnie — wtedy może-
my dochodzić swoich roszczeń od dowolnego najemcy. Ważny 
zapis w umowie stanowi punkt o tym, że mieszkanie jest wynaj-
mowane na cele mieszkaniowe. Przede wszystkim pomoże to 
w sytuacji, gdy najemca chciałby prowadzić w lokalu działalność 
gospodarczą lub np. najem na doby. Warto pamiętać, że w przy-
padku wykorzystania mieszkania do prowadzenia działalności 
gospodarczej, znacznie wzrasta podatek od nieruchomości, a do-
datkowo może pojawić się potrzeba rozliczania VAT. Najem dłu-
goterminowy jest zwolniony z VAT.

Przekazanie mieszkania najemcy
To jeden z  najważniejszych momentów w  procesie wynajmu, po-
nieważ oddajemy klucze do swojej nieruchomości. Od momentu 
przejęcia mieszkania nie możemy bez zgody najemców do niego 
wchodzić, nawet jeżeli mamy swoje klucze. Warto wiedzieć, że 
mogą oni zmienić wkładki w zamkach. 

Przekazanie mieszkania powinno być potwierdzone proto-
kołem zdawczo-odbiorczym, który stanowi załącznik do umowy 
i  jego integralną część. W  protokole opisujemy stan mieszkania, 
jakość i  rodzaj przekazanego wyposażenia, stany liczników wody 
i  innych mediów. Warto również dołączyć do tego dokumenta-
cję fotograficzną. Taka skrupulatność jest korzystna głównie przy 
zakończeniu umowy, kiedy należy rozliczyć uszkodzenia i  usterki 
w lokalu. Za część z nich prawdopodobnie będzie odpowiadał na-
jemca, za niektóre może odpowiadać właściciel mieszkania. Dzię-
ki temu, że wszystko zostanie opisane, znacznie łatwiejsze stanie 
się rozliczanie uszkodzenia prysznica, płyty grzewczej albo rysy na 
podłodze. W protokole warto zaznaczyć rodzaj i liczbę kluczy prze-
kazanych najemcy, położenie liczników i zaworów, aby w razie np. 
zalania nie było argumentu ze strony najemcy, że nikt mu nie wska-
zał umiejscowienia miejsca odcięcia wody.

Podatek od najmu
To jeden z  najlepszych środków na spokojny sen — bez recepty. 
Rozliczając podatek, nie tylko możemy korzystać z przywilejów, ja-
kie daje najem okazjonalny, ale przede wszystkim nie pozwolimy się 
zastraszyć przez najemców lub sąsiadów, którym wynajem miesz-
kania może się nie podobać lub którym mogą przeszkadzać zacho-
wania najemców. 

Istnieje kilka sposobów rozliczenia podatku przez osoby fi-
zyczne. W  ramach najmu prywatnego możemy wybrać ryczałt 
(8,5 proc. od przychodu do kwoty 100 tys. zł i 12,5 proc. od nad-
wyżki ponad 100 tys. zł) lub zasady ogólne (18 proc. lub 32 proc. 
od dochodu). Możemy również rozliczać najem w ramach działal-
ności gospodarczej. W takim przypadku są dwa warianaty: opodat-
kowanie na zasadach ogólnych (18 proc. lub 32 proc. od dochodu) 
albo na zasadach podatku liniowego (19 proc. od dochodu, nieza-
leżnie od jego wysokości). Jeżeli chcemy rozliczać najem ryczałtem, 
należy to zgłosić do 20 dnia miesiąca następnego po tym, gdy uzy-
skaliśmy pierwszy przychód. Zmianę formy rozliczania możemy 
wprowadzić do 20 stycznia każdego roku podatkowego.

Usterki — kto, za co odpowiada
Zwykle ten temat wywołuje najwięcej sporów z  najemcą. In-
teresy najemców i  właścicieli mieszkania są tutaj zwykle prze-
ciwstawne, każdy oczekuje, że zapłaci druga strona umowy. 
Zasadniczo za bezpieczeństwo instalacji w  lokalu odpowiada 
właściciel, a najemca za bieżące usterki wynikające z użytkowania 

lokalu. Problematyczne są niedziałające sprzęty AGD albo za-
pchana rura, jeżeli wina leży po stronie starych, niedrożnych rur 
w częściach wspólnych. Aby uniknąć sporów, warto ująć w umo-
wie najmu zakres odpowiedzialności w  przypadku poszczegól-
nych elementów mieszkania.

Odbiór mieszkania
Przy zakończeniu umowy najmu należy odebrać mieszkanie od na-
jemców i w protokole zdawczo-odbiorczym opisać jego stan. Jeżeli 
w  chwili oddania nieruchomości najemcom skrupulatnie sporzą-
dziliśmy protokół, to opis przy zakończeniu umowy będzie tylko 
formalnością. Bardzo pomocne w  tej sytuacji są zdjęcia poparte 
opisem w protokole. W przypadku sporu łatwej wykazać szkodę. 

