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Drogi Czytelniku

Mieszkania drożeją, ale przecież nie tylko 

mieszkania. Drożeje praca, materiały budowlane, 

energia. Średnia cena za metr mieszkania 

w Krakowie to już ponad 7 tys. złotych. Jak ta 

cena ma się do średnich zarobków, w których 

dzielnicach mieszkania są najdroższe, a gdzie 

kupimy lokum okazyjnie, tj. poniżej 6 tys. zł 

za metr kwadratowy? Mieszkania zdrożały 

w niemal wszystkich dzielnicach, z jednym 

wyjątkiem. Gdzie nieruchomości potaniały? 

Odpowiedź znajdziesz w artykule „Koniec roku 

z podwyżkami cen mieszkań”.

8 milionów ludzi każdego roku umiera 

z powodu chorób związanych mniej lub bardziej 

bezpośrednio z oddychaniem zanieczyszczonym 

powietrzem. Krakowian nie trzeba przekonywać, 

jak duży jest to kłopot, szczególnie w sezonie 

zimowym, kiedy normy czystości powietrza 

przekraczane są regularnie. 12 najlepszych 

zespołów naukowców, które zakwalifikowały 

się do finału Smogathonu, przyjechało do 

Krakowa z wielu zakątków świata, aby wziąć 

udział w finale konkursu. Celem Smogathonu 

jest promowanie innowacyjnych rozwiązań 

dotyczących poprawy jakości powietrza. 

Sprawdź, które rozwiązania zostały wyróżnione.

Przyjemnej lektury, 

Krzysztof Maksiński
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Wyjść poza urząd 
— dyskusja wokół 
Strategii Rozwoju 
Krakowa

P
rezentacja dokumentu odbyła się 20 listopada br. w ramach 
konferencji „Nauka — Biznes — Mieszkańcy — Samorząd”.  
To trzeci w historii krakowskiego samorządu dokument. Pierw-

szy, z  1999 r. stworzył podwaliny pod określenie rozwoju Krakowa 
jako miasta europejskiego, miasta, które chce być istotnym punk-
tem na mapie Europy. Kolejna zmodyfikowana strategia powsta-
ła w  2005  r. i  uwzględniała elementy z  pierwszej. Ukierunkowana 
była na kwestie wewnętrzne, czyli dążenie do rozwoju miasta obywa-
telskiego, miasta, w którym wzrasta udział obywateli w procesie za-
rządzania nim. Strategia obecna, z 2018 r. jest kompilacją pierwszej 
i drugiej — rozpoczynając konferencję, powiedział Jerzy Muzyk, 
zastępca prezydenta ds. rozwoju Krakowa. 

Kierunki rozwoju miasta
Aktualny dokument szeroko, w 6 kategoriach tematycznych, opi-
suje kierunki, w  których będzie rozwijał się Kraków — aby stać 
się jednym z dwóch najważniejszych ośrodków miejskich w kra-
ju, a także europejską metropolią i smart city. Do najważniejszych 
celów, które wyznaczyli autorzy strategii (urzędnicy, mieszkańcy, 
ludzie nauki i biznesu — ok. tysiąc osób, które na różnych etapach 
włączyły się w prace nad dokumentem), należą:
• inteligentna gospodarka (oparta m.in. na rozwoju branż kre-

atywnych, elastycznym rynku pracy oraz współpracy środo-
wisk akademickich i biznesowych);

• udział kapitału ludzkiego i  społecznego w  poprawie jakości 
życia w mieście (przy wsparciu technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych);

• mobilność (zintegrowany i bezpieczny system transportowy);
• troska o  środowisko naturalne (optymalizacja zużycia ener-

gii, ochrona i adaptacja do zmian klimatu, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń);

• smart governance, czyli inteligentne zarządzanie publiczne 
(m.in. z wykorzystaniem mechanizmu partycypacji społecznej 
i dostępności usług publicznych);

• smart living — m.in. dostęp do usług (w tym online) publicznych, 
opieki dla osób starszych, infrastruktury technicznej i  spo-
łecznej, terenów zielonych i oferty kulturalnej.

Między teorią a praktyką
Aby z teorii przejść w praktykę, należy „wyjść poza urząd”, jak to 
określił biorący udział w debacie prof. Aleksander Noworól z Uni-
wersytetu Ekonomicznego. Potrzebne jest budowanie mostów 

Krakowski magistrat zaprezentował jeden 
z najważniejszych miejskich dokumentów 
strategicznych — „Strategię Rozwoju 
Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”. 
Uchwałę w sprawie przyjęcia strategii  
Rada Miasta przyjęła 7 lutego 2018 r. 

komentarz 
w sprawie

między samorządem, nauką i  biznesem. Strategia będzie reali-
zowana głównie ze środków budżetowych (w etapach o różnym 
stopniu zaawansowania prac), ale ważny czynnik wspierający 
ma stanowić sektor prywatny, czyli środki od przedsiębiorców. 
Zadanie nie jest łatwe. Zagrożenie dla pogłębienia współpracy 
z biznesem może stanowić chociażby słabe zakorzenienie przed-
siębiorstw międzynarodowych w środowisku lokalnym czy niski 
poziom transferu technologii i  innowacji pomiędzy ośrodkami 
naukowymi i biznesowymi. Brakuje jeszcze efektywnych narzę-
dzi prawnych do wspierania przedsiębiorczości i  partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Władze Krakowa obawiają się także od-
pływu z miasta pracowników o wysokich kwalifikacjach. 

Ponadto warto podkreślić, że tylko 50 proc. (dane z 2016 r.) 
krakowian deklaruje zainteresowanie sprawami miasta. Szan-
se na większe zaangażowanie mieszkańców w  realizację strate-
gii maleją w  obliczu chociażby ograniczonych kompetencji rad 
dzielnic. 

Jakość życia w  mieście to temat ściśle związany ze stanem 
środowiska naturalnego. W  tym obszarze również widoczne są 
nowe zagrożenia, np. presja inwestorów na zabudowę terenów 
cennych przyrodniczo i korytarzy powietrza. Urząd Miasta przy-
znaje także, że nadal jednym z największych problemów miejskich 
jest ruch samochodowy. Skala obciążenia tym transportem sięga 
poziomu 120 tys. samochodów dziennie. Liczba parkingów typu 
park&ride wciąż jest niewystarczająca, a sieci transportu zbioro-
wego i dróg rowerowych niedostatecznie rozwinięte. 

Joanna Kus
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AnAlizy rynku

Rynek kredytów podąża za zachodnimi 
trendami

P
rezentacja Alberta Opoki, eksperta z Phinance SA, przygo-
towana na podstawie danych Związku Banków Polskich, Na-
rodowego Banku Polskiego i  Centrum AMRON pokazała, 

że w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2018 r. padł rekord na 
rynku kredytów hipotecznych. Zadłużenie Polaków wzrosło do 
403,686 mld zł. W  I  kw. podpisano 55 156 umów kredytowych 
o  łącznej wartości 12,915 mld zł, natomiast w  II kw. udzielono 
53686 kredytów, których kwota wyniosła w sumie 13,741 mld zł. 
To znaczny wzrost w stosunku do poprzedniego roku — w II kw. 
2017 r. udzielono 49 827 kredytów hipotecznych na łączną war-
tość 11,689 mld zł.

Pożyczamy coraz więcej
Rośnie również kwota zaciąganych zobowiązań. Średnia war-
tość sumy, jaką Polacy pożyczali w  ramach kredytu hipoteczne-
go, w II kw. br. wyniosła 255 861 zł — to spory wzrost w stosunku 
do tego samego okresu w poprzednim roku, gdy przeciętna kwota 
kredytu wynosiła 233 108 zł. W grupie wszystkich kredytów hi-
potecznych zmniejszył się udział kwot do 200 tys. zł, za to zwięk-
szył się procent osób, które otrzymały od 200 tys. zł do 1 mln zł. 
W  przypadku kredytów na wyższe sumy nie zaobserwowano 
zmian. Z pewnością rosnąca wartość kredytów hipotecznych wy-
nika w dużej mierze ze wzrostu cen nieruchomości. Jednocześnie 
niskie stopy procentowe przekładają się na dobrą zdolność kre-
dytową. To sprawia, że wiele osób decyduje się na duże zadłuże-
nie, często niewspółmierne do ich dochodów. Jak zauważył Albert 
Opoka, część klientów banków nie myśli o tym, że stopy procento-
we kiedyś pójdą w górę, a wtedy wzrosną również raty kredytów. 
Zmieniła się także struktura wskaźnika LTV, czyli stosunku kwo-
ty kredytu do wartości nieruchomości. W ostatnim czasie zmalała 
liczba kredytów udzielanych przy wkładzie własnym wynoszącym 
do 30 proc. wartości nieruchomości, natomiast więcej osób ubie-
gało się o pomoc banku, finansując z własnych środków od 30 do 
50 proc. oraz od 50 do 80 proc. wartości kupowanego mieszkania. 

O kredyt będzie trudniej
Według Alberta Opoki w  przyszłym roku możemy spodziewać 
się zaostrzenia polityki kredytowej. Banki już teraz skracają okres 
kredytowania — coraz więcej instytucji domaga się spłaty całe-
go zadłużenia do 60 roku życia. To oznacza, że już trzydziestokil-
kulatkowie mogą mieć problem z  uzyskaniem kredytu na 30 lat. 
Konieczność szybszej spłaty zadłużenia zaś wpływa na niższą zdol-
ność kredytową. Dodatkowo oferty banków mogą być coraz mniej 
atrakcyjne, co wynika w dużej mierze z konsolidacji instytucji finan-
sowych. Ostatnio jesteśmy świadkami przejmowania niektórych 
banków przez inne, co sprawia, że na rynku jest coraz mniejsza 
konkurencja, a  więc nie trzeba już tak mocno zabiegać o  klienta. 
Dodatkowo na cały sektor bankowy negatywnie oddziałuje afera 

związana z bankami Czarneckiego, w którą zamieszana jest KNF. 
W tym momencie w Idea Banku i Getin Noble Banku nie prowadzi 
się akcji kredytowej, bo nie ma na to pieniędzy. Wiele banków stara 
się za to minimalizować swoje ryzyko, np. obniżając cenę nierucho-
mości albo zaniżając cenę kupowanej nieruchomości czy wymaga-
jąc większego wkładu własnego.

Dobra wiadomość dla deweloperów
Mimo że nieruchomości drożeją, jest szansa, że zainteresowa-
nie taką formą lokowania kapitału wciąż będzie utrzymywało się 
na wysokim poziomie. Po pierwsze na rynku są pieniądze — do 
31 października Polacy zgromadzili w ramach depozytów banko-
wych ok. 775,8 mld zł (dla porównania łączna kwota wszystkich 
kredytów udzielonych w Polsce wynosi 678,2 mld zł). To znaczy, 
że mimo historycznie niskich stóp procentowych, od stycznia do 
października udało nam się odłożyć ok. 40 mld zł, a w ciągu ostat-
nich trzech lat — ok. 250 mld zł. Z  drugiej jednak strony od po-
czątku roku do końca października, z 283,6 mld zł do 271 mld zł 
stopniała kwota zgromadzona w towarzystwach funduszy inwe-
stycyjnych. Część klientów po prostu podjęła kapitał po zreali-
zowaniu zysku, ale na taką sytuację miał wpływ również spadek 
notowań na giełdzie. Za sprawą GetBacku zniknęło z  rynku ko-
lejne 2,2 mld zł, a afera związana z bankami Czarneckiego i KNF 
obniżyła rentowność obligacji bankowych oraz ich wiarygodność. 
Obserwujemy zatem odwrót od sektora giełdowego.

Dobre prognozy dla deweloperów wynikają również z tego, że 
aktualnie ok. 14 proc. gospodarstw domowych w  Polsce posiada 
kredyt hipoteczny. Dla rynku niemieckiego, na którym wciąż bar-
dzo popularny jest najem, wskaźnik ten wynosi 33 proc. Biorąc pod 
uwagę to, że polski rynek podąża za zachodnimi trendami, może-
my spodziewać się, że i u nas liczba kredytów hipotecznych będzie 
wzrastać, a co za tym idzie — Polacy będą kupować mieszkania.

Anna Kapłańska

Ostatnia w tym roku Krakowska Giełda Domów i Mieszkań stała się okazją 
do podsumowania sytuacji na rynku finansowym, zwłaszcza w kontekście 
nieruchomości. Okazuje się, że zaciągamy coraz więcej kredytów hipotecznych 
na coraz wyższe kwoty. Czy ten trend utrzyma się w przyszłym roku?

fot.: Małgorzata Urbanska
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AnAlizy rynku

Koniec roku z podwyżkami cen mieszkań

Dlaczego jest tak drogo?
Trwa hossa w sektorze budownictwa mieszkaniowego, ale para-
doksalnie właśnie ona powoduje problemy finansowe przedsię-
biorstw budowlanych. Rekordowy popyt na usługi wykonawcze 
i podwykonawcze skutkuje opóźnieniami w realizacji inwestycji. 
Dochodzi nawet do sytuacji opuszczania placów budowy przez 
firmy budowlane (co skutkuje wysokimi karami i  tylko pogłębia 
kryzys). Właśnie na placu budowy należy szukać przyczyn wzro-
stów cen mieszkań:
• wysokie koszty zakupu działek inwestycyjnych
• wzrost cen materiałów budowlanych
• niedobór podwykonawców i wyższe ceny za ich usługi.

Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, 
w  niedalekiej przyszłości na kosztach budowy odbiją się także 
wyższe stawki za energię elektryczną. 

Do czynników zewnętrznych dochodzą jeszcze indywidualne 
kwestie związane z  marżą, jaką nakładają deweloperzy, konku-
rencyjnością lokalnego rynku i ewentualnym polem do negocjo-
wania cen transakcyjnych. 

Będzie jeszcze drożej?
Na koniec bieżącego roku nie mamy dobrych wiadomości dla ku-
pujących. Wykres opracowany na podstawie raportu ronin24.pl 
(wyliczenia w oparciu o dane portalu KRN.pl) obrazuje duży skok 
cenowy w  stosunku do poprzedniego kwartału. Aktualny trend 
wzrostowy kształtuje się na poziomie 4 proc. (średnio 294 zł na 
metrze kwadratowym). 

Rok 2018 na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych wypełniły doniesienia 
o kolejnych podwyżkach cen mieszkań, przy jednoczesnym niezmiennie rekordowym 
popycie na inwestycje deweloperskie. Z czego wynika ta sytuacja i czy w przyszłym 
roku możemy liczyć na odwrócenie trendu cenowego? Odpowiedzi przynosi analiza cen 
w IV kw. bieżącego roku (dla najpowszechniejszych metraży: 40–60 mkw.).