Najemca może oddać przedmiot najmu w stanie pogorszonym 
o normalne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, jednak za inne 
szkody powinien zapłacić. Dobrym pomysłem jest wizyta w miesz-
kaniu na miesiąc przed końcem umowy, aby zobaczyć, jak wyglą-
dają ściany i inne elementy wykończenia czy wyposażenia. Dzięki 
temu możemy dać najemcy czas na to, aby naprawił poczynione 
szkody, co z pewnością okaże się dla niego tańsze, a przy okazji wła-
ściciel nie będzie musiał poświęcać czasu na naprawy. Mieszkanie 
bez uszkodzeń można od razu promować, więc mamy szansę na mi-
nimalizację pustostanu.

Rozliczenie kaucji
Na rozliczenie kaucji mamy 30 dni od dnia opuszczenia mieszkania 
przez najemców. Z kaucji możemy rozliczyć uszkodzenia mieszka-
nia i zaległe media. Warto pamiętać o tym, że jeśli rozliczamy się 
ryczałtem, potrącenie z  kaucji stanowi przychód. Aby maksymal-
nie uprościć proces rozliczania kaucji, warto poprosić o dodatkowe 
rozliczenie w administracji budynku oraz u dostawcy energii elek-
trycznej i  gazu. Jeśli wystąpimy o  to podczas przekazania miesz-
kania najemcy oraz po jego wyprowadzce, możemy w  prosty 
i czytelny sposób rozliczyć media.

Z powyższego bardzo łatwo wysnuć wniosek, że kaucja w wyso-
kości jednomiesięcznego czynszu w żaden sposób nie zabezpiecza 
interesów właściciela. Wielu najemców traktuje kaucję jako płat-
ność za ostatni miesiąc, co powoduje, że w  przypadku chociażby 
drobnych usterek w mieszkaniu, niedopłaty za media i braku płat-
ności za czynsz administracyjny wpłacona kaucja nie wystarczy na 
pokrycie szkód i czynszu. Oczywiście można dochodzić takich płat-
ności przed sądem, ale znacznie łatwiej, taniej i szybciej jest wziąć 
większą kaucję zabezpieczającą. 

Józef Kajta
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WWW.TECNOCASA.PL

2-pokojowe - 47 m² 
Kazimierz, ul. Wrzesińska   
Mieszkanie na trzecim piętrze kamienicy. 
Dwa osobne pokoje, kuchnia oraz 
łazienka z WC. Mieszkanie do generalnego 
remontu, idealne pod inwestycję. Ogrzewanie 
gazowe. Do mieszkania przynależy piwnica. 
Dodatkowym plusem jest lokalizacja budynku 
w pobliżu ul. Dietla i ul. Starowiślnej.  

Cena 370.000 zł 
Tel. 512 110 804                                

Dom– ok. 150 m2  

Kostrze, ul. Tyniecka

Dom wybudowany w latach 60/70-tych. Stan do remontu.  
Działka 7 arów, częściowo ogrodzona. Blisko centrum Krakowa  
jak i wyjazdu na autostradę A4.
 

Cena 378.000 zł
Tel. 604 163 263

1-pokojowe - 32 m2  
Łobzów, ul. Zbrojów
Kawalerka o powierzchni 32 m2.Przestron-
ny pokój, osobna jasna kuchnia, łazienka 
oraz 2 piwnice. Doskonale skomunikowa-
na okolica. Mieszkanie w pobliżu Młynówki 
Królewskiej. 

Cena 315.000 zł
Tel. 512 110 802

1-pokojowe - 23,4 m2 
Stare Podgórze
Mieszkanie położone na drugim piętrze  
w trzypiętrowym zadbanym budynku.  
W skład nieruchomości wchodzi pokój, 
osobna jasna kuchnia, łazienka z WC oraz 
przedpokój. Ogrzewanie i ciepła woda  
z sieci MPEC, przynależna piwnica. Budynek 
po termomodernizacji. 

3-pokojowe - 66 m2  
Stare Miasto, ul. Koletek

Nieruchomość stanowią dwa niezależne 
mieszkania położone na parterze trzypiętrowej 
kamienicy. Pierwsze z nich składa się z 
sypialni, salonu z aneksem kuchennym, 
łazienki z WC oraz balkonu. Drugie : osobna 
sypialnia, salon z aneksem kuchennym oraz 
łazienka z WC. Mieszkanie utrzymane w 
znakomitym stanie. 

Dom wolnostojący ok. 262  m2  
Głogoczów 
Dom wolnostojący o pow. ok. 262 m2 , działka  
10 a. Budynek w całości podpiwniczony.  
W skład nieruchomości wchodzą ponadto:  
kuchnia, 2 łazienki, salon z jadalnią, 3 sypialnie, 
gabinet i garderoba. Stan surowy zamknięty, 
wszystkie media w budynku. Dach pokryty 
dachówką oraz ocieplony wełną mineralną,  
ściany z pustaka Max. Cicha i spokojna okolica.

2-pokojowe - 48 m2  
Łobzów, ul. Mazowiecka

Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 
48m2 , osobna jasna kuchnia, balkon, 
piwnica. Ogrzewanie centralno-miejskie. 
Mieszkanie z pięknym widokiem, usy-
tuowane przy alejkach Grottgera. Dobre 
połączenie komunikacyjne z resztą Krakowa. 

Cena 430.000 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 infra-
struktura, parking przed blokiem, ogrzewanie 
z MPECu. Budynek z cegły.

Cena 485.000 zł                                                 
Tel. 513 084 377

Cena 205.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 373.000 zł
Tel. 12 412 00 72  

Cena 665.000 zł
Tel. 512 110 804
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2-pokojowe  
Ruczaj, ul. Obozowa
Proponujemy Państwu mieszkanie w bloku  
z 2006 r. przy ul. Obozowej.
Nieruchomość składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, sypialni, przedpokoju, łazienki 
oraz dwóch balkonów. 
Można dokupić miejsce postojowe w garażu 
podziemnym w cenie 20 tys. zł. 

 Cena 365.000 zł 
Tel. 

1-pokojowe - 21 m2 
Grzegórzki, Al. Pokoju                                           

Przedpokój, aneks kuchenny,pokój , łazienka. 
Mieszkanie w dobrej lokalizacji, blisko 
komunikacji, blok po remoncie. 

 

Cena 205.000 zł do negocjacji 
Tel. 531 992 777 

3-pokojowe  - 70 m2  
Bronowice. ul. Przybyszewskiego

Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 70 m2  
w kameralnym czteropiętrowym  bloku  
z 1990 r. Nieruchomość składa się z: Przed-
pokoju, trzech  niezależnych pokoi, osobnej 
jasnej kuchni, łazienki, osobnego WC,  tarasu. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 

Cena 660.000 zł
Tel. 12 307 21 24

2-pokojowe - 45 m2  
Kozłówek, ul. Okólna      

Osobna kuchnia, dwa niezależne pokoje, 
łazienka z wc, loggia, piwnica. Mieszkanie 
blisko komunikacji miejskiej, idealne dla 
rodziny. Podwójna ekspozycja. Woda  
i ogrzewanie z sieci miejskiej. Atrakcyjna cena 
i lokalizacja.

Cena 250.000 zł
Tel. 534 533 332

Działka budowlana - 698 m2   
Wola Duchacka Wschód
Nieruchomość znajduje się w cichej  
i spokojnej okolicy domów jednorodzinnych 
oraz wielorodzinnych. Kształtem zbliżona jest 
do kwadratu. Posiada bezpośredni dostęp  
do drogi. Wszystkie media w działce.

Cena 675.000 zł  
Tel. 537 496 677

1-pokojowe - 30 m2 
Krowodrza, ul. Łokietka
Mieszkanie składa się z: przedpokoju, pokoju, 
kuchni, łazienki z wc. Do mieszkania dodatko-
wo przynależy piwnica i balkon. Dobre połącze-
nie komunikacyjne z centrum Krakowa. Cicha  
i spokojna okolica. W sąsiedztwie znajduje się 
dużo terenów zielonych. 

 

Cena 229.000 zł 
Tel. 793 717 771 

3-pokojowe – 86 m2  
Stare Miasto/Nowy Świat, 
ul. Tarłowska
Mieszkanie w kamienicy z lat 30-tych z 
windą. Usytuowane na I p. Składa się z 3 
osobnych pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC. 
Jest również balkon z  widokiem na Wawel. 
Do mieszkania przynależy piwnica 5 m2 . 
Ogrzewanie  centralne gazowe. Dodatkowym 
atutem jest parking przy budynku. 

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. 
Możliwość dokupienia miejsca parkingowego 
w parkingu podziemnym.

3-pokojowe - 62 m2  
Stare Miasto, ul. Garbarska 
Ustawne mieszkanie w plombie z lat 90.  
w odległości 150 metrów od Plant 
Krakowskich! Do Rynku Głównego natomiast 
można się dostać w 4 minuty pieszo. 
Nieruchomość składa się z trzech oddzielnych 
pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Duże możliwości aranżacyjne. Do lokalu 
przynależy piwnica, ogrzewanie gazowe.

2-pokojowe - 47 m2 
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 349.000 zł
Tel. 730 029 199

Cena 729.000 zł
Tel. 12 341 54 53

Cena 440.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777

Cena 1.295.000 zł
Tel. 534 534 605



92 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

WWW.TECNOCASA.PL

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

Cena 435.000 zł
Tel. 535 221 232

3-pokojowe - 62 m2  
Czyżyny, os. 2 Pułku Lotniczego  

Przedpokój, salon, 2 sypialnie, jasna i 
umeblowana kuchnia, łazienka z wanną, kabiną 
prysznicową i oknem, osobna toaleta, balkon 
oraz loggia z zachodnią ekspozycją, piwnica. 
Mieszkanie w b. dobrym stanie w kameralnym 
budynku z 1999 r. Miejsca parkingowe tylko dla 
mieszkańców. Idealna propozycja dla rodziny.

2 pokoje – 37 m2  
Bieńczyce, os. Kazimierzowskie 

Dwa pokoje, łazienka, ciemna kuchnia 
wychodząca na większy pokój,  przedpokój, 
piwnica. Mieszkania na piątym pietrze w 
bloku z windą.  Możliwość własnej aranżacji. 
Bardzo dobra infrastruktura osiedla.

Cena 239.000 zł
Tel. 792 707 776

Dom - 138 m2   
Skotniki, ul. Brucknera
Piętrowy dom z 2015 roku. Wykończony 
materiałami najwyższej jakości. Na parterze 
znajduje się otwarta kuchnia, salon oraz toaleta. 
Na piętrze 3 sypialnie, 2 łazienki oraz 2 garderoby. 
Centralne ogrzewanie podłogowe oraz ścienne. 
Garaż w budynku. Powierzchnia działki 560 m2 . 
Dogodne połączenie komunikacyjne z Krakowem.