P
rzypomnijmy, że początek roku 2018 zbiegł się z  finiszem 
programu „Mieszkanie dla Młodych”. W  I  kw. wyczerpa-
no ostatnie środki na rządowe dopłaty do wkładu własne-

go przy zaciąganiu kredytów hipotecznych. Chociaż w Krakowie 
program nie napędzał popytu aż na taką skalę jak np. w Łodzi, wi-
dać, że po wygaszeniu systemowego dofinansowania oferta kra-
kowskiego rynku wyraźnie przesunęła się w kierunku droższych 
mieszkań. Można zadać pytanie, czy przy tegorocznych kilku-
procentowych podwyżkach średniej ceny metra kwadratowe-
go, w  swoim dotychczasowym kształcie program „Mieszkanie 
dla Młodych” (który de facto był jedynym wsparciem dla kupu-
jących i  być może dlatego okazał się sukcesem) miałby jeszcze 
rację bytu? Odpowiedź brzmi „nie”, chyba że limity zostałyby do-
stosowane do obecnych warunków rynkowych, ale i to mogłoby 
nie wystarczyć. Dla przypomnienia, w I kw. 2018 r. limity w pro-
gramie dla rynku pierwotnego w Krakowie i sąsiednich gminach 
wynosiły odpowiednio: ok. 5344 zł/mkw. (dla lokali z  „drugiej 
ręki” — ok. 4371 zł) i  ok. 4781 zł/mkw. (na rynku wtórnym: ok. 
3912 zł). Kwoty te nie tylko są znacznie niższe od obecnej śred-
niej ceny ofertowej dla całego miasta, która na koniec roku sięga 
7286 zł, ale zarazem wyższe od przeciętnych miesięcznych za-
robków w Polsce — ok. 4580 zł w III kw. tego roku (według danych 
GUS). Zatem nawet z pomocą programu, inwestycja w nierucho-
mość wiązałaby się z dużym obciążeniem finansowym. Nastroje 
konsumentów nie są optymistyczne. Na pytanie „Czy średnio za-
rabiającego Polaka stać na zakup mieszkania?”, aż blisko 80 proc. 
uczestników sondy portalu KRN.pl odpowiedziało „nie”. 

Oznacza to, że o ile w ciągu 2017 r. program „Mieszkanie dla 
Młodych” był czynnikiem stymulującym popyt na rynku nieru-
chomości, o  tyle obecne ceny wzmacniają zapotrzebowanie na 
kredyty hipoteczne. 

Podwyżki odnotowano we wszystkich krakowskich dziel-
nicach. Ciekawy wyjątek stanowią Bronowice, gdzie średnie 
stawki spadły z  8060 do 7660 zł/mkw. Być może negatywnie 
na popularność tej części miasta i komercjalizację inwestycji od-
działują przedłużające się remonty drogowe, które utrudniają 
komunikację. 

Średnia cena ofertowa mkw. w Krakowie w 2018 r. (z podziałem na kwartały)
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Gdzie kupimy najtaniej?
Biorąc pod uwagę średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku 
pierwotnym, najtańszymi obszarami miasta są obecnie: Swoszo-
wice (5693 zł/mkw.), Bieżanów-Prokocim (5983 zł/mkw.), Wzgó-
rza Krzesławickie (6125 zł/mkw.), Bieńczyce (6275 zł/mkw.) oraz 
Nowa Huta (6335 zł/mkw.). 

Wśród wymienionych dzielnic warto zwrócić uwagę na Nową 
Hutę, która w ostatnim czasie prężnie się rozwija i wykorzystuje 
swój potencjał inwestycyjny. Ze względu na niską gęstość zalud-
nienia (na kilometr kwadratowy przypada 827 osób; dane UMK 
na podstawie liczby zameldowanych mieszkańców), obszar ten 
może być jeszcze zabudowywany. Dużym zainteresowaniem 
wśród nabywców mieszkań cieszy się Bieżanów-Prokocim, któ-
ry już teraz ma prawie 65 tys. mieszkańców (3510 osób/kilometr 
kwadratowy). Większą liczbę mieszkańców, przy nieco niższej 
gęstości zaludnienia (ale większej powierzchni), ma tylko Prądnik 
Biały (72 334). 

Dzielnice dla najbogatszych
Niezmiennie do najdroższych dzielnic Krakowa należą: Stare 
Miasto, Krowodrza i  Grzegórzki, czyli ścisłe centrum. Średnia 
cena w Starym Mieście w IV kw. wynosi 11 764 zł/mkw. Porów-
nywalnie drogo jest w  położonym dalej od centrum Zwierzyń-
cu (10170  zł/mkw.). Dzielnica ta wciąż uchodzi za najbardziej 

prestiżową, dlatego odbiorcami powstających tu inwestycji są 
zamożni nabywcy, ceniący komfort (gęstość zaludnienia na po-
ziomie 770 osób/kilometr kwadratowy) i  dostęp do terenów 
zielonych. 

Przeciętne ceny ofertowe mieszkań realizowanych w  grani-
cach Krowodrzy i  Grzegórzkach przekraczają krakowską śred-
nią. Na koniec roku wynoszą 8616 i 8761 zł/mkw. Powyżej 8 tys. 
zł za metr kwadratowy zapłacimy również w  Podgórzu, gdzie 
stawki kształtują się na poziomie 8098 zł. 

Struktura podaży
Warto dodać, że Podgórze, podobnie jak w ubiegłych latach, cha-
rakteryzuje się wysoką podażą. Na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat wzrósł także udział w ogólnej liczbie nowych inwestycji, pro-
jektów realizowanych w  Dębnikach, Bieżanowie-Prokocimiu, 
Podgórzu Duchackim i  Prądniku Białym. Przykład tych dziel-
nic potwierdza tezę o  przesuwaniu aktywności deweloperów 
w stronę rejonów oddalonych od centrum. Z jednej strony stano-
wi to konsekwencję stopniowego wyczerpywania zasobów wol-
nych działek. Z drugiej pozwala przypuszczać, że słuszne okażą 
się obawy władz miasta o spadek znaczenia centrum (przez pro-
blemy z komunikacją, zanieczyszczenie powietrza i obciążenie tu-
rystyczne) oraz wyludnianie się tej części Krakowa.

Joanna Kus
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relAcje

Nowe technologie do walki ze smogiem

też zwiększyć swoje przychody dzięki sprzedaży przekształconego 
paliwa — powiedział współtwórca rozwiązania, Vidyut Mohar. 

Mniej zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy
II miejsce i nagroda o wartości 10 tys. dolarów zostały przyzna-
ne zespołowi Indrio Technologies. Tworzyli go doktorzy Uni-
wersytetu Stanforda, którzy wymyślili system ograniczający 
wydzielanie zanieczyszczeń związanych z tlenkami azotu. Są one 
emitowane do powietrza wskutek procesów spalania zachodzą-
cych w  samochodach czy autobusach. Z  ograniczeniem emisji 
zanieczyszczeń przez środki transportu związany był także pro-
jekt stworzony przez zespół Pi Green Tech Solutions z Pune City 
w Indiach. Opracowane urządzenie — Carbon Cutting Machine 
magazynuje zanieczyszczenia wytwarzane przez pojazdy, zapo-
biegając ich emisji do powietrza. W ten sposób nie tylko ogranicza 
się powstawanie smogu, ale i pozyskuje surowiec, który później 
można wykorzystać do produkcji atramentu. Za przygotowane 
przez siebie rozwiązanie, twórcy projektu otrzymali III miejsce na 
podium i nagrodę o wartości 5 tys. dolarów.

Czyste powietrze na przystanku autobusowym
Specjalną nagrodę wdrożeniową otrzymał polski zespół De-
grum. Jego członkowie zaprojektowali antysmogowe przy-
stanki autobusowe. Mają one zostać wyposażone w  filtr, 
który oczyszcza zanieczyszczone powietrze z zewnątrz, a czy-
ste wpuszcza do środka. Dzięki temu osoby korzystające 
z transportu publicznego, czekając na przyjazd autobusu, będą 

D
o finału kolejnej edycji Smogathonu zakwalifikowało się 12 
zespołów pochodzących z 5 kontynentów. 6 z nich miało 
szansę zaprezentować swoje projekty podczas gali finało-

wej, która odbyła się 19 listopada w Kijów Centrum. Ostatecznie 
wręczono trzy nagrody o łącznej wartości 30 tys. dolarów oraz 
specjalną nagrodę wdrożeniową (30 tys. zł), przygotowaną przez 
firmę Otrivin (GSK).

Zwycięzcy tegorocznej edycji
W  tym roku za najlepsze rozwiązanie antysmogowe uzna-
no projekt indyjsko-amerykańskiego zespołu Takachar. Tego-
roczni zwycięzcy zwrócili uwagę na problem spalania biomasy. 
Przykładowo, w  Delhi 25 proc. zanieczyszczeń powietrza po-
wstaje wskutek spalania resztek roślinnych w gospodarstwach 
rolnych. Zespół Takachar dostrzegł, że w  ten sposób nie tylko 
szkodzi się środowisku, ale i marnuje duży potencjał — bioma-
sę można przecież wykorzystać, np. jako nawóz, paliwo albo ak-
tywowany węgiel, stosowany w  filtrach. Teoretycznie rolnicy 
mogą oddawać odpady do ponownego przetworzenia, jednak 
barierę stanowi transport — po pierwsze często trzeba poko-
nać wiele kilometrów, po drugie — biomasa zazwyczaj ma bar-
dzo dużą objętość. Rozwiązaniem mogłoby być opracowanie 
sposobu przetwarzania odpadów na miejscu. Członkowie indyj-
sko-amerykańskiego zespołu wymyślili taki system, co doceniło 
jury, wręczając im nagrodę o wartości 15 tys. dolarów. Dzięki na-
szemu rozwiązaniu rolnicy mogą nie tylko przestać przyczyniać się 
do zanieczyszczania powietrza w związku ze spalaniem biomasy, ale 

Po raz kolejny na kilka dni Kraków stał się centrum walki ze smogiem. W stolicy 
Małopolski odbył się Wielki Finał globalnego już konkursu, nagradzającego 
zespoły, które chcą poprawić jakość powietrza, wykorzystując nowe technologie. 
Zakończył się Smogathon 2018.

Finaliści oraz jurorzy,  fot.: Agnieszka Fiejka Smogathon
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mogły oddychać zdrowym powietrzem. Dodatkowo jedna ze 
ścian przystanku oraz dach zostaną pokryte roślinnością. W za-
łożeniu ma to zapobiegać nagrzewaniu się konstrukcji. Projekt 
można rozszerzyć również o  dodatkowe elementy, np. panele 
fotowoltaiczne, ogrzewanie czy oświetlenie, a  nawet klimaty-
zację. Niezmiernie cieszymy się z nagrody wdrożeniowej ufundowa-
nej przez GSK, Otrivin. Mamy nadzieję, że nagroda ta pozwoli nam 
wykonać kolejny milowy krok w  naszym startupie, to jest budowę 
pierwszego egzemplarza. Dzięki temu uda nam się zweryfikować 
wyniki laboratoryjnych badań w  rzeczywistości. Chcemy, żeby na-
sze przystanki stały we wszystkich miastach, polskich, europejskich 
i leżących na innych kontynentach, które borykają się z problemem 
zanieczyszczenia — powiedział Jakub Szymanowicz z firmy De-
grum, odbierając nagrodę.

Jak Kraków walczy ze smogiem
Kraków jest miastem, w  Polsce szczególnie mocno kojarzącym 
się ze smogiem. Jednocześnie to właśnie tutaj powstają inicjaty-
wy, które mają skutecznie walczyć z  zanieczyszczeniem powie-
trza. Choć wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, dotychczasowe 
działania podejmowane w stolicy Małopolski zostały docenione 
przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

Jeżeli mówimy o  smogu w  Krakowie, to niestety jest to temat 
iście z thrillera filmowego, dlatego że smog to jest faktycznie ogrom-
ny problem naszego miasta — powiedział zastępca prezyden-
ta Krakowa do spraw rozwoju, Jerzy Muzyk, podczas otwarcia 
Wielkiego Finału Smogathonu. Zwrócił uwagę na przyczyny za-
nieczyszczenia powietrza w stolicy Małopolski. Należą do nich 
lokalizacja i ukształtowanie terenu miasta, które jest położone 
w  niecce, a  także rozwój komunikacji oraz ogrzewanie domów 
i mieszkań z wykorzystaniem węgla. Zastępca prezydenta Kra-
kowa wskazał również inicjatywy, jakie miasto podejmuje, by 
walczyć ze smogiem. Od 2012 r. trwa proces likwidacji nieeko-
logicznych palenisk — według szacunków, zostało ich jeszcze 
4  tys., jednak mają zniknąć do 1 września 2019 r. W  tym celu 
miasto prowadzi działania edukacyjne, a także dopłaca do wy-
miany pieców na bardziej przyjazne środowisku. Dodatkowo 
w  Krakowie duży nacisk kładzie się na rozwój komunikacji pu-
blicznej — inwestuje się w  nowoczesne autobusy elektryczne 
i podnosi znaczenie transportu szynowego. 

Polska inicjatywa znana na 5 kontynentach
W tym roku Wielki Finał został poprzedzony półfinałami w Sao Pau-
lo, Berkeley, Londynie, New Delhi, Pekinie oraz Katowicach. Smo-
gathon z roku na rok staje się coraz bardziej międzynarodowy i dociera 
do szerokich kręgów odbiorców na całym świecie, co łatwo zauważyć, 
weryfikując profil uczestników. Staramy się, aby wybrane projekty roz-
wiązywały problem smogu nie tylko w naszym mieście lub kraju, ale na 
całym świecie. Niezmiernie cieszymy się, że to właśnie Kraków staje się 
liderem walki o  czyste powietrze — powiedział Maciej Ryś, założy-
ciel Smogathonu. 12 najlepszych zespołów przyjechało do Krako-
wa. Byli wśród nich nie tylko przedstawiciele państw europejskich, 
ale też m.in. USA, Indii, Chin, Ugandy oraz Chile. Okazuje się zatem, 
że smog jest problemem globalnym, który dotyczy prawie wszyst-
kich, chociaż może być powodowany przez różne czynniki. Według 
WHO nawet 91 proc. osób na świecie na co dzień oddycha zanie-
czyszczonym powietrzem. Skutki takiego stanu rzeczy są zatrważa-
jące — co roku z powodu smogu przedwcześnie umiera 8 mln osób.

Gdy politycy śpią, trzeba działać oddolnie
Smogathon został założony przez cztery osoby: Macieja Rysia, 
Annę Ryś, Kamilę Knap oraz Macieja Ujejskiego. Pierwsza edycja 
konkursu odbyła się w 2015 r. Kilkanaście zespołów wzięło udział 
w 24-godzinnym hackathonie, w czasie którego próbowano zna-
leźć sposób na skuteczne zwalczanie smogu z  wykorzystaniem 
nowych technologii. Prowadzimy walkę z globalnym przeciwnikiem, 
a innowacje i technologia są szybko skalowalne i pozwalają na popra-
wę jakości życia już teraz, bez potrzeby oczekiwania na przebudzenie 
polityków. To właśnie dlatego wybraliśmy taką formę walki o czyste 
powietrze — wyjaśnia Kamila Knap, współzałożycielka inicjaty-
wy, która obecnie ma globalny charakter. Niestety, choć problem 
smogu ma ogromną skalę, działania na szczeblu rządowym po-
dejmowane są zbyt wolno. Dlatego tak bardzo potrzebujemy od-
dolnych projektów. Świadczy o tym także duże zainteresowanie 
konkursem dotyczącym rozwiązań poprawiających jakość powie-
trza, zarówno ze strony uczestników, którzy zgłaszają się z wielu 
krajów świata, jak i firm czy organizacji, wspierających inicjatywę. 
W tym roku grono partnerów Smogathonu tworzyli: Miasto Kra-
ków, Województwo Małopolskie, ING, Johnson Matthey, Otri-
vin, GSK, The Clean Breathing Institute oraz Philips.

Anna Kapłańska

Zwycięzcy oraz organizatorzy,  fot.: Agnieszka Fiejka Smogathon

Finaliści oraz jurorzy,  fot.: Agnieszka Fiejka Smogathon
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ekspert rAdzi

Zakup mieszkania bez tajemnic. 
Odpowiadamy na trudne pytania

Wraz z mężem planujemy zakup domu o wartości 
780 tys. zł. Okazało się, że jego obecny właściciel 
finansował zakup, korzystając ze wsparcia w formie 
kredytu hipotecznego, w wysokości 300 tys. zł, na okres 
15 lat. Czy kupno tego rodzaju nieruchomości może być 
ryzykowne? Czy istnieje możliwość wykreślenia tej hipoteki 
z księgi wieczystej? Kiedy należy to zrobić i jak wygląda 
cała procedura?

Dom z  kredytem nie powinien stanowić przeszkody dla nabyw-
cy. Zwłaszcza wtedy, kiedy kredyt był regularnie spłacany, a za-
dłużenie nie jest większe od wartości nieruchomości. Ewentualne 
komplikacje mogą pojawić się wówczas, gdy wartość kredytu hi-
potecznego jest wyższa od wartości domu. Tego typu sytuacje 
pojawiają się, gdy np. zadłużenie nagle przestało być spłacane. 
Inne utrudnienia mogą również pojawić się, gdy kredyt został 
zaciągnięty w  obcej walucie lub jest kredytem konsolidacyjnym 
i obejmuje kilka nieruchomości. Jednak na większość tego rodza-
ju problemów zwykle znajdzie się rozwiązanie. Jednakże opisana 
przez czytelniczkę sytuacja jest w  tym wypadku klarowna i  wy-
maga określonych, stałych czynności.

Przed zakupem trzeba dokładnie sprawdzić dokumenty zwią-
zane z  nieruchomością. Jednym z  podstawowych jest księga 
wieczysta. Należy poprosić sprzedającego o  jej numer. Księgi 
wieczyste są jawne, sprawdzamy je w  sposób elektroniczny na 
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w  zakładce Elektronicz-
ne Księgi Wieczyste. W dziale I mamy nazwę i opis nieruchomo-
ści, w dziale II nazwisko właściciela i podstawę prawną nabycia. 
Dział III będzie zawierał prawa, roszczenia i ograniczenia (należy 
go sprawdzić bardzo dokładnie). W części IV widnieje wierzyciel, 
w tym przypadku bank. Dział ten zawiera dane banku i wysokość 
hipoteki na dzień zawarcia umowy sprzedającego z bankiem. Hi-
poteka zabezpiecza konkretną nieruchomość, a  nie właściciela. 
Dlatego należy pamiętać o  dopełnieniu wszelkich formalności, 
aby nie kupić domu z cudzym kredytem.

 Jednym z niezbędnych dokumentów do podpisania notarial-
nej umowy przeniesienia własności (potocznie nazywanej umową 
kupna-sprzedaży) jest zaświadczenie z banku, tzw. promesa. Pro-
mesa to dokument, który zawiera dane kredytobiorcy, datę udzie-
lenia kredytu, wysokość finansowania, aktualne saldo, numer 
rachunku technicznego, prowizję za wcześniejszą spłatę, dekla-
rację wydania dokumentów pozwalających na zwolnienie zabez-
pieczenia. Jest wydawana najczęściej na 30 dni. W  tym okresie 
należy podpisać umowę. Informacje z promesy są niezbędne dla 
notariusza, który będzie sporządzał umowę kupna-sprzedaży.

Istnieje kilka sposobów spłaty hipoteki. Pierwszym, najczęściej 
spotykanym i najbardziej bezpiecznym dla kupującego jest samo-
dzielna spłata hipoteki. Procedura rozpoczyna się, gdy sprzeda-
jący uzyska od banku promesę. Przy umowie kupna-sprzedaży 
notarialnej, nabywca przelewa środki na wskazany rachunek ban-
kowy z promesy, pozostałą kwotę przekazuje na konto sprzeda-
jącego. Na adres nowych właścicieli przychodzi pismo z  banku 
o całkowitej spłacie zadłużenia i zgodzie na wykreślenie z hipo-
teki. Wniosek, dokument z banku, opłatę w wysokości ok. 100 zł 
oraz inne załączniki składa się w  sądzie w  wydziale wieczysto-
-księgowym, który orzeka o wykreśleniu z hipoteki. Procedura ta 
trwa w zależności od sądu — zwykle ok. 2 miesięcy, w niektórych 
miastach może się nieco wydłużyć.

 Drugi sposób polega na tym, że sprzedający sam spłaca swo-
je zadłużenie i wykreśla hipotekę jeszcze przed umową kupna-
-sprzedaży. Zadatek z  umowy przedwstępnej i  ewentualne 
środki własne wpłacane są na jego konto. Sprzedający spłaca 
wierzytelność, a bank wydaje oświadczenie o całkowitej spłacie 
zadłużenia i zgodzie na wykreślenie z hipoteki. 

Zbywca składa dokumenty do sądu, gdzie wydane zosta-
nie oświadczenie o  wykreśleniu hipoteki. Z  tym dokumentem 
sprzedający udaje się do notariusza i bezpiecznie może podpi-
sać umowę kupna-sprzedaży.

Proces zakupu domu obciążonego hipoteką nie jest szczegól-
nie skomplikowany. W  większości przypadków to zwykła for-
malność, która wymaga poświęcenia nieco większej ilości czasu 
oraz złożenia pewnej liczby dokumentów. Aby uniknąć wszel-
kiego ryzyka, warto konsultować działania w  tym zakresie ze 
specjalistami — wówczas zyskamy gwarancję, że zostaniemy za-
dowolonymi nabywcami danej nieruchomości. 

Joanna Sojda 
Specjalista ds. Nieruchomości

POWER INVEST 

Odpowiadając na pytania czytelników, eksperci POWER INVEST wyjaśniają wszelkie 
wątpliwości związane z zakupem nieruchomości. Przed podjęciem tak ważnej decyzji 
należy zwrócić uwagę na wiele okoliczności, które mogą utrudnić przeprowadzenie 
korzystnej dla nabywcy transakcji. Problematyczne wydaje się m.in. wykreślenie 
hipoteki z księgi wieczystej. Czy słusznie?
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Inwestujesz w nieruchomości? Zastanów się 
nad konsolidacją

Dla kogo przeznaczony jest kredyt konsolidacyjny? 
Ubiegać się o kredyt konsolidacyjny może każdy, na takiej samej zasadzie 
co o inne produkty kredytowe. Wnioskodawca powinien otrzymywać sta-
łe dochody, posiadać zdolność do czynności prawnych, zdolność kredyto-
wą oraz dobrą historię kredytową — zaznacza Ronald Szczepankiewicz, 
ekspert kredytowy i współwłaściciel RM Kredyty. Jest to rozwiąza-
nie przede wszystkim dla osób, które posiadają lokal mieszkalny z hi-
poteką, akceptują formę zabezpieczenia i  przede wszystkim mają 
świadomość, że kredyt konsolidacyjny stanowi zaawansowany pro-
dukt finansowy i jego uzyskanie może zająć ponad miesiąc — zwłasz-
cza w przypadku braku ustanowionej hipoteki.

Główne zalety konsolidacji zobowiązań
Do głównych zalet takiego rozwiązania należy obniżenie łącznej raty 
kredytowej. Posiadanie jednej raty jest znacznie wygodniejsze — nie 
trzeba pamiętać o płaceniu kilku. Co za tym idzie, mniejsza rata auto-
matycznie oznacza mniejsze miesięczne zobowiązanie i  tym samym 
większą zdolność kredytową. Kredyt konsolidacyjny umożliwia rów-
nież wydłużenie okresu kredytowania. Podczas przenoszenia zo-
bowiązań do innego banku istnieje możliwość negocjacji lepszych 
warunków, np. korzystniejszego oprocentowania. Dużym plusem dla 
każdego, kto ma problem z  terminową spłatą rat, jest umożliwienie 
zmiany daty spłaty miesięcznych powinności. Poza kwotą, którą bę-
dziemy spłacali, banki dają nam możliwość dobrania dodatkowych 
pieniędzy. Najczęściej jest to określony przez bank procent od poży-
czanych środków. Istnieje również szansa na skonsolidowanie wszyst-
kich zobowiązań — od kredytu gotówkowego po limit odnawialny.

Wady kredytu konsolidacyjnego
Niestety jednoczesnym plusem i  minusem w  tym rozwiązaniu jest 
samo wydłużenie okresu spłaty. Większa liczba lat, na które zaciąga-
my zobowiązanie, powoduje wzrost części odsetkowej kredytu. Im 
dłuższy okres spłaty, tym więcej odsetek będziemy musieli zapłacić. 
Im dłużej spłacamy kredyt, tym bardziej rośnie ryzyko, że stracimy 

Czym jest konsolidacja? To połączenie więcej niż dwóch zaciągniętych zobowiązań w jeden 
z jednolitą stopą procentową oraz jednym okresem spłaty. Najczęstszym celem konsolidacji jest 
jedna, niższa rata. Kredyt konsolidacyjny umożliwia spłatę różnych zobowiązań, np. kredytu 
hipotecznego, gotówkowego, karty kredytowej, a umowy mogą być zawarte z różnymi bankami.

płynność finansową przed uregulowaniem wierzytelności. Minusem 
tego rozwiązania jest również problem z  obliczeniem całkowitego 
kosztu, bo choć banki udostępniają kalkulatory rat, to jednak rzadko 
kiedy narzędzia te uwzględniają wszystkie dodatkowe opłaty. W we-
ryfikacji informacji udzielanych przez bank może pomóc zaufany do-
radca kredytowy. 

Proces ubiegania się o kredyt konsolidacyjny
Proces ubiegania się o  kredyt konsolidacyjny przebiega tak samo 
jak w  przypadku innych zobowiązań. Do tej procedury potrzebne 
są także te same dokumenty. Jednak z uwagi na to, że celem konso-
lidacji jest połączenie bieżących, spłacanych przez wnioskodawcę 
zobowiązań, należy dodatkowo udokumentować wysokości kredy-
tów i  pożyczek, które mają podlegać konsolidacji. Warto wiedzieć, 
że środki, przyznane z kredytu konsolidacyjnego, nie zostaną wypła-
cone bezpośrednio kredytobiorcy, a trafią wprost na poczet spłaty 
konsolidowanych zobowiązań. 

Kiedy warto zdecydować się na konsolidację? 
Na konsolidację należy zdecydować się w momencie, gdy klient ma 
na głowie dużo rat kredytowych i nie daje sobie z nimi rady. To roz-
wiązanie zapewni możliwie jak najniższe miesięczne zobowiązanie 
oraz koszty. W celu zmniejszenia wysokości długu, trzeba maksymal-
nie wydłużyć okres kredytowania. Wówczas kredyt konsolidacyjny 
umożliwi redukcję obciążeń, jednak kosztem wydłużenia czasu spła-
ty i wzrostu całkowitej sumy zobowiązania (w porównaniu z dotych-
czasowymi kosztami). Sytuacja przedstawia się inaczej w momencie, 
gdy nie mamy problemu ze spłatą rat, a konsolidację chcemy zasto-
sować po to, aby np. zwiększyć swoją zdolność kredytową. W takim 
przypadku warto się zastanowić, czy lepszym pomysłem nie będzie 
spłacenie całego zobowiązania gotówką, a następnie odebranie jej 
w formie kredytu hipotecznego (LTV/remont). 

Przed skorzystaniem z  oferty kredytu konsolidacyjnego, warto 
porównać całkowity koszt zaciąganego kredytu z kosztami obecnie 
posiadanych zobowiązań. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które 
zaciągały kredyty w warunkach wysokich stóp procentowych. Mu-
szą spłacać wiele rat kredytowych i nie radzą sobie z tymi zobowią-
zaniami. Jeśli jednak celem klienta jest zwiększenie zdolności kredytowej 
poprzez konsolidację, a nie ma on problemu ze spłacaniem rat, warto za-
stanowić się, czy w tej sytuacji inne rozwiązanie nie byłoby korzystniejsze 
— podsumowuje Ronald Szczepankiewicz. 

Katarzyna Pastor

www.rmkredyty.pl
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Artykuł sponsorowAny

Dlaczego warto inwestować w Przemyślu.
Pomyśl i oblicz
Jeżeli ktoś sporo zarobił w 2018 r., może dobrym rozwiązaniem dla niego będzie 
zainwestowanie środków pieniężnych w nieruchomości i obniżenie należnej za cały 
rok daniny (podatek dochodowy) na rzecz Skarbu Państwa.  

W
 tym kontekście należy podkreślić, że są jeszcze loka-
lizacje warte uwagi. Mające potencjał, ale wciąż nie-
zdobyte. Takim miejscem już wkrótce może okazać się 

Przemyśl. To miasto nadgraniczne, z wielowiekową tradycją, bo-
gatą historią, pełne zabytków, otoczone terenami zielonymi, licz-
nie odwiedzane przez turystów.

Grudzień każdego roku to czas podsumowań, planów na na-
stępny rok. Warto zastanowić się, czy nie skierować swoich dzia-
łań inwestycyjnych na przemyski rynek nieruchomości. Piękne 
kamienice usytuowane w obrębie starego miasta mogą być inte-
resujące dla inwestorów ze względu na znacznie niższe ceny od 
stawek obowiązujących na większych obszarach miejskich. 