Apartament - 76 m2  
Mistrzejowice, os. Piastów 
Do sprzedaży przestronny apartament   
mieszczący się na parterze w nowoczesnym 
budynku z 2008 r. Mieszkanie  składa się z 
dużego salonu z otwartą kuchnią, jadalni, dwóch 
pokoi,   łazienki z WC, dodatkowego WC oraz 
przedpokoju. Duży taras. Możliwość zakupu 
garażu.

Cena 580.000 zł
Tel. 504 143 011

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

Trzy sypialnie, salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z WC, przedpokój, piwnica. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie - świeżo po remoncie.  
Nieruchomość idealna dla rodziny. Z okien 
rozpościera się widok na zieleń. Kameralny blok 
w okolicy Zalewu Nowohuckiego.  

Cena 365.000 zł
Tel. 693 569 250

 

Cena 995.000 zł
Tel. 692 505 666 

3-pokojowe - 71 m2  
Nowa Huta, os. Młodości  
Mieszkanie składające się z: I poziom – 
salon, oddzielna duża kuchnia, WC oraz 
przedpokój; II poziom: dwie sypialnie, łazienka, 
pomieszczenie przynależne (suszarnia), 
przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica 
o powierzchni 13 m2 . Blok znajduje się w 
środku osiedla. Dookoła mnóstwo zieleni.

Cena 439.000 zł
Tel. 693 569 107 

2-pokojowe - 48 m² 
Żabiniec, ul. Żabiniecy 
Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC,  garderoba. Do  
mieszkania przynależy balkon. Możliwość 
dokupienia  m. postojow. wraz z kom. lokatorską. 
Mieszkanie wykończone materiałami wysokiej 
jakości i jest w stanie idealnym. Sprzedawane 
wraz z całym umeblowaniem i wyposażeniem. 
 
Cena 465.000 zł
Tel. 696 496 500
 

3-pokojowe  
Bronowice Wielkie, os. Chełmońskiego

Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, 2 duże sypialnie, łazienka z 
WC, taras 20 m2. Mieszkanie w stanie idealnym, świetnie doświetlone. 
Nowocześnie wykończony apartamentowiec z 2012 r. z windą. Możliwość 
dokupienia miejsca postojowego i kom. lokatorskiej.

3-pokojowe - 47,7 m2 
Os. Złotego Wieku

Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, 
jasnej kuchni, przedpokoju loggi oraz piwnicy. 
Mieszkanie w stanie bardzo dobrym. Gotowe 
do zamieszkania

Cena 285.000 zł
Tel. 536 367 990

Cena Informacja w biurze
Tel. 537 978 098
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KROWODRZA,
UL. ŁOKIETKA
Klimatyczne 2-pokojowe 
mieszkanie o pow. 37 m2

Cena: 359.000 zł

KONTAKT:   Michał Nowacki 
 511-272-088

GM. WIELKA WIEŚ,
TOMASZOWICE
Gustowny, wolnostojący dom, 
208 m2, 2009 r., działka 11 ar.
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

KROWODRZA,
UL. KRÓLEWSKA
3-pokojowe mieszkanie, wysoki 
standard, 89 m2

Cena: 840.000 zł 

KONTAKT:  Jakub Obcowski 
 510-087-993

KROWODRZA,
UL. KOŁOWA
2-pokojowe mieszkanie w prestiżowym 
apartamentowcu, 45 m2

Cena: 439.000 zł 

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

GÓRKA NARODOWA,
UL. BOCIANA
Przestronne 4-pokojowe 
mieszkanie, 80 m2, 2014 r.
Cena: 780.000 zł

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

BRACIA-SADURSCY.PL

ZABIERZÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 129 m2, gotowe do odbioru 

Cena: 520.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

DĘBNIKI,
RUCZAJ
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 29-83 m2, dobra lokalizacja
Ceny: od 190.690 zł

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

DĘBNIKI,
TYNIEC
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 143-156 m2, działki: 392-505 m2

Ceny:  od 643.860 zł

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

STARE DĘBNIKI,
UL. TYNIECKA
Komfortowy apartament 
3-pokojowy, 78 m2, 2009 r., 2 tarasy
Cena: 799.000 zł  

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993
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GM. MICHAŁOWICE,
MASŁOMIĄCA
Dom wolnostojący, 232 m2, 
wyjątkowy
Cena:  1.266.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

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

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko 
 507-668-087

GM. WIELICZKA,
JANOWICE
Dom wolnostojący, 160 m2, stylowy
Cena: 945.000 zł

KONTAKT:  Zbigniew Pisarski 
 511-272-188

ZABIERZÓW,
UL. LEŚNA
Mieszkanie 4-pokojowe, 
komfortowe, 80 m2

Cena: 470.000 zł

BIEŻANÓW,
UL. TELIMENY
Mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, 
przestronne z loggią
Cena: 310.000 zł

KONTAKT:  Dariusz Kornaś 
 502-104-545

DĘBNIKI, 
SKOTNIKI
Mieszkania 3, 4-pokojowe + m-ce 
parkingowe, pow. 61-98 m2

Ceny: od 385.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                                      
 688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
KLINY
Mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe, 
pow. 33-89 m2, podziemne garaże
Ceny: od 188.898 zł