Przemyśl położony jest w  pobliżu przejścia granicznego 
z Ukrainą, blisko autostrady A4. Znajduje się tu międzynarodowy 
dworzec kolejowy, dzięki czemu inwestorzy mają dobre perspek-
tywy tworzenia baz turystycznych, nakierowanych na zwiedzanie 
Przemyśla, Bieszczad czy też sąsiedniego Lwowa. Przebiegający 

blisko szlak Green Velo (wschodni szlak rowerowy, najbardziej 
spektakularna trasa rowerowa), trzecia w Europie pod względem 
wielkości Twierdza Przemyśl oraz pobliski Krasiczyn — perła re-
nesansu, Arłamów wraz z dwoma stokami narciarskimi i hotelem 
o wysokim standardzie z basenem i spa — stanowią zachętę do 
rozważenia możliwości podjęcia w Przemyślu działalności gospo-
darczej w  zakresie np. krótkoterminowego wynajmu lokali bądź 
na dłuższe okresy, lub też wynajmu lokali użytkowych np. na re-
stauracje, bary itd.

Aktualne ceny i prognozy na przyszłość
Aktualne niskie ceny kamienic to jednak stan przejściowy. W miarę 
wzrostu zainteresowania miastem i jego walorami na pewno war-
tość nieruchomości wielolokalowych ulegnie zmianie, zaś teraz 
ulokowane w  nich środki przyniosą wymierny zysk inwestorom. 
Zauważamy od około roku wzmożone zainteresowanie takimi bu-
dynkami przez obywateli innych państw, a  analizując ruch tury-
styczny, jako biuro nieruchomości, odnotowujemy również wzrost 
zapotrzebowania na tzw. krótki wynajem lokali mieszkalnych.

Ma to związek ze zwiększonym napływem turystów z innych 
państw (w szczególności z Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela, Nor-
wegii i Słowacji). 

Polscy turyści odwiedzający Przemyśl to przede wszystkim 
mieszkańcy województw dolnośląskiego, lubelskiego, mazowiec-
kiego i zachodnio-pomorskiego.

Nowy Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun zapo-
wiedział budowę parku kulturowego na starówce, co w  konse-
kwencji przyciągnie nowe grupy turystów poszukujących miejsc 
zakwaterowania. Jest to szansa dla inwestorów. 

Ceny nieruchomości (wielkopowierzchniowych kamienic) 
sprzedawanych w  ścisłym centrum Przemyśla kształtują się 
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w granicach od 1,4 do 2,7 tys. zł za metr kwadratowy powierzch-
ni. Takie budynki wielolokalowe mamy w  ofercie naszego biura. 
Nieco dalej od centrum wartość metra kwadratowego kamienicy 
w dobrym stanie technicznym kształtuje się w granicach od 800 
do 1,2 tys. zł (przy czym kwota 800 zł/mkw. dotyczy powierzchni 
lokalu mieszkalnego zamieszkałego przez najemcę). W porówna-
niu ze stawkami w większych miastach, ceny przemyskich kamie-
nic, często pięknych i zabytkowych, są mocno konkurencyjne.

Przykładowo — ceny w  Krakowie w  kamienicach, często 
o nieuregulowanych stanach prawnych, zamieszkałe przez na-
jemców, w  nie najlepszym standardzie wyposażenia, kształtu-
ją się w  kwotach od 4 tys. zł/mkw., a  w  lepszych lokalizacjach 
od 6–8 tys. zł/mkw. Ceny takich nieruchomości po kosztownym 
wyremontowaniu i uregulowaniu stanu prawnego wynoszą od 
12 tys. zł/mkw.

W co i jak zainwestować?
Informując potencjalnych inwestorów, podajemy uśrednio-
ne ceny wynajmu lokali w  Przemyślu w  ramach tzw. najmu 
krótkoterminowego: 
• pokój jednoosobowy — 150 zł/dobę
• pokój dwuosobowy — 120 do 190 zł/dobę

Dane z  obu tabel wskazują, że w  ciągu roku znacząco 
zwiększa się liczba turystów w  Przemyślu i  okolicach. W  kon-
tekście słabej bazy noclegowej (często o niskim standardzie wy-
posażenia) w mieście, analizowane dane powinny być zachętą dla 
inwestorów. 

Przemyśl stwarza niepowtarzalną szansę dla ludzi przedsię-
biorczych i  firm. Na miejscu oferujemy pomoc, w  tym pomoc 
prawną oraz kredytową, a dzięki dobrej współpracy z władzami 

Osobowy ruch graniczny na przejściu w Medyce

Osobowy ruch graniczny z uwzględnieniem przejść na Dworcu PKP w Przemyślu  
oraz w porcie lotniczym Rzeszów

• pokój trzyosobowy — 140 do 210 zł/dobę
• pokój czteroosobowy — 150 do 240 zł/dobę.

Ceny najmu w  Przemyślu nie odbiegają znacznie od cen 
najmu w  dużych i  turystycznych miastach, co wskazuje na 
opłacalność inwestowania w  tej lokalizacji. Opłacalny jest 
również zakup lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na krót-
ki wynajem.

Średnie ceny lokali mieszkalnych na terenie Przemyśla przed-
stawiają się następująco:
• lokal w bardzo dobrym stanie technicznym — od 3 do 3,5 tys. 

zł/mkw.
• lokal do remontu — od 1, 5 tys. do 2 tys. zł/mkw.

Ze względu na fakt, że Przemyśl mieści się w strefie nadgranicz-
nej, zakup nieruchomości przez obywateli spoza Unii Europejskiej 
jest utrudniony i wymaga uzyskania zgody na nabycie nierucho-
mości, wydawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Potwierdzeniem przedstawionych wyżej okoliczności, które 
mają być zachętą dla inwestorów, są dane z BIOSG (Bieszczadzki 
Oddział Straży Granicznej), zestawione w  poniższych tabelach. 
Wynika z nich, że co roku zwiększa się ruch turystyczny na przej-
ściu granicznym w  Medyce, przejściu kolejowym w  Przemyślu 
i porcie lotniczym w Rzeszowie.

Rok

Przejście 
graniczne 

— Medyka
(liczba osób)

Różnica 
w stosunku do roku 

poprzedniego
(liczba osób)

Przejście 
kolejowe

(liczba osób)

Różnica 
w stosunku do roku 

poprzedniego
(liczba osób)

Ogółem 
ruch graniczny

(liczba osób)

Różnica 
w stosunku do roku 

poprzedniego
(liczba osób)

Różnica 
w stosunku do roku 

poprzedniego  
w %

2010 3 566 359 + 634 272 114 940 – 12 036 3 681 299 + 622 236 + 20

2011 4 056 412 + 490 053 101 741 – 13 199 4 158 153 + 476 854 + 12

2012 4 543 355 + 486 943 80 228 – 21 513 4 623 583 + 465 430 +11

2013 4 944 834 + 401 479 47 968 – 32 260 4 992 802 +369 219 + 8

2014 4 611 813 – 333 021 32 727 – 15241 4 644 540 – 348 262 - 7

2015     5 066 534 + 454 721 35 536 + 2 809 5 102 070 + 457 530 + 9

2016  5 335 528 + 268 994 43 236 + 7 700 5 378 764 + 276 694 + 5,4

2017 5 492 235 + 156 707 311 369 + 268 133 5 803 604 + 424 840 + 7,9

Przejście graniczne 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

medyka 4 056 412 4 543 355 4 944 834 4 611 813 5 066 534 5 335 528 5 492 235

przemyśl (Dworzec pkp) 101 741 80 228 47 968 32 727 35 536 43 236 311 369

rzeszów (port lotniczy) 320 113 394 831 392 703 364 161 403 484 408 165 425 102

miasta i  firmami budowlanymi gwarantujemy, że ewentualne 
transakcje będą bezpieczne i  przeprowadzone w  profesjonalny 
sposób.

Zbigniew Foryś
NIERUCHOMOŚCI A.Galiszkiewicz Sp. Jawna

Przemyśl, ul. Plac na Bramie 2
www.gik24.com; www.nieruchomosciprzemysl.pl

więcej informacji również na str. 100 dwutygodnika

(źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)
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Apartamenty Rzepichy — 
inwestycja w spokojnej okolicy
Apartamenty Rzepichy to kameralna inwestycja zlokalizowana na Woli Justowskiej, 
położonej w krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec.

H
ałas, zanieczyszczone powietrze i  gęsta zabudowa spra-
wiają, że wiele osób jest zmęczonych życiem w  mieście. 
Jednocześnie to właśnie duże aglomeracje zapewniają do-

stęp do miejsc pracy z atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia, jak 
również stwarzają warunki do edukacji i rozwoju osobistego. Dla 
osób, które chcą połączyć korzyści płynące z mieszkania w mie-
ście z  możliwością odpoczynku po pracy, rozwiązanie stanowi 
zamieszkanie w  spokojnej okolicy, ale z  możliwością szybkiego 
dojazdu do centrum. Jednym z takich miejsc jest Wola Justowska, 
położona na terenie krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec. Powstaje 
tu nowa inwestycja mieszkaniowa — Apartamenty Rzepichy.

Osiedle jest usytuowane w otulinie Lasu Wolskiego, w pobli-
żu Kopca Piłsudskiego. Niedaleko znajduje się również Zalew 
w Kryspinowie, co umożliwia weekendową rekreację wśród ziele-
ni. Jednocześnie 6 km dzieli Apartamenty Rzepichy od Błoń Kra-
kowskich, a 8 od Rynku Głównego. Z tej lokalizacji można także 
wygodnie dostać się do lotniska w Balicach oraz autostrady A4.

Apartamenty Rzepichy to kameralne osiedle, składające się 
z  trzech budynków, w  których mieści się łącznie 18 mieszkań, 
a  także dwóch domów jednorodzinnych w  zabudowie bliźnia-
czej. Metraże zaprojektowanych mieszkań liczą od ok. 60 do ok. 
200 mkw., dlatego każdy ma szansę znaleźć lokal dostosowany 

do swoich potrzeb. Oprócz tego inwestor jest otwarty na różne-
go rodzaju zmiany — poszczególne mieszkania można połączyć 
w układzie pionowym, jak również wykupić cały segment, w któ-
rego skład wchodzą trzy poziomy. Klienci mogą ingerować także 
w kwestie dotyczące wykończenia i aranżacji wnętrz.

Osoby, które zdecydują się na zakup mieszkania na parterze, 
otrzymają do wyłącznego korzystania ogródki, natomiast do 
mieszkań na wyższych kondygnacjach będą przynależały balko-
ny. Inwestor zadbał o  niezależny system ogrzewania za pomo-
cą pieca dwufazowego, a także system wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją oraz instalację inteligentnego domu.

Architektura budynków łączy w  sobie tradycję z  nowocze-
snością. Niewielka liczba kondygnacji oraz dwuspadowy dach 
sprawiają, że obiekty mają przytulny, domowy wyraz, natomiast 
zastosowanie połączenia drewna, szkła i  aluminium dodaje no-
woczesnego charakteru. Duże przeszklenia od strony południo-
wo-zachodniej zapewniają odpowiednie oświetlenie wnętrz, 
a  szklane balustrady optycznie powiększają przestrzeń balko-
nów, jednocześnie nadając całości lekkość.

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, inwestycja zosta-
nie ogrodzona i objęta całodobowym monitoringiem. Plac zabaw 
i  zaprojektowany teren zielony pozwolą mieszkańcom odpocząć 
po pracy, a  także będą sprzyjały nawiązywaniu relacji i  integracji 
międzysąsiedzkiej. Wzięto pod uwagę również potrzeby kierow-
ców — do każdego mieszkania przynależą dwa miejsca postojowe.

Inwestycję realizuje firma KKD Wola, specjalizująca się w ka-
meralnych projektach mieszkaniowych. Do jej dotychczasowych 
realizacji należą willa na Woli Justowskiej oraz Osiedle Niezapo-
minajka — zespół trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych.

Zgodnie z planem, inwestycja ma zostać zakończona w IV kw. 
2019 r. 

Anna Kapłańska
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Perły z sieci

Biblioteka Narodowa Danii 

Biblioteka Królewska w Kopenhadze to jedna 
z największych bibliotek w Europie ze zbiorami liczącymi 
ponad 21 mln woluminów. Od 1989 r. pełni  funkcję 
biblioteki Uniwersytetu w Kopenhadze. XIX-wieczny, 
ceglany budynek znajduje się w ogrodach królewskich 
na terenie dawnego kanału portowego w centrum 
Kopenhagi. W 1999 r. do zabytkowego gmachu 
dobudowano nowy obiekt, a obydwa budynki połączono 
przeszklonym mostem. Nowa budowla autorstwa pracowni 
architektonicznej Schmidt, Hammer & Lassem nazwana 
została Czarnym Diamentem ze względu na użycie 
szlifowanego granitu do wykończenia zewnętrznej części 
budynku. Czarny Diament liczy 8 poziomów, z czego 5 
należy do biblioteki. W pomieszczeniach znajdują się 
czytelnie oraz siedziby administracji. W budynku mieszczą 
się także księgarnia, kawiarnie, restauracje, centrum 
badawcze oraz archiwa. Oprócz biblioteki, wewnątrz 
znajdują się: Narodowe Muzeum Fotograficzne, sala 
koncertowa i wystawowa.

Most szejka Zayeda  

Most imienia szejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana to 
stalowa konstrukcja autorstwa Zahy Hadid. Obiekt powstał 
w 2010 r. i miał na celu połączenie wyspy Abu Zabi ze 
stałym lądem. Most ten jest najbardziej skomplikowaną 
konstrukcją tego typu na świecie. Ma długość 842 m, 64 m 
wysokości i składa się z dwóch deków podwieszonych 
do trzech stalowych łuków, z których największy ma 
234 m rozpiętości. Most tworzą stalowa konstrukcja 
oraz betonowe filary. Jego najwyższy punkt sięga 60 m 
nad poziomem wody. Po obydwu stronach konstrukcji 
znajduje się czteropasmowa autostrada oraz dwie 
kładki dla pieszych. Niesymetryczny kształt mostu ma 
odzwierciedlać faliste wydmy pustyni. Całość dopełnia 
dynamiczne oświetlenie, które podkreśla najważniejsze 
fragmenty konstrukcji mostu oraz pozwala na wyświetlanie 
skomplikowanych pokazów iluminacyjnych. Koszt realizacji 
inwestycji wyniósł 300 mln dolarów.

Guangzhou Circle 

Charakterystyczny budynek znajduje się w miejscowości 
Guangzhou w Chinach. Pełni funkcję siedziby firmy Hongda 
Xingye Group oraz Guangdong Plastic Exchange — największego 
na świecie centrum handlu surowcami z tworzyw sztucznych. 
Obiekt zaprojektowany przez włoskiego architekta Josepha 
di Pasquale oddano do użytku w 2013 r. Guangzhou Circle 
jest najwyższym okrągłym budynkiem na świecie — ma 138 m 
wysokości, składa się z 35 pięter, w tym 2 podziemnych. 
Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 85 tys. mkw. 
Wyjątkową cechą obiektu jest przechodząca przez środek 
dziura o szerokości 48 m. Według autora projektu inspiracją 
podczas projektowania była kantońska moneta z dziurką, która 
ma przynosić szczęście. W geometrii budynku można również 
odnaleźć wiele odniesień do cyfry 8 i znaku nieskończoności, 
które mają wymiar duchowy w chińskiej kulturze. Oprócz 
przestrzeni biurowych, w budynku znajdują się restauracje, 
kawiarnie i tarasy widokowe.

fot. Still ePsiLoN, flickr.com

fot. Julian Herzog, fot. na lic. Wikimedia Commons

fot. na lic. Wikimedia Commons



Z kraju

Ceny mieszkań rosną do granicy absurdu
Z raportu ronin24.pl wynika, że aktualnie za 1 mkw. mieszkania w Warszawie trzeba 
zapłacić średnio 9520 zł. Dla porównania, w  I  kw. tego roku przeciętna cena lokum 
w stolicy wynosiła 8661 zł/mkw. W ciągu roku można zatem zaobserwować podwyżkę 
wynoszącą aż 9,92 proc. Podobną tendencję odnotowano w Gdańsku (tutaj ceny wzro-
sły aż o 10,58 proc. — z 7098 do 7849 zł/mkw.) oraz Katowicach (wzrost o 10,41 proc. 
— z 4936 do 4939 zł/mkw.). Na drugim końcu statystyk plasuje się Łódź, gdzie podwyż-
ki cen nie były tak mocno dostrzegalne, jak w innych polskich miastach. Tutaj za każdy 
metr kwadratowy kupujący muszą zapłacić średnio 4939 zł, a jeszcze na początku ro-
ku wystarczającą sumą było 4754 zł/mkw. Podwyżka wynosi zatem 3,89 proc.

Aby kupić mieszkanie w Krakowie, Wrocławiu albo Poznaniu, w I kw. br. trzeba by-
ło liczyć się z  wydatkiem ponad 6 tys. zł/mkw. Średnie ceny wynosiły odpowiednio: 
6843, 6411 i 6337 zł/mkw. Aktualnie w stolicy Małopolski średnia cena metra kwadra-
towego przekroczyła już 7 tys. zł i wynosi 7286 zł, natomiast we Wrocławiu i Poznaniu 
wzrosła odpowiednio do 6886 i 6692 zł.

Absurd sytuacji rośnie wraz z cenami — wystarczy zestawić koszty zakupu mieszka-
nia ze średnimi zarobkami w Polsce. Według informacji GUS przeciętne wynagrodze-
nie w III kw. 2018 r. wyniosło 4580,20 zł.

Długi Polaków pozwoliłyby wybudować 
elektrownię 
W minionym kwartale liczba dłużników wzrosła o 33 tys. osób, a suma 
zaległości urosła o blisko 2,4 mld zł. Tym samym łączna kwota długu 
wynosi obecnie 73 mld zł. Jak szacuje BIK InfoMonitor, są to środki, 
które pozwoliłyby na wybudowanie elektrowni atomowej lub wypła-
cenie świadczeń w programie „500 plus” przez 3 lata. Co więcej, dłuż-
nicy wciąż powiększają swoje zaległości, gdyż tempo wzrostu kwoty 
jest zdecydowanie wyższe niż przyrost liczby zadłużonych osób. Coraz 
więcej kredytobiorców ma problem z terminową spłatą ok. 10 tys. zł.

Biorąc pod uwagę regiony, najgorzej przedstawiają się wyniki 
z Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego czy województwa lubuskie-
go, gdzie na 1000 pełnoletnich mieszkańców odpowiednio 113, 114 
i 115 to osoby zalegające ze spłatą. Z kolei najlepiej z długami radzą 
sobie mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski oraz Podlasia.

Przeciętny dług w przeliczeniu na 1 osobę często przekracza śred-
nią krajową. Rekordzistą wśród dłużników jest 62-letni mieszkaniec 
Lubelszczyzny, który ma do spłaty 68,5 mln zł.

W programie „Czyste powietrze” brakuje 
konsekwencji 
Eksperci ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń zwracają 
uwagę na brak konsekwencji w programie „Czyste powietrze”. Jak za-
znaczają, dla powodzenia programu i osiągnięcia obranego celu, czyli 
eliminacji smogu, konieczna jest właściwa kolejność działań. SSO ape-
luje, by zasady programu wskazywały i umożliwiały prawidłowy har-
monogram prac. Tylko kompleksowa termomodernizacja ma sens i fak-
tycznie przyczynia się do poprawy sytuacji. Wymiana źródła ciepła na 
ekologiczne niewiele wniesie, jeśli budynek nadal będzie generował 
wysokie zapotrzebowanie na ciepło. Bez względu na wykorzystywane 
paliwa, koszty ogrzewania nadal będą wysokie. Konieczność częstego 
sięgania po droższe, ekologiczne paliwa przyczyni się do poszukiwania 
tańszej alternatywy, a tym samym powrotu do paliw złej jakości.

Priorytetem jest ocieplenie zewnętrzne budynku. Dopiero w nieru-
chomości, która posiada odpowiednią ochronę termiczną, sprawdzi się 
korzystanie z ekologicznego ogrzewania i pozwoli zmniejszyć emisję 
szkodliwych substancji.
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Z Krakowa

Zaprezentowano projekt budżetu miasta 
na 2019 rok 
Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił projekt budżetu Kra-
kowa na rok 2019. Przyszłoroczny budżet miasta po raz pierw-
szy przekracza kwotę 6 mld zł. Jego największa część — 1,3 mld zł 
— zostanie przeznaczona na edukację i oświatę. Na drugim miej-
scu jest rozwój transportu, na który zarezerwowano kwotę 
760 mln zł. W przyszłym roku realizowane będą jedynie inwesty-
cje, które są już rozpoczęte oraz te, które mają kompletną doku-
mentację i są gotowe do rozpoczęcia. Na inwestycje strategiczne 
Kraków zamierza przeznaczyć kwotę 375 mln zł, z czego 233 mln 
zł będzie pochodzić ze środków własnych miasta. Na zieleń zare-
zerwowano 180 mln zł, a 130 mln zł na rewitalizację istniejących 
parków oraz utworzenie nowych: m.in. parku Reduta i Młynówki 
Królewskiej. Pozostałe 50 mln zł przeznaczono na wykupy grun-
tów, na których powstaną tereny zielone. W  budżecie odłożono 
również 16 mln zł na wykup Lasu Borkowskiego. Z kolei na reali-
zację zadań z budżetu obywatelskiego przewidziane jest 25 mln zł.

Plan rozwoju Lotniska Kraków/Balice 
Zatwierdzono „Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice”. Wy-
znacza on kierunek rozwoju portu lotniczego oraz określa za-
dania, których realizację zaplanowano do 2036 r. Plan zakłada 
m.in budowę nowego pasa startowego, rozbudowę terminala 
pasażerskiego, poszerzenie płyty postojowej dla samolotów 
oraz przeniesienie terminala cargo w  bezpośrednie sąsiedz-
two drogi wojewódzkiej numer 774. Głównym zadaniem in-
westycyjnym jest budowa nowej drogi startowej, która stano-
wi kluczowy element infrastruktury portu lotniczego. Nowa 
droga startowa o długości 2800 m będzie wyposażona w in-
frastrukturę pozwalającą na start i lądowanie boeingów 787. 
Do 2036 r. lotnisko ma obsługiwać głównie połączenia euro-
pejskie, realizowane przez przewoźników wykorzystujących 
samoloty kodu C, czyli najczęstsze połączenia latające z  i do 
Krakowa. Zadania realizowane będą etapowo, aby zminimali-
zować utrudnienia w funkcjonowaniu portu lotniczego. War-
tość planowanych inwestycji wynosi ok. 1 mld zł.

Porozumienie w sprawie parku przy 
ul. Karmelickiej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Zarząd Zieleni Miejskiej podpisa-
ły porozumienie dotyczące utworzenia parku miejskiego wraz z Zie-
loną Czytelnią pomiędzy ul. Karmelicką a terenem Dolnych Młynów. 
W wyniku porozumienia, Zielona Czytelnia — ogród wypoczynkowy, 
który powstanie za budynkiem biblioteki przy ul. Rajskiej — stanie się 
częścią Parku Miejskiego, co pozwoli na stworzenie jednego, dużego 
terenu zieleni dostępnej dla mieszkańców. W pierwotnym planie te-
ren Zielonej Czytelni miał być wygrodzony. Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna dysponuje projektem wraz z  pozwoleniem na budowę dla 
urządzenia Zielonej Czytelni oraz projektem na dobudowę do budyn-
ku biblioteki punktu informacyjnego w formie przeszklonego pawilo-
nu. Podpisane porozumienie zakłada, że koncepcja Parku Miejskie-
go będzie nawiązywać do projektu Zielonej Czytelni, a  jego przygo-
towanie poprzedzone zostanie konsultacjami z mieszkańcami w celu 
wypracowania dogodnej koncepcji zagospodarowania. Finansowanie 
obu inwestycji będzie prowadzone przez strony we własnym zakresie.

fot. Pawel Swiegoda, 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 4,2994

chf 3,8137

Pln 3,62%

iii kw. 2018 7200 zł

iii kw. 2018 14  870

budżetowe (skarbowe) 8%

ustawowe 5%

Pln 1,7% (październik 2018)

euR 2,2% (październik 2018)

wibOR * 1,7200

euRibOR ** –0,3160

libOR chf –0,7454

libOR euR *** –0,3577

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)                         148,68

tabela nr 231/A/NBP/2018 z dnia 28.11.2018

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

(dane na dzień 27.11.2018 [Euribor],  
21.11.2018 [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 22.11.2018)

(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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Piękne i użyteczne, czyli design w Krakowie

Lubomira Trojan oraz Alfred Marek. Pierwszą nagrodę otrzymał 
Kacper Kunicki za „Parkieciaki”. Drugie miejsce jury przyznało za 
pracę Chusto-nerka autorstwa Dmytra Nikiforchuka. Trzecia na-
groda trafiła do Małgorzaty Wesołowskiej za „Stańczyki”. Ponad-
to wyróżniono pracę „Zbiór” Agnieszki Cieszanowskiej.

Szeroka oferta od wystawców
W targowy weekend można było odwiedzić stoiska wystawców, 
zarówno projektantów, rzemieślników, jak i artystów. Odwiedza-
jący mogli zapoznać się z ofertą i dokonać zakupu m.in. mebli, po-
ścieli, oświetlenia, różnego rodzaju dodatków i  akcesoriów do 
aranżacji wnętrz. Stoiska charakteryzowała duża różnorodność 

relAcje

Z
aprojektowani — Krakowskie Spotkania z  Dizajnem przy-
ciągnęły ok. 3500 miłośników niebanalnych rozwiązań 
w architekturze wnętrz. Sukcesem okazało się połączenie 

targów z  warsztatami i  wykładami prowadzonymi przez zapro-
szonych ekspertów: wykładowców i praktyków zajmujących się 
polskim designem. Dużym zainteresowaniem cieszył się zwłasz-
cza temat prac hand made — miejsca na szkolenie z  tworzenia 
biżuterii i ceramiki zostały zarezerwowane na długo przed rozpo-
częciem spotkania. W siedzibie Krakowskich Szkół Artystycznych 
przy ul. Zamoyskiego 52 odbył się również wykład prof. Czesła-
wy Frejlich z  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w  którym 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Zaproszenie na Zaprojektowa-
nych przyjęli także projektanci: Zuzanna Niespor i Emma Scola-
ri z Mediolaniu, Jadwiga Husarska, Olga Dąbrowska oraz Adam 
Groch. Ponadto wśród wydarzeń towarzyszących targom war-
to zwrócić uwagę na wystawę młodych artystów (przygotowa-
ną w siedzibie Krakowskich Szkół Artystycznych i nadal otwartą 
dla zwiedzających), która skupia się na różnych perspektywach 
spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń, wykorzystujących od-
mienne środki wyrazu. Od projektów wnętrz, przez obraz fo-
tograficzny, po strukturę i  estetykę przedmiotu na przykładzie 
artystycznej biżuterii. 

Podczas Targów Zaprojektowani rozstrzygnięto konkurs „3D 
— Dziedzictwo dla dizajnu”, organizowany przez Międzynaro-
dowe Centrum Kultury. Prace konkursowe oceniali: Tomasz Ry-
galik, Czesława Frejlich, Michał Piernikowski, Monika Rydiger, 

Podczas czterech dni (od 15 do 18 listopada) mieszkańcy Krakowa otrzymali dużą 
dawkę tego, co najlepsze we współczesnym designie. Swoje prace zaprezentowali 
artyści, rzemieślnicy i producenci. Organizatorami wydarzenia były: Szkoła Wnętrz 
i Przestrzeni, Krakowskie Szkoły Artystyczne oraz Szkoła Visual Merchandisingu. 
Oficjalnym parterem przedsięwzięcia zostało Miasto Kraków, zaś jednym 
z partnerów medialnych — dwutygodnik „Krakowski Rynek Nieruchomości”. 
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— z jednej strony dzieła sztuki, z drugiej przedmioty codziennego 
użytku, a nawet meble dla zwierząt od polskiej pracowni Creati-
ve Manufacture. 

Swoje oferty i  prace prezentowały niewielkie firmy oraz sa-
modzielni twórcy. Dzięki temu wydarzenie stało się okazją do 
promocji lokalnego designu, rękodzieła i prac rzemieślników. Od-
wiedzający chętnie korzystali z bezpłatnych porad dotyczących 
projektowania i wyposażenia wnętrz. 

Ceramika
Nie zabrakło słów uznania i  zachwytu dla prac artystów. Mnie 
osobiście najbardziej podobają się rzeczy użyteczne, a  jednocześnie 

piękne. Na przykład naczynia od pani Moniki Kopciowskiej. Pracow-
nia artystyczna Arcydzielnia, tam, na górze, na antresoli, idźcie sami 
zobaczyć — zachęcała pani Joanna, mieszkająca w  Krakowie od 
kilku miesięcy.

Na stoisku pracowni Arcydzielnia wyróżniały się m.in. ozdobne 
ceramiczno-glianiane kubki w kształcie twarzy. Inspiracje artyst-
ka czerpie bezpośrednio z  natury (np. otaczającego pracownię 
lasu), kolorów ziemi i wody. Do projektów przenikają także moty-
wy etniczne, będące śladem po różnego rodzaju podróżach. 

Miłośnicy ceramiki mogli zapoznać się również m.in. z ofertą 
Pracowni Artystycznej FORMA, w której powstają ozdobne ani-
malistyczne rzeźby, oryginalne formy ceramiczne czy abstrakcyj-
ne obrazy.

Drewno
Osoby ceniące naturalne materiały z  pewnością zwróciły uwa-
gę na drewniane baterie łazienkowe od Green Home Design 
czy piękne meble, o szlachetnej strukturze, ze stolarni Huberta 
Heblarza. Stosując tradycyjne metody obróbki surowca, stolar-
nia ta specjalizuje się w łączeniu litego drewna ze stalą i żywicą 
epoksydową. 