PRĄDNIK CZERWONY,
UGOREK
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, 
wysoki standard
Cena: 459.000 zł

KONTAKT:  Grzegorz Zębala
                            796-541-485

GM. WIELICZKA,
SUŁKÓW
Dom w zabudowie szeregowej, 
155 m2, p.u. 100 m2, przestronny
Cena: 690.000 zł

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

GM. SKAŁA,
CIANOWICE DUŻE
Wyjątkowy wolnostojący dom, 
174 m2, 2010 r., działka 9,6 ar.
Cena: 988.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
  518-706-583
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PODGÓRZE DUCHACKIE,
UL. GÓRNIKÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
nowoczesne
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

WOLA JUSTOWSKA,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI
Apartament 3-pokojowy, 91 m2, 
stylowy
Cena: 929.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka
                   501-227-010

DĘBNIKI,
UL. CZARODZIEJSKA
Mieszkanie 2-pokojowe, 36,59 m2, 
2016 r., do wejścia
Cena: 529.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. BOCIANA
Mieszkanie 4-pokojowe, 70 m2, I p., 
nowoczesne
Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament o pow. 50 m2, 
luksusowy
Cena: 486.000 zł 

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

DĘBNIKI,
SIDZINA
Domy w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 145 m2, działka: 410 m2

Cena: 580.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

GM. KRZESZOWICE,
TENCZYNEK
Dom wolnostojący, 200 m2, 
wyjątkowy
Cena: 990.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. MOZARTA
Mieszkanie 4-pokojowe, 88 m2, 
komfortowe
Cena: 729.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

DĘBNIKI,
UL. BARTLA
Mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2, 
zadbane
Cena: 320.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Słaby 
 500-715-217

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209
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PRĄDNIK BIAŁY,
UL. NARUTOWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 61,8 m2, 
wys. standard, 2011 r.
Cena: 595.000 zł

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

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

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

PRĄDNIK CZERWONY,
UL. DOBREGO PASTERZA
Mieszkanie 4-pokojowe, 86,5 m2, 
wys. standard, 2014 r.
Cena: 965.000 zł

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 792-513-858

STARE MIASTO,
UL. ŚW. AGNIESZKI
Mieszkanie 3-pokojowe, 63,77 m2, 
zadbane, po remoncie
Cena: 699.000 zł

KONTAKT:  Elżbieta Rudek 
 505-110-150

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

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

AZORY,
UL. STACHIEWICZA
Mieszkanie 1-pokojowe, pow. 24 m2, 
gotowe do wejścia, MPEC
Cena: 225.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

ZABIERZÓW,
RZĄSKA
Osiedle domów wolnostojących 
i bliźniaków, p.u. 121-134 m2, 
działki: 383-1191 m2

Ceny: od 677.500 zł
 
 

KROWODRZA,
UL. POZNAŃSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2, 
2009 r., ładne
Cena: 749.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
                    515-234-864

BOREK FAŁĘCKI,
UL. BENEDYKTA
Mieszkanie 2-pokojowe, 55,56 m2, 
parter
Cena: 408.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

WIELICZKA,
SYGNECZÓW
Mieszkanie 4-pokojowe, 87 m2, 
wys. standard, 2017 r.
Cena: 650.000 zł

KONTAKT:  Jerzy Korzonek 
 578-795-576

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                          
   518-706-518

KONTAKT:  Iwona Nagacz                                             
 688-880-184
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     692 064 209, 668 463 579        Wielopole 17/7, Kraków 31-072

Zarządzanie Nieruchomościami          |          Pośrednictwo          |           Aranżacja Wnętrz

www.aphouse.pl

Let’s Do Business Together

Kazimierz – sprzedaż Stare Miasto  - sprzedaż

Na sprzedaż 
mieszkanie 
na krakowskim 
Kazimierzu 
o powierzchni 86 m2.

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

Cena: 946.000 zł Cena: 788.000 zł

ul. Św. Tomasza  - sprzedaż Wola Justowska – sprzedaż

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

Nowy Apartament 
o pow. 92 m2 
na Woli Justowskiej. 

 

Cena: 1.050.000 zł Cena: 990.000 zł

Zabłocie – sprzedaż Angel City – sprzedaż

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

Na sprzedaż apartament 
w inwestycji Angel City 
w cetrum miasta.

    Cena: 614.000 zł       

Dom - sprzedaż Grzegórzecka – sprzedaż

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

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

Cena: 995.000 zł

Cena: 1.400.000 zł
(Kupujący nie płaci PCC)

Karolina Dutka +48795 184 427 karolina@aphouse.pl

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

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

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

Cena: 600.000 zł

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

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

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

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

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

465.000 zł do negocjacji
KRAKÓW, KOSOCICE

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

630.000 zł

KRAKÓW, PODGÓRZE

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

1.050.000 zł

Lucyna Pacułt 668-177-549

MOGILANY

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

499.000 zł

 Lucyna Pacułt 668-177-549

ZIELONKI, WĘGRZCE

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

2.100.000 zł do negocjacji
UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ

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

469.000 zł do negocjacji

WIELICZKA, LEDNICA GÓRNA

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

680.000 zł
SŁOMNIKI, PRANDOCIN-IŁY

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

423.000 zł do negocjacji

KRAKÓW, UL. WIELICKA

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

650.000 zł do negocjacji 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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Nieruchomość w centrum miasta, 15 min spacerem do Rynku 
Głównego, 200 m od Placu Inwalidów. Idealne dla osób ceniących 
wysoki standard, na IV piętrze kamienicy. Budynek z 1920 roku 
jest utrzymany w bardzo dobrym stanie: czysta, zadbana klatka 
schodowa, domofon.