Loft
Na targach nie zabrakło również produktów w  stylu loftowym. 
Do industrialnych wnętrz pasują np. projekty od Lyoo.pl. Firma 
oferuje meble, przedmioty codziennego użytku oraz oświetlenie, 
dla których wspólnym mianownikiem są nurty loft, industrial i ste-
ampunk. W pracach Lyoo.pl wykorzystywane są przede wszyst-
kim stalowe i żeliwne elementy oraz dębowe drewno. 

Joanna Kus
fot.: Paulina Kozieł
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Łazienka w naturalnym wydaniu

Ż
ycie w wielkim mieście ma wiele zalet, takich jak dostęp do 
atrakcyjnych miejsc pracy, dobrze rozwinięta infrastruktu-
ra i komunikacja publiczna czy szeroki wachlarz możliwości 

edukacyjnych. Z  drugiej jednak strony mieszkańcy dużych aglo-
meracji na co dzień narażeni są na hałas i niedogodności związa-
ne z  zanieczyszczeniem środowiska. Aby odpocząć i  zredukować 
stres, potrzebujemy kontaktu z przyrodą, jednak wyjazd poza mia-
sto czy wyjście do parku nie zawsze są możliwe, zwłaszcza zimą. 
Ponieważ wiele czasu każdego dnia spędzamy w mieszkaniu, war-
to wygospodarować tu choćby niewielką przestrzeń, która choć 
trochę będzie przypominała środowisko naturalne. Jednym z po-
mieszczeń, które szczególnie kojarzą się z relaksem, jest łazienka. 
W jaki sposób wprowadzić do niej odrobinę przyrody?

Naturalne materiały
Zastanawiając się nad elementami wykończenia, możemy sięgnąć po 
naturalne materiały. Dobry przykład stanowi drewno, które optycz-
nie ociepla wnętrza i wprowadza do nich przytulny nastrój. Możemy 
zastosować je zarówno na podłodze, jak i na ścianie albo jej fragmen-
cie. Niestety ze względu na dużą wilgotność powietrza, w łazience nie 
sprawdzi się każdy rodzaj drewna, a  tylko taki, który charakteryzu-
je niewielki współczynnik skurczu. Gatunki twarde będą o wiele lep-
szym wyborem niż miękkie. Drewno zastosowane w łazience wymaga 
także odpowiedniego przygotowania. Należy je szczególnie starannie 
zaimpregnować, zabezpieczając przed wilgocią, np. za pomocą spe-
cjalnego oleju, lakieru albo lakiero-bejcy. Drewno w łazience cały czas 
pracuje, dlatego mocując drewniane elementy do podłoża, zastosujmy 
elastyczny klej. Jeżeli nie jesteśmy przekonani do wykończenia łazien-
ki za pomocą naturalnego drewna, możemy pomyśleć o jego imitacji. 
Na rynku dostępne są np. płytki w kształcie desek.

Stylowe dodatki
Naturalne materiały mogą posłużyć również do wykonania dodat-
ków. Przykładowo, w łazience dobrze będzie się prezentować lu-
stro w drewnianej ramie. Do przechowywania drobiazgów, takich 

Zmęczeni wielkomiejskim krajobrazem chętnie uciekamy za miasto, by zrelaksować się 
w otoczeniu przyrody. Naturalne elementy możemy wprowadzić również do własnego 
mieszkania. Duże pole dla wyobraźni stanowi łazienka. 

ArAnżAcje wnętrZ

jak kosmetyki czy środki higieniczne, mogą posłużyć koszyki z wi-
kliny albo rattanu. Materiał ten nadaje się także do wykonania ko-
sza na pranie. Sznurkowy dywanik będzie stanowił dopełnienie 
całości. Pole do popisu zostawiają także przedmioty użytkowe, ta-
kie jak mydelniczka albo pojemnik na mydło w płynie, a także kubki, 
w których trzymamy szczoteczki do zębów. Warto wybrać modele 
gliniane albo nawiązujące do drewna. Dodatkowym walorem będą 
świece zapachowe, które ładnie wyglądają, stojąc na co dzień na 
półce, a jednocześnie mogą pomóc się zrelaksować w czasie kąpie-
li. Warto postawić na świeże zapachy, kojarzące się z przyrodą.

Magia kolorów
Natura może stanowić inspirację również pod względem kolory-
stycznym. Nie od dziś mówi się o tym, że zielony kolor uspokaja, re-
laksuje, pozwala się wyciszyć. Jeżeli pracujemy przy komputerze, 
pomoże odpocząć naszym oczom. Warto zatem wykorzystać jego 
potencjał i śmiało wprowadzić go do naszej łazienki — na ścianach, 
w kolorze płytek albo w dodatkach. Z różnymi odcieniami zieleni 

fot.: Bondex
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dobrze komponują się brązy i beże. Ogólnie mile widziane są kolory 
ziemi i barwy, które możemy zaobserwować w lesie. Warto zwró-
cić na to uwagę także podczas zakupu ręczników, zasłon i  innych 
przedmiotów użytkowych, które oprócz pełnienia konkretnych 
funkcji, mogą odgrywać także rolę dekoracyjną.

Wpuśćmy do domu trochę życia
Aby nieco ożywić łazienkę i wprowadzić do niej jeszcze więcej na-
turalnych elementów, możemy postarać się o kilka roślin. Wilgot-
ne środowisko sprzyja szczególnie gatunkom tropikalnym, jednak 
nie sprawdzi się w  przypadku sukulentów. Idealna sytuacja jest 
wtedy, gdy w łazience znajduje się okno, zapewniające odpowied-
nią ilość światła, niezbędnego do procesu fotosyntezy. Jeśli łazien-
ka jest ciemna, powinniśmy zastąpić światło słoneczne sztuczną 
lampą. Inna opcja to zakup dwóch podobnych roślin cieniolubnych. 
Podczas gdy jedna z  nich będzie stała w  ciemnej łazience, druga 
powinna znajdować się w jasnym pomieszczeniu. Co kilka dni mo-
żemy je zamieniać, tak by każda z nich otrzymywała odpowiednią 
porcję potrzebnego światła. W  łazience świetnie poradzą sobie 
m.in. skrzydłokwiat, dracena, zielistka, epipremnum, wężownica 
czy różne odmiany bluszczu i paproci. Rośliny możemy postawić na 
półkach lub parapetach albo powiesić w kwietnikach obok lustra. 
Kiedy dostępna przestrzeń na to pozwala, część osób wybiera jed-
ną dużą roślinę w donicy stojącej na podłodze. Odważni mogą zde-
cydować się na kompozycję z  żywych roślin, ułożonych w  obraz, 
albo nawet na całą zieloną ścianę. Jeżeli nie jesteśmy przekonani 
do żywych roślin, warto zastosować motywy roślinne w  elemen-
tach dekoracyjnych. W  łazienkach ciekawie prezentują się także 
fototapety przedstawiająca fragment krajobrazu.

Zieleń nie tylko od święta
Łazienka inspirowana naturą z pewnością nie zastąpi wyprawy w góry 
czy choćby spaceru do lasu albo parku. Pomoże nam jednak dobrze 
czuć się na co dzień, a nie tylko w weekendy, gdy mamy czas, by wyje-
chać za miasto. A codzienny, choćby krótki relaks, jest nam potrzebny 
do prawidłowego funkcjonowania. Poza tym, gdy często przebywamy 
w zanieczyszczonym środowisku, każdy kontakt z naturą jest cenny, 
nawet jeśli sprowadza się do posadzenia kilku roślin doniczkowych.

Anna Kapłańska

fot.: Bondex
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Mieszkanie w stylu szkockim

D
la jednych to nieco surowe formy i minimalistyczne deko-
racje, przełamane tkaninami w  tradycyjną szkocką kra-
tę, dla drugich to poczucie komfortu i  bezpieczeństwa 

w  myśl filozofii cosagach. Szkocja stanowi inspirację dla archi-
tektów i projektantów wnętrz, którzy chcą zaproponować swo-
im klientom coś innego niż najpopularniejsze ostatnio aranżacje 
w  stylu skandynawskim. Styl szkocki sprawdzi się zwłaszcza je-
sienią i  zimą, kiedy szczególnie doceniamy takie cechy wnętrza, 
jak ciepło, wygoda i przytulny nastrój. 

Cosagach — szkocka filozofia szczęścia
Według filozofii cosagach mieszkanie zapewnia schronienie, a tak-
że daje możliwość kontaktu z naturą (poprzez naturalne materia-
ły) i przestrzeń spotkania z człowiekiem. Nazwa nurtu pochodzi 
od gaelickiego słowa oznaczającego norę, w  której chowają się 
małe zwierzęta. To zatem ciepłe i bezpieczne miejsce, w którym 
można ukryć się przed całym światem. Podstawowym celem 
aranżacji wnętrza w stylu szkockim jest wobec tego relaks — po-
mogą w nim gęste dywany, wełniane koce, poduszki, wygodne fo-
tele i kanapy, a przede wszystkim kominek, przy którym można 
ogrzać się w jesienne i zimowe wieczory. 

Przede wszystkim natura
Ponadto w mieszkaniu urządzonym w stylu szkockim nie może za-
braknąć drewna, najlepiej w naturalnym kolorze, ale dopuszczal-
ne są również ciemniejsze odcienie. Zarówno meble, jak i podłoga 
powinny być drewniane, by budzić skojarzenia z surowym pięk-
nem natury. Podłoga może składać się z desek z widocznymi sło-
jami — w  ten sposób podkreślimy naturalny charakter wnętrza. 

Szkockie motywy w aranżacji wnętrz to rozwiązanie, po które coraz częściej sięgamy, 
aby stworzyć przytulny, domowy klimat w chłodne dni. Zaletą tego stylu jest 
wyeksponowanie naturalnych materiałów i roślin (np. wrzosów lub owoców dzikiej 
róży). Co jeszcze składa się na styl szkocki i czym jest cosagach?

Im więcej elementów natury, tym lepiej. Mile wi-
dziane będą zarówno żywe, jak i suszone kompozy-
cje z roślin. Można je zawiesić w różnych miejscach, 
co nieco „ożywi” pomieszczenie. Do wykończenia 
ścian warto wykorzystać kamień, cegłę lub drew-
niane elementy. Do stylu szkockiego nie będą 
pasować tapety, mniej rygorystyczne zakazy obo-
wiązują w przypadku farb. Ściany można malować, 
ale ich kolory powinny być neutralne lub zbliżone 
do kolorów natury (barwy ziemi, biel, beże). Unikaj-
my intensywnych barw i kontrastowych zestawień 
kolorystycznych. 

Minimalizm, szkocka krata i kominek
Tekstylia i  rośliny to właściwie podstawowe ele-
menty dekoracyjne w szkockich mieszkaniach. Aby 
oddać istotę filozofii cosagach, należy zrezygnować 
z wielu dodatków i ozdób. Sprawdzą się natomiast 
wszelkie wariacje na temat szkockiej kraty. Moż-
na sięgnąć po kraciaste wzory w różnych kolorach 
i pokryć nimi poduszki lub obicia kanapy. 

Jeśli w danym pomieszczeniu, np. salonie lub sypialni, znajduje 
się kominek, warto wykorzystać go do stworzenia strefy relaksu. 
W jego pobliżu należy ustawić nie tylko fotel czy kanapę, ale tak-
że mały stolik kawowy i regał na książki. 

Dopełnieniem klimatycznego wnętrza będą nastrojowe świe-
ce zapachowe lub dyskretne oświetlenie. Przy fotelu i regale na 
książki swoją funkcję dobrze spełnią lampy stojące lub lampy 
z ciekawym abażurem, np. z motywem roślinnym czy wykonane 
z tektury. 

Karolina Naramek

ArAnżAcje wnętrZ







pArtner

ry
n

ek
 

p
ie

rw
o

tn
y



30 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2018

i Stare MiastoV Krowodrza

iV Prądnik Biały

iii Prądnik Czerwony

Więckowice

Zabierzów

Modlniczka

Zielonki

Bibice

Xiii Podgórze

ii Grzegórzki

Vii Zwierzyniec

Viii Dębniki

iX Łagiewniki- 
Borek Fałęcki

X Swoszowice

Xi Podgórze 
Duchackie

Vi Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

16

15

46

38

45

43 2

49

1

5

46 52

39

8

4

51

44

jasnogórska

opolska

focha

monte cassino

grota-roweckiego

Bu
ns

ch
a

sko
tnick

a

ko
bi

er
zy

ńs
ka

za
ko

pi
ań

sk
a iV obwodnica

w
ad

ow
ick

a
ka

lw
ar

yj
sk

a

al. p
owst. 

Śląskich

mirowska

Balicka

Bronowicka królewska

armii krajowej

królowej jadwigi

kapelanka

w
ielicka

wielicka

ar
m

ii 
kr

aj
ow

ej

al
. 2

9 l
ist

op
ad

a

Bora-komorowskiego

jana pawła ii

al. pokojumogilska

Di
et

la

no
w

oh
uc

ka

nowohucka

starowiślna

kamieńskiego

lipska

13 29

14

35
34

23

40

35
33

47

9

17

67

10

11

26

28

31

27

25

3

36

48

50

42

18

19
20

30

32

22

21

24

12

I Stare MiastoV Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony

Więckowice

Zabierzów

Modlniczka

Zielonki

Bibice

XIII Podgórze

II Grzegórzki

VII Zwierzyniec

VIII Dębniki

IX Łagiewniki- 
Borek Fałęcki

X Swoszowice

XI Podgórze 
Duchackie

VI Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

7

28

3841

32

43

3

39

37

Jasnogórska

Opolska

Focha

Monte Cassino

Grota-Roweckiego

Bu
ns

ch
a

Sko
tnick

a

Ko
bi

er
zy

ńs
ka

Za
ko

pi
ań

sk
a IV obwodnica

W
ad

ow
ick

a
Ka

lw
ar

yj
sk

a

Al. P
owst. 

Śląskich

Mirowska

Balicka

Bronowicka
Królewska

Armii Krajowej

Królowej Jadwigi

Kapelanka

W
ielicka

Wielicka

Ar
m

ii 
Kr

aj
ow

ej

Al
. 2

9 L
ist

op
ad

a

Bora-Komorowskiego

Jana Pawła II

Al. PokojuMogilska

Di
et

la

No
w

oh
uc

ka

Nowohucka

Starowiślna

Kamieńskiego

Lipska

44
16

6

11

33

40

2

19

14

15

17

13

20

4

12

18

10

31

5

40

36

1

35

9

8

21

23

30

29

29

34

47

24 25

22

30



31Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2018

rynek pierwotny | mapa inwestycji

XV 
Mistrzejowice

XVi Bieńczyce

XiV Czyżyny

XViii Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVii Wzgórza Krzesławickie

Xii Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

55

54

53

56

37

59 58

57

Bora-komorowskiego

gen. andersa

ptaszyckiego

Bieńczycka

ko
cm

yrz
ow

sk
a 

al. solidarności

igołomska

Domy

Salon MAX-FLIZ

Mieszkania

I Stare MiastoV Krowodrza

IV Prądnik Biały

III Prądnik Czerwony

Więckowice

Zabierzów

Modlniczka

Zielonki

Bibice

XIII Podgórze

II Grzegórzki

VII Zwierzyniec

VIII Dębniki

IX Łagiewniki- 
Borek Fałęcki

X Swoszowice

XI Podgórze 
Duchackie

VI Bronowice

Skawina

Zakopane

Kielce

Katowice

7

28

3841

32

43

3

39

37

Jasnogórska

Opolska

Focha

Monte Cassino

Grota-Roweckiego

Bu
ns

ch
a

Sko
tnick

a

Ko
bi

er
zy

ńs
ka

Za
ko

pi
ań

sk
a IV obwodnica

W
ad

ow
ick

a
Ka

lw
ar

yj
sk

a

Al. P
owst. 