Umów się na spotkanie: Martyna Buczko-Alvarado
+48 575 021 123

m.buczko@nowodworskiestates.pl

Cena: 2200 PLN Powierzchnia: 59 m2

ul. Sienkiewicza Wynajem

Kraków–Krowodrza

Studio mieści się w klimatycznym kompleksie z kontrolą 
dostępu oraz ochroną. Mieszkanie o podwyższonym standardzie 
w klimatycznej kolorystyce, składa się z przedpokoju, pokoju 
dziennego/ miejsca sypialnego, nowoczesnej kuchni oraz 
przestronnej łazienki.W cenie ogromna piwnica!

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

j.sabat@nowodworskiestates.pl

Cena: 330 000 PLN Powierzchnia: 25 m2

ul. Zyblikiewicza Sprzedaż

Kraków – Śródmieście, Stare Miasto

Mieszkanie na parterze 11-piętrowego bloku z monitoringiem. 
Skład: • salon z rozkładaną sofą i kinem domowym; • kuchnia 
w aneksie z płytą indukcyjną, lodówką, zmywarką; • sypialnia 
z łóżkiem małżeńskim i wielką szafą; • łazienka z wanną, pralką, 
wc. 13-metrowy taras z wyjściem z obu pokoi.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 1600 PLN Powierzchnia: 37,9 m2

ul. Kluczborska Wynajem

Kraków – Krowodrza

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

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 490 000 PLN Powierzchnia: 74 m2

ul. Obozowa Sprzedaż

Kraków, Ruczaj

Umów się na spotkanie:

Cena: 1 690 000 PLN Powierzchnia. 251 m2

ul. Rzepichy Sprzedaż

Kraków–Krowodrza, Wola Justowska

Elegancki, pięciopokojowy dom w zabudowie bliźniaczej z działką 
6,5 ara. Powierzchnia użytkowa 196 m2, podpiwniczenie 55 m2. 
Ta wyjątkowa nieruchomość została zbudowana w 2008 roku.

Izabela Kołodziejczyk
 +48 731 070 300

 izabela@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

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
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Mieszkanie na sprzedaż

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

Powierzchnia: 23,05 m2

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

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

UL. FILARECKA

307 017 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

W pełni wyposażony i umeblowa-
ny. 18-arowa działka z zagosp-
odarowanym ogrodem. 

Powierzchnia: 155 m2

KRZYWACZKA K. KRAKOWA

615 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2 pokoje, po gruntownym remon-
cie, w pełni wyposażone. 

Powierzchnia: 51,71 m2

OS. GÓRALI

319 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Na 2 piętrze odrestaurowanej 
kamienicy. Urządzone w wysokim 
standardzie, w pełni wyposażone. 
Idealne pod wynajem krótkoter-
minowy.
Powierzchnia: 43,21 m2

UL. TOPOLOWA 

640 845 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

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

Powierzchnia: 42,16 m2

UL. RADZIKOWSKIEGO

289 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

2-pokojowe mieszkanie w przed-
wojennej kamienicy, 2 balkony. 
Doskonała lokalizacja na Starym 
Mieście

Powierzchnia: 69,14 m2

UL. OSKARA KOLBERGA

622 260 złCena

Dom na sprzedaż

Willa w stylu włoskim. Wysoki 
standard wykończenia. 6 pokoi, 
sauna, kominek, gabinet oraz 
detale architektoniczne znad 
Morza Śródziemnego. 
Powierzchnia: 251 m2

SZARÓW K. KRAKOWA

1 700 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

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

Powierzchnia: 46,09 m2

UL. ŚW. GERTRUDY 

419 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

Urządzone w wysokim stand-
ardzie, posiada klimatyzację, 
ogród zimowy, duży taras oraz 
balkon. Możliwość wydzielenia 
4, a nawet 5 pokoju.
Powierzchnia: 120,77 m2

UL. RUCZAJ

798 000 złCena

  SZYBKO  BEZPIECZNIE  SKUTECZNIE



104 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 23/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

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) 

KRAKÓW,
UL. PACHOŃSKIEGO

Na wynajem  
mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 45 m2

Cena 1700 zł/m-c + opłaty

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. 
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KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Syldoos Nieruchomości 
ul.  Kazimierza Wielkiego 117 

30-074 Kraków

533 740 644
12 311 9109 

Apartament o pow. 92,5 m2 
z bardzo wygodnym rozkła-
dem, położony na II piętrze 
zabytkowej kamienicy.

Cena: 1.550.000 zł

STA R E M I A STO,U L.F LO R I A Ń S K A

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Działający pensjonat -  
3 budynki mieszkalne  
z możliwością przyjęcia 40 os.  
na 3 ha terenie. Istnieje moż-
liwość kupna pojedynczego 
budynku z mniejszą działką.

Cena: 5.170.000 zł

L I P N I C A M U ROWA N A

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Dom 650 m2 wg indywidualnego 
projektu, możliwość dostosowa-
nia nieruchomości do potrzeb 
działalności usługowej np. agrotu-
rystyka (działka o wielkości 1,3 ha) 
lub jako pięknej rezydencji.