Śląskich

Mirowska

Balicka

Bronowicka
Królewska

Armii Krajowej

Królowej Jadwigi

Kapelanka

W
ielicka

Wielicka

Ar
m

ii 
Kr

aj
ow

ej

Al
. 2

9 L
ist

op
ad

a

Bora-Komorowskiego

Jana Pawła II

Al. PokojuMogilska

Di
et

la

No
w

oh
uc

ka

Nowohucka

Starowiślna

Kamieńskiego

Lipska

44
16

6

11

33

40

2

19

14

15

17

13

20

4

12

18

10

31

5

40

36

1

35

9

8

21

23

30

29

29

34

47

24 25

22

30

XV 
Mistrzejowice

XVI Bieńczyce

XIV Czyżyny

XVIII Nowa Huta

Niepołomice

Wieliczka

XVII Wzgórza Krzesławickie

XII Bieżanów-Prokocim

Sandomierz

45

43

26

46

Bora-Komorowskiego

Gen. Andersa

Ptaszyckiego

Bieńczycka

Ko
cm

yrz
ow

sk
a 

Al. Solidarności

Igołomska

Domy

Mieszkania

27

42

Numery poszczególnych inwestycji odpowiadają 
numeracji zamieszczonej w tabeli na str. 32–35



32 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2018

rynek pierwotny | zestawienie inwestycji

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

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

70–134,  
30–98

8800–10 000,  
8500–12 000 Inter-Bud Developer 37

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

4 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.

5 Al. 29 Listopada/ul. Meiera bud. B – październik 2019 38–52 6420–6950 Dom-Bud M. Szaflarski 62

6 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 64

7 Modern House (ul. Radzikowskiego) zrealizowana 48 6865 Grupa Deweloperska Start 59

8 Osiedle Pasteura (ul. Pasteura 1) luty 2020 32–78 7000–8000 Tętnowski Development 56

9 Panorama Prądnik (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) I kw. 2020 34–70 4949–7100 Nokturn Deweloper 51

10 Prądnik Biały I kw. 2020 68–150 6760 Agencja Bracia Sadurscy 53

11 Willa Słowicza (ul. Radzikowskiego 108) I kw. 2019 37–71 6668–7508 WAKO 60

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

49

Grzegórzki   Średnia cena: 8761 zł/mkw. 

prądnik Biały   Średnia cena: 7200 zł/mkw. 

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 7

Przedszkola: 42

Szkoły podstawowe: 14

Lekarze rodzinni: 9

Szpitale: 1

Lekarze rodzinni: 7

Szpitale: 2

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 48

stare miasto  Średnia cena: 11 764 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: 10 170 zł/mkw. 

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

19 Głowackiego (ul. Głowackiego) bud. 1 – zrealizowany,  
bud. 2 – październik 2019 40–105 7900–9950 Dom-Bud M. Szaflarski 41,62

20 Imperial Green Park Villa (ul. Truszkowskiego) IV kw. 2019 44–97 od 6399 Imperial Capital 64

21 Oaza Bronowice (ul. Stańczyka) bud. 5 – wrzesień 2019,  
bud. 7, 9 – zrealizowany 29–91 7490–9290 Oaza Bronowice I okładka

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 5

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 5+1 nocna

Linie autobusowe: 17

prądnik czerwony   Średnia cena: 7713 zł/mkw. 

Bronowice   Średnia cena: 7660 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metr. [mkw.] Cena br. [zł/mkw.] Firma Patrz str.
13 Cieślewskiego 7A (ul. Cieślewskiego) III kw. 2019 38–67 6400–7700 Firma JANEX 45
14 ul. Dominikanów IV kw. 2020 30–103 7900–8900 HSD Inwestycje

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

39 - 72 6400–7400 Dom-Bud M. Szaflarski 62

16 ul. Reduta budynek B1/C – sierpień 2019 42–50 od 6300 Krakoin 63
17 Słowiańskie Wzgórze II etap (ul. Marchołta 3) I kw. 2019 33–97 6900–7800 WAKO 60

18 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 62

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: 5983 zł/mkw. 

Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.
26 Mała Góra (ul. Mała Góra) zrealizowana 61–70 5500–6100 Proins 58
27 Mała Góra bud. C (ul. Mała Góra) IV kw. 2019 45–69 5800–6500 Proins 58

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

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.

22 Apartamenty Rzepichy (ul. Rzepichy) 2019 63–200 od 6000 KKD Wola 54

23 Jesionowa 12A (ul. Jesionowa) zrealizowana 373 8040 Komin-Flex 50

24 Magnoliowy Ogród (ul. Podłącze) b.d. 54–147 11 500–13 500 Richards Investment II okładka

25 River Lane (ul. Borowego) I kw. 2020 27–180 od 9396 Core Development 57
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łagiewniki – Borek Fałęcki   Średnia cena: 7286 zł/mkw. 

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

41 Hoffmanowej III kw. 2019 21–78 od 7500 Budopol 44

Przedszkola: 12

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 3 Linie tramwajowe: 3

Linie autobusowe: 24

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

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

dębniki     Średnia cena: 7466 zł/mkw. 

podgórze duchackie   Średnia cena: 6793 zł/mkw. 

podgórze     Średnia cena: 8098 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.

37 Bonarka (ul. Strumienna) II etap – IV kw. 2021 20–106 6800–8400 HSD Arrow 52

38 Enklawa Rodzinna (ul. Kordiana) IV kw. 2018 39–57 5900–6650 Grupa Deweloperska Start 59

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

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

29 ATAL Kliny Zacisze II A II kw. 2020 23–123 od 5500 ATAL 46,61

30 Kobierzyńska 59 IV kw. 2019 34–76 8450–8700 MWM Development 55

31 Lubostroń Park (ul. Lubostroń 15) grudzień 2019 34–66 od 7190 EXCON 42

32 ul. Małysiaka/ul. Komuny Paryskiej I kw. 2019 41–90 5700–6000 Proins 58

33 Nove Skotniki (ul. Dobrowolskiego) I/ II kw. 2019 od 222 4500–5250 Inter-Bud Developer III okładka, 
1, 39

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

etap Kopenhaga – zrealizowany,  
etap Reykjavik – III kw. 2019 39–92 b.d. Novo Maar 63

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

36 Pszczelna (ul. Pszczelna) III kw. 2019 39–56 7400–8400 Grupa Deweloperska Start 59
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Nazwa Inwestycji (lokalizacja) Termin realizacji Metraż [mkw.] Cena brutto [zł/mkw.] Firma Patrz str.

42 Aleja Pokoju 83 IV kw. 2019 36–89 od 5900 ATAL 61

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: 6425 zł/mkw. 

Przedszkola: 10

Szkoły podstawowe: 4

Lekarze rodzinni: 4 Linie tramwajowe: 8+2 nocne

Linie autobusowe: 18

Bieńczyce   Średnia cena: 6275 zł/mkw. 

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

45 ul. Okulickiego/ ul. Fatimska IV kw. 2020 24–106 5200–6850 HSD Inwestycje

Przedszkola: 16

Szkoły podstawowe: 7

Lekarze rodzinni: 5

Szpitale: 1 

Linie tramwajowe: 7+1 nocna

Linie autobusowe: 20

mistrzejowice   Średnia cena: 6466 zł/mkw. 

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

43 Piasta Towers (ul. Piasta Kołodzieja)
bud. 3 – I/II kw. 2019, 
bud. 5 (przedsprzedaż) 
– III kw. 2020

30–86 5344–7500 Inter-Bud Developer 36

44 Osiedle Kameralne (ul. Jancarza/Kurzei) I kw. 2019 54–58 6900–7250 Grupa Deweloperska Start 59

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.

46 Osiedle Klonowe 14  
(Wieliczka, ul. Topolowa/ Kraków, ul. Bogucicka) I kw. 2019 55 4173–4885 Savan Investments 43

47 Słoneczna Rezydencja  
(Zakopane, ul. Bogdańskiego) III kw. 2019 45 od 10 900 Confisio 47
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Piasta Towers bud. 3 i 5

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	 	 VI	 	 25,45	 190	875	zł

	 2	 	 III	 	 47,93	 325	924	zł

	 3	 	 VII	 	 51,01	 351	969	zł

	 4	 	 II	 	 65,92	 441	664	zł

	 5	 	 VI	 	 86,86	 464	180	zł

nazwa inwestycji Piasta Towers bud. 3 i 5

adres os.	Bohaterów	Września	84B

miasto Kraków

cena za mkw. od	5344	do	7500	zł

termin oddania bud.3 – I/II kw. 2019 r. 

 bud. 5 (przedsprz.) – III/IV  kw.  2020  r.

liczba kondygnacji 10

balkon tak

taras nie

ogródek	 nie

miejsce parkingowe (cena) 30	000	zł	–	35	000	zł	(garaż) 

	 18	000	zł	(zewnętrzne	w	bud.	5)

komórka lokatorska (cena) 2500	zł/	m2 (bud. 5)

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

36 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 24/2018
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Grzegórzki Park bud. 5 i 6

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

            3     VI                               70,46                   648 232 zł 

 4      II             80,57                  717 073  zł

 3   VIII   57,04 581 808 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 8500 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.

37Krakowski Rynek NieruchomościnNr 24/2018
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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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Nove Skotniki

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 5	 	 —	 	 221,64	 997	380	zł

	 5	 	 —	 	 221,64	 1	163	610	zł

nazwa inwestycji	 Nove	Skotniki

adres ul.	Antoniego	Dobrowolskiego

miasto Kraków

cena za mkw. od	4500	do	5250	zł

termin oddania	 I/II	kwartał	2019	r.

liczba kondygnacji 2+strych

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe tak

komórka lokatorska brak

Informacje o inwestycji

Przykładowe domy

Opis inwestycji

Nove Skotniki	 to	 nowoczesne	 domy	 w  zabudowie	 bliźniaczej	
zlokalizowane	w Krakowie	Skotnikach	przy	ul.	Dobrowolskiego.	
Łączą	w sobie	komfort	życia	w mieście	z klimatem	panującym	na	
terenach	podmiejskich.	Położone	na	działce	o łącznej	powierzch-
ni	ok.	1,8 ha,	w spokojnej	okolicy	w otoczeniu	terenów	zielonych	
oraz	zabudowy	jednorodzinnej,	zapewniają	wytchnienie	od	wiel-
komiejskiego	zgiełku.

Inwestycja	 położona	 jest	 w  sąsiedztwie	 pętli	 autobusowej	
w Skotnikach	oraz	niedaleko	zajezdni	tramwajowo-autobusowej	
„Czerwone	 Maki”	 i  parkingu	 park&ride,	 co	 gwarantuje	 szybką	
i wygodną	komunikację	zarówno	z centrum	miasta,	jak	i południo-
wą	częścią	Krakowa.	Walory	estetyczne	 inwestycji	będą	wyeks-
ponowane	dzięki	nowoczesnej	 i  lekkiej	formie	architektonicznej	
budynków	wyróżniającej	 się	 dwuspadowym	dachem,	 szklanymi	
balustradami	oraz	licznymi	przeszkleniami.

4
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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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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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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 parter 34,84 273 711 zł

 1 II 37,92 304 308 zł

 2 I 44,03 345 910 zł

 3 I 53,97 372 390 zł

 3 III 56,08 420 600 zł

 4 parter 66,00 508 200 zł

nazwa inwestycji Lubostroń Park

adres ul. Lubostroń 15 A

miasto Kraków

cena za mkw. od 7190 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 10 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Lubostroń Park to wyjątkowa inwestycja zlokalizowana w spokoj-
nej i zielonej części osiedla Ruczaj.

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

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

MARKA 
DEWELOPERSKA
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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. 6400–7700	zł

termin oddania III kw. 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek nie

miejsce parkingowe (cena)	 29	032	zł–34	300	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	38	do	67	m²	(1-,	2-	i	3-pokojowe),	w	różnych	konfigu-
racjach.	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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ATAL Kliny Zacisze 

aTaL S.a. 
Biuro Sprzedaży Mieszkań: ul. Nadwiślańska 11/331, 30-527 Kraków
tel. 609 301 182 | e-mail: kliny@atal.pl | www.atal.pl

nazwa inwestycji ATAL Kliny Zacisze

adres ul. Biskupa Albina Małysiaka

miasto Kraków

cena za mkw. 5500–5800 zł brutto

termin oddania IV kwartał 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 28 000 zł brutto

komórka lokatorska (cena) 2500 zł brutto/m2

Informacje o inwestycjiOpis inwestycji

Na południu Krakowa, w cichej, malowniczej części dzielnicy 
Dębniki, przy ulicy Biskupa Albina Małysiaka, powstanie przy-
jazne osiedle aTaL kliny zacisze. Bliskie sąsiedztwo terenów 
rekreacyjnych, rozbudowana infrastruktura oraz wygodna komu-
nikacja sprawią, że nowa inwestycja ATAL będzie doskonałym wy-
borem dla wszystkich poszukujących spokojnego miejsca do życia 
i jednocześnie korzystających z udogodnień, jakie niesie ze sobą 
zamieszkiwanie w dużym mieście.

Własne mieszkanie to dla wielu osób jeden z podstawowych ce-
lów życiowych, dlatego zadbaliśmy o komfort przyszłych miesz-
kańców. Architektura budynków połączy w sobie ponadczasową 
elegancję i współczesny design.