Cena: 1.780.000 zł

N I ES Z KOW I C E W I E L K I E, G M. B O C H N I A

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Nieruchomość gruntowa  
o pow. 1,6 ha, z nowym budyn-
kiem produkcyjno-magazyno-
wym (380 m2). Działka posiada 
wewnętrzy podział na mniejsze 
działki, wg MPZP - MU, RZ, RD.

Cena: 650.000 zł

G M I N A Ł A PA N ÓW

KONTAKT: Katarzyna Tylek
                 793-995-644

Klimatyczny, drewniany dom 
o pow. 160 m2, położony  
na 35 ar działce.

Cena: 470.000 zł

K A S I N A W I E L K A

KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Budynek 2, 3- rodzinny  
o pow. 646 m2 położony  
na 1,76 ha działce bud.–rol-
nej. W budynku: 9 pokoi,  
3 kuchnie, 4 łazienki, przy-
gotowane 2 szyby do windy. 

Cena: 2.700.000 zł

W I E L K A W I EŚ

KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Dom w zabudowie bliźnia-
czej o pow. 219 m2 zlokali-
zowany na działce o pow. 
9,5 ar., wg projektu Archon 
“Dom w Budlejach 2 R”.

Cena: 399.000 zł

B I S KU P I C E ZA B Ł O C I E

KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Działka o pow. 30 ar 
w całości budowlana, za-
budowana domem z lat 60. 
(92 m2) oraz murowanym 
budynkiem gospodarczym 
(120 m2).

Cena: 500.000 zł

J E R Z M A N OW I C E

KONTAKT: Sylwia Osmańska
                 533-740-644

Do wynajęcia lokal o pow. 
180 m2, składający się z pow.
biurowej (70 m2) wraz z pow. 
magazynową na poziomie -1 
(110 m2), w nowo wybudowa-
nym budynku.

Czynsz: 5900 zł

B RO N OW I C E, U L. BA L I C K A

KONTAKT: Katarzyna Tylek
                 793-995-644

Do wynajęcia lokal  
o pow. 230 m2, położony  
na II piętrze w nowocze-
snym budynku w okolicy  
ul. Jasnogórskiej i sklepu 
Nico.

Czynsz: 10.000 zł

M O D L N I C Z K A, U L. JA S N O G Ó RS K A
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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

575-888-768

Kraków, ul. Balicka 56
tel. 503 005 679

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

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

94 (86) m2, 4 pokoje, 2/3 piętro, 
taras 15 m2. 
Rok budowy 2008.

12 arów, prostokątna, wjazd od północy, 
MPZP – zabudowa jednorodzinna M2.
Media w drodze.

38 m2, 2 pokoje, 3 piętro, – winda, 
balkon, garderoba.

Wolne od połowy grudnia.

3900 m2, budowlana, MPZP.
Działka uzbrojona.

160 m2, 3 pokoje, oddzielna kuchnia, 
działka 2 000 m2, budynek gospodarczy 
z garażem.

56 m2, 2  pokoje, 1 piętro, balkon.

Apartament na sprzedaż

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

34 m2, studio, kuchnia we wnęce.
Nowoczesna aranżacja.

Wolne od 1 grudnia.

19,5 a, działka prostokątna 48x40, 
mieszkalno-usługowa, wskaźnik 
intensywności zabudowy 0,4. 
Wszystkie media na działce. 

Wieliczka
Mieszkanie na sprzedaż 

Zabierzów, ul. Widokowa
Działkana sprzedaż

Podgórze, ul. Nadwiślańska
Apartament na  wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Aleksandrowice
Dom na sprzedaż

Salwator, 
ul. Gen. Tadeusza Kościuszki
Apartament  na wynajem

Kraków, 
ul. Józefa Friedleina

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Stare Miasto, 
ul. Św. Łazarza
Mieszkanie na wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Cena: 439 500 zł Cena: 455 000 zł

Cena: 2 150 zł          

Cena: 1 200 000 zł

Cena: 399 000 zł

Cena: 2 400 złCena: 595 000 zł

Cena: 539 000 zł – bez garażu
Cena: 604 000 zł – z garażem

Cena: 1 900 zł

Cena: 665 000 zł

503-005-679

503-005-679

503-005-679

531-255-155

531-255-155

B E Z  P R O W I Z J I
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tel.  883 910 095
www.myplace-home.pl

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

UL. KRÓLEWSKA - MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Mieszkanie 2-pok. o pow. 43,9 m2  
Świetna inwestycja na wynajem, 
doskonała lokalizacja (4 przystanki  
od Rynku Głównego). Słoneczne i 
rozkładowe, składa się z 2 pokoi z 
wyjściem na przeszkloną loggie, kuchni 
z oknem, przedpokoju, łazienki i osob-
nego wc. Przynależna piwnica  
o pow. 2,4 m2. Ogrzewanie i woda 
ciepła z sieci miejskiej MPEC.

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

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO - MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

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

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

Mieszkanie dwupoziom., pow całk. 99,4 m2. 
Duże tarasy ok.120 m2. Na 1 kondygnacji: 
kuchnia, przedpokój, WC z natryskiem, 
zabudowana szafa, pokój z wejściem  
na górę. Na 2 kondygnacji: duży salon  
z oknem panoramicznym, sypialnia  
z tarasem,  łazienka z wanną i natrysk-
iem,  garderoba zabudowana szafami. 
Mieszkanie wyposażone w klimatyzację 
oraz alarm.
                
                CENA 760 000 zł CENA 370 000 zł

ZABIERZÓW UL. KRAKOWSKA – MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Mieszkanie w  dwupiętrowy, dwurodzin-
ny budynku mieszkalnym w zabudowie  
bliźniaczej z garażem  o pow. całk. 162 m2 
( z garażem i strychem do adaptacji). 
Budynek z 2006 r.,  podłączony do sieci 
wodociągowej, gazowej, energetycznej 
i kanalizacji gminnej, ogrzewanie i ciepła 
woda z pieca dwufunkcyjnego  
(na każdym poziomie osobny piec), 
pełne opomiarowanie.
                      CENA 370 000 zł

Lokal usługowy, idealnie nadający się 
na kancelarię adwokacką, notarialną, 
gabinet stomatologiczny, studio urody, 
restauracje itd. Lokal (dwupoziomowy) 
ma powierzchnię 218 m2, położony na 
parterze, wejście bezpośrednio z ulicy, 
wykończony, obecnie wynajęty.
Istnieje możliwość zaparkowania 
samochodu na ulicy przed budynkiem.       

              CENA 1 275 000  zł

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO - LOKAL NA SPRZEDAŻ

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

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

Apartament 3-pokojowy o pow. 77 m2, I p., zadaszony taras o 
pow. 18 m2, miejsce parkingowe. 
                                                         Cena: 690.000 zł

Kompleks 12 domów w zabudowie bliźniaczej 
o pow. 129- 148 m2, 
działki o pow. 99-504 m2, 

I etap realizacji 8 domów - czerwiec 2019 r.

WOLA JUSTOWSKA, UL. AGRESTOWA

Apartament 3-pokojowy o pow. 99 m2, na II p., 2 balkony,  
2 łazienki, oddzielna kuchnia.
                                               Cena: 1.090.000 zł do negocjacji

STARE MIASTO, UL. ŚW. FILIPA

Cena: od 4690 zł/m2 
(0% prowizji od kupującego)

SWOSZOWICE, UL. SZYBISKO

Tel. 608-257-518

Alicja Sander
Dom Expert-Nieruchomości lic. 8159

ul. Królowej Jadwigi 128 A, 30-212 Kraków
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OgłOszEnia drObnE

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

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

i ziemne pola składowe, sklep.

DOBRA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

T E L .  535-559-200

Cena kompleksu 2.500.000 zł do negocjacji

Zapraszamy do współpracy

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

POSIADAMY DO WYNAJMU LUB SPRZEDAŻY 
 

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

LOKALIZACJA: Małopolskie, Złota

MEDIA: prąd, siła, gaz, woda

Bardzo dobra lokalizacja i atrakcyjna cena.
 

Cena 450.000 zł do negocjacji

T E L .  535-559-200Zapraszamy do współpracy.

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 
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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

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

Kontynuacja lub zmiana profilu produkcji.

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

DO SPRZEDANIA FIRMA GALTECH 
Z ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM

     
 Szczegóły- www.galtech.com.pl           

       Cena 1.600.000 zł                                          Tel. 601 158 741

     
                         

                                                                                   M I C H A Ł O W I C E
Na sprzedaż połowa domu typu bliźniak 
o pow. 220 m2, zlokalizowany na działce 

o pow. 500 m2, z 2008 r., wysoki standard. 
Dom składa się z: 5 pokoi, 3 sypialni na piętrze 

oraz gabinetu lub dodatkowej sypialni na parterze; 
3 łazienek, garderoby, pralni i garażu.

T EL .  604 -110-932
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kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego 
lub małego dewelopera. działka p łaska, 
prostokątna, 21 m (front) ×37 m, częściowo 
ogrodzona. doskonała lokalizacja w  starej 
części woli justowskiej. media – prąd, woda, 
gaz, kanalizacja w drodze. w otoczeniu zadba-
na zabudowa jednorodzinna. Bardzo dobra 
komunikacja. dwie aktualne i  prawomocne 
wz :1. budowa budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego z  garażem, 2. budowa dwóch 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w  zabudowie bliźniaczej (po 2 samodzielne 
lokale w  każdym) z  garażem. w  ramach wz 
na bliźniak opracowana została przez Biuro 
architektoniczne Bazukastudio koncepcja 
zabudowy umożliwiająca wybudowanie 4 
niezależnych mieszkań o łącznej powierzchni 
ok. 650 m2. 

cena 1.100.000 zł
tel. 601 954 849

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

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

cena 300.000 zł
tel. 507 306 009

mieszkania – wynajem

kraków, al. daszyńskiego
25 m2, ii p./ iii p., luksusowo wyposażona 
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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NASTĘPNY NUMER 
„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ 
7 grudnia 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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prenumerata

na dwukrotne BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE – PRYWATNE

ZAMIANA

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

KUPNO

TrEść OgłOszEnia 
23.11–06.12.2018 nr 23/2018

kupOn  
OfErTa1

TEl. E-mail*:    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URZĘDY

INSTYTUCJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