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 parter 33,64 195 112 zł brutto

 2 IV 39,99 233 112 zł brutto

 3 II 60,30 345 410 zł brutto

 4 IV 72,82 401 910 zł brutto

 4 IV 87,61 483 215 zł brutto

Przykładowe mieszkania

46 Krakowski Rynek NieruchomościnNr 24/2018
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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

www.confisio.pl

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

https://www.krn.pl/inwestycja/witkowickie-wzgorze,2734
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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  
Justowskiej przy ul. Jesionowej. To wyjątkowy dom dla osób, któ-
re pragną mieszkać w spokojnym, pięknym, a jednocześnie pre-
stiżowym otoczeniu, w sąsiedztwie terenów zielonych. Tutaj Las 
Wolski, Park Decjusza, rzeka Rudawa i krakowskie Błonia są na 
wyciągnięcie ręki. Równocześnie lokalizacja zapewnia świetny do-
jazd na obwodnicę/autostradę. Projekt domu jest bardzo funkcjo-
nalny i wyróżnia się ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi. 
Budynek można dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(posiada szyb windowy). Pomieszczenia w przyziemiu dzięki do-
świetleniu i odpowiedniej wysokości nadają się do prowadzenia 
działalności typu: gabinety, biuro. Dom został wykonany z najwyż-
szej jakości materiałów.  Układ pomieszczeń pozwoli na gustow-
ną aranżację wnętrz. To doskonała propozycja 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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Panorama Prądnik

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

nazwa inwestycji Panorama Prądnik

adres ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

miasto Kraków

cena za mkw. 4949–7100 zł

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 6

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000–30 000 zł

komórka lokatorska 5000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

Oferta obejmuje funkcjonalne mieszkania z balkonami lub tarasami 
na wyższych kondygnacjach. Do części lokali na parterze przynależą 
prywatne ogródki. Podziemna kondygnacja zostanie przeznaczona 
na parking oraz komórki lokatorskie. Na terenie osiedla przewidzia-
no również miejsce na stanowiska dla rowerów oraz plac zabaw po-
dzielony na dwie strefy (zróżnicowane ze względu na wiek dzieci). 
W pobliżu inwestycji znajdują się m.in. dwa parki, infrastruktura han-
dlowo-usługowa, szkoły i przedszkola.

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 2 wysoki parter  48,10 283 790 zł

 2 I  48,80 302 560 zł

 3 wysoki parter  56,30 337 800 zł

 4 parter  70,10 349 925 zł

11

rynek pierwotny | prezenter inwestycji

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  
Justowskiej przy ul. Jesionowej. To wyjątkowy dom dla osób, któ-
re pragną mieszkać w spokojnym, pięknym, a jednocześnie pre-
stiżowym otoczeniu, w sąsiedztwie terenów zielonych. Tutaj Las 
Wolski, Park Decjusza, rzeka Rudawa i krakowskie Błonia są na 
wyciągnięcie ręki. Równocześnie lokalizacja zapewnia świetny do-
jazd na obwodnicę/autostradę. Projekt domu jest bardzo funkcjo-
nalny i wyróżnia się ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi. 
Budynek można dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(posiada szyb windowy). Pomieszczenia w przyziemiu dzięki do-
świetleniu i odpowiedniej wysokości nadają się do prowadzenia 
działalności typu: gabinety, biuro. Dom został wykonany z najwyż-
szej jakości materiałów.  Układ pomieszczeń pozwoli na gustow-
ną aranżację wnętrz. To doskonała propozycja 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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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 20/2018

Przykładowe mieszkania

nazwa inwestycji Bonarka — ul. Strumienna II etap

adres ul. Strumienna

miasto Kraków

cena za mkw. 6800–8400 zł

termin oddania IV kwartał 2021 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe 25 000 zł

komórka lokatorska 2160 zł/mkw.

Informacje o inwestycji

Osiedle Bonarka — ul. Strumienna II etap

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  0  29,09 186 176

 2  1  38,70 247 680

 3  1  47,21 306 865

 3  1  51,18 327 552

 3  0  54,97 335 317

Opis inwestycji

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

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

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

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

development
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Prądnik Biały – nowe osiedle mieszkaniowe

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

	 3	 	parter		 	 68,06	 							460	085	zł

	 4	 	 I	 	 69,24	 							468	062	zł

nazwa inwestycji	 Prądnik	Biały	–	nowe	osiedle	

adres Krowodrza	–	Prądnik	Biały

miasto	 Kraków

cena za mkw. 6760	zł

termin oddania	 I	kwartał	2020	r.

liczba kondygnacji 2

balkon	 tak

taras tak

ogródek	 tak

miejsce parkingowe (cena) 25	000	zł

komórka lokatorska (cena) od	5000	do	7000	zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Prezentowana	inwestycja	to	8	domów	jednorodzinnych	w	zabu-
dowie	bliźniaczej.	Osiedle	składać	się	będzie	z	dwóch	rodzajów	
mieszkań,	jedno	i	dwupoziomowych.	Zaprojektowane	mieszka-
nia	mogą	mieć	3	sypialnie,	salon	z	aneksem	kuchennym	lub	2	sy-
pialnie,	salon	i	odrębna	kuchnię.	A	ich	metraż	wahał	się	będzie	 
od	68	m2	do	150	m2.	Konstrukcja	budynków	pozwala	na	połą-
czenie	wewnętrznymi	schodami	mieszkań	parteru	i	piętra	w	ten	
sposób	tworząc	segment	typu	połowa	bliźniaka.	Inwestycja	wy-
konana	z	wysokiej	jakości	materiałów	budowlanych	z	dbałością	
o	najmniejsze	detale.	Kompleksowo	zagospodarowane	osiedle	
oraz	przemyślana	koncepcja	architektoniczna	z	pewnością	za-
spokoją	wszelkie	potrzeby	przyszłych	mieszkańców.	W	podziem-
nej	kondygnacji	pięciu	budynków	znajdować	się	będzie	garaż	 
z	miejscami	parkingowymi	i	komórkami	lokatorskimi. 
Na	najmłodszych	lokatorów	osiedla	będzie	przygotowany	atrak-
cyjny	plac	zabaw.	Osiedle	zostanie	w	całości	ogrodzone,	by	przy-
szli	lokatorzy	czuli	się	bezpiecznie.  
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Krakowski Rynek NieruchomościnNr 18/2018

Apartamenty Rzepichy

KKD WOLA Sp. z o.o. K1 Sp.K. 
Biuro sprzedaży mieszkań: ul. Olszanicka 8b/1, 30-241 Kraków 
tel. +48 519-539-090  | e-mail:  biuro@kkd-wola.pl|  www. kkd-wola.pl/project/apartamenty-rzepichy/

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

													3																										parter	 	 63,00	 378	000	zł

													5								dom	3	kondygnacyjny								200,00														1	290	000	zł

													5																piętro	+	poddasze								107,00																				695	500	zł

nazwa inwestycji Apartamenty Rzepichy

adres ul. Rzepichy

miasto Kraków

cena za mkw. od	6	000	zł

termin oddania 2019 r.

liczba kondygnacji parter	lub	piętro	+	poddasze

balkon tak

taras tak

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) 2	miejsca	do		każdego	lokalu				

	 (dodatkowo	płatne)

komórka lokatorska (cena) -

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

Osiedle Rzepichy	to	kameralny	kompleks	18	mieszkań	oraz	dwóch	
budynków	jednorodzinnych	w	zabudowie	bliźniaczej	o	niskiej	trzy-
kondygnacyjnej architekturze.
Apartamenty	 Rzepichy	 zostały	 stworzone	 z	 myślą	 o	 życiowej	
równowadze.
  . To	tutaj	znajdziesz	ciszę,	spokój,	śpiew	ptaków	o	świcie,	ale	też	
w	szybki	sposób	dostaniesz	się	do	tętniącego	miejskim	życiem	cen-
trum Krakowa,
  . to	tutaj	Twoje	dzieci	nawiążą	przyjaźnie	w	piaskownicy,	ale	też	
szybko	dostaną	się	na	zajęcia	z	języka	angielskiego	lub	lekcję	jazdy	
konnej	w	sąsiedniej	stadninie,
  . to	tutaj	słowo	dom	nabierze	dla	Ciebie	szczególnego	znaczenia,	 
a	powroty	z	pracy	będą	jeszcze	przyjemniejsze,
  . to	 tutaj	 poczujesz	 się	wyjątkowo,	 a	my	 będziemy	 zaszczyceni	 
jeżeli	dołączysz	do	grona	naszych	Klientów.
 
Zbuduj	z	nami	marzenia	o	jutrze	już	dzisiaj.	Czekamy	na	Ciebie!
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Kobierzyńska 59

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 lub 2  I  34,91 296 735 zł

 1  IV  34,91 303 717 zł

 3  I  52,02 481 819 zł

 3  III  56,97 484 245 zł

 4  I  76,66 647 777 zł

 4  IV  76,66 647 777 zł

nazwa inwestycji Kobierzyńska 59

adres ul. Kobierzyńska 59

miasto Kraków

cena za mkw. od 8450 do 8700 zł

termin oddania koniec 2019 r.

liczba kondygnacji 5

balkon tak

taras dla wszystkich mieszkańców ok. 100 m2

ogródek nie

miejsce parkingowe 32 000 zł

komórka lokatorska 12 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1  I  32,93 260 068 zł

 2  II  45,10 347 270 zł

 2  II  38,61 297 297 zł

 3  I  54,97 412 275 zł

 3  II  71,84 502 880 zł

nazwa inwestycji Osiedle Pasteura

adres ul. Pasteura

miasto Kraków

cena za mkw. od 7000 do 8000 zł

termin oddania luty 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras tak

ogródek tak

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

komórka lokatorska od 6000 do 13 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

nazwa inwestycji River Lane

adres, miasto ul. Piotra Borowego, Kraków

cena za mkw. od 9396 zł 

termin oddania I kwartał 2020 r.

liczba kondygnacji 4

balkon tak

taras -

ogródek tak

miejsce parkingowe (cena) od 39 000 zł

komórka lokatorska (cena) 20 000 zł

Informacje o inwestycji

Przykładowe mieszkania

Opis inwestycji

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

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

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

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

liczba pokoi piętro metraż (mkw.) cena

 1 II 27,10 317 070 zł

 2 parter 45,40 439 472 zł

 3 II 73,24 842 260 zł

MARKA 
DEWELOPERSKA
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®

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

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

mieszkania o pow. 33–71 m2

ceny od 6300 zł/m2 

PRĄDNIK CZERWONY
ul. Reduta

PODGÓRZE DUCHACKIE
ul. Turniejowa

www.krakoin.com.pl

mieszkania o pow. 42–50 m2

ceny od 6300 zł/m2 
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www.imperialgreenpark.pl

NOWA 
INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA
- zapytaj o 
przedsprzedaż!

III ETAP - już w sprzedaży!

Biuro Sprzedaży
Ul. Stawowa 152, 31-346 Kraków

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

www.imperialstawowa.pl
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reklama

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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elastyczności i  czasem nawet umiejętności bycia w  kilku miej-
scach na raz. Naprzeciw tej potrzebie idealnie wychodzą wła-
śnie coworkingi i  biura serwisowane, które pozwalają nam bez 
zbędnych zobowiązań i  kosztów przenosić nasz biznes tam, 
gdzie aktualnie jest to zasadne.

Można mówić już o rewolucji w zarządzaniu 
nieruchomościami?

W  kontekście samego zarządzania nieruchomościami na prze-
strzeni ostatnich lat niewiele się zmieniło. Biura w dalszym cią-
gu potrzebują przeglądów, zaopatrzenia i napraw okresowych. 
To, co się zdecydowanie zmieniło, to podejście do zarządzania 
nieruchomością. W  dobie wszechobecnego outsourcingu coraz 
więcej managerów i dyrektorów firm rozumie, że nie ma już po-
trzeby posiadania własnej powierzchni biurowej, a więc przede 
wszystkim również ponoszenia niekończących się nakładów fi-
nansowych i  rozwiązywania problemów związanych z  zarzą-
dzaniem taką powierzchnią.

Czy Polska to dobre miejsce na lokalizację przestrzeni 
coworkingowych?

Polska ze swoim stałym wzrostem gospodarczym to jeden z naj-
szybciej rozwijających się krajów w całej Europie. Dzięki dota-
cjom z UE znacząco poprawia się nasza infrastruktura, powstają 
nowe miejsca pracy, budynki użyteczności publicznej, drogi 
i sieci komunikacji. Otwarcie granic na inne Państwa członkow-
skie sprzyja wymianie doświadczeń i powstaniu nowych rynków 
zbytu. Taka sytuacja gospodarcza sprawia, iż wiele międzynaro-
dowych koncernów i  firm zainteresowanych jest naszym kra-
jem, ale również lokalnie powstają jak grzyby po deszczu nowe 
firmy i startupy. Wraz z nimi maleje bezrobocie, a wzrasta zapo-
trzebowanie na miejsca pracy, w tym również te coworkingowe.

Jakie są obecnie trendy w świecie coworkingu?

Chyba najważniejszą zmianą jest to, że kiedyś coworking ro-
zumiany był bardziej jako sposób organizacji przestrzeni pra-
cy, a  dziś jest przede wszystkim sposobem pracy. Oczywiście 

Sektor biurowy w Polsce jest obecnie 
w doskonałej kondycji i ciągłej fazie 
wzrostu. O szansie dla rozwoju 
coworkingów oraz znaczeniu przestrzeni 
dla pracownika, w rozmowie z Justyną 
Gorczycą opowiada Rafał Gabteni, Area 
Director IWG na Polskę.

Coworking jest dziś 
przede wszystkim 
sposobem pracy   

roZmowy

Dlaczego przestrzenie coworkingowe są atrakcyjne dla 
firm?

Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że rewolucja w zakresie nowo-
czesnych rozwiązań i miejsc pracy dzieje się na naszych oczach. 
Pokazuje to badanie przeprowadzone przez International 
Workplace Group w pierwszej połowie 2018 r. Z badania, któ-
remu poddano 18 tys. profesjonalistów z 96 krajów, wynika, że 
powoli odchodzi do lamusa tradycyjne pojmowanie biura rozu-
mianego jako powierzchnia wyrażona w mkw. podłogi, przezna-
czona do wstawienia maszyn i urządzeń biurowych niezbędnych 
do prowadzenia działalności administracyjnej firmy. Dziś biuro 
to czynny element strategii rozwoju przedsiębiorstwa, pozwa-
lający m.in. na optymalizację kosztów prowadzenia działalności 
biznesowej, ograniczenie ryzyka utraty płynności finansowej 
i  zwiększenie produktywności pracowników. Współdzielenie 
biura nie tylko daje nam możliwość dostosowywania jego wiel-
kości, a nawet i lokalizacji do bieżących potrzeb firmy, ale rów-
nież sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń i nawiązywaniu 
nowych kontaktów biznesowych. Powierzenie spraw admini-
stracyjnych w  ręce dedykowanego do tego zespołu, daje nam 
możliwość skupienia się na sednie naszej działalności i  maksy-
malizacji jej wydajności.

Jak zmienia się sposób prowadzenia firmy?

Kiedyś podobnie jak w życiu prywatnym, tak i w życiu firmy naj-
ważniejsze było gromadzenie aktywów, dóbr. Każda szanują-
ca się firma obowiązkowo posiadała reprezentacyjną siedzibę, 
własną recepcję, salę konferencyjną i  fotel prezesa. Z kolei lu-
dzie często pracowali w jednej firmie po 20–30 lat, a dla wygody 
kupowali domy i  mieszkania w  najbliższym sąsiedztwie swoje-
go miejsca pracy. Na spotkania firmowe umawiali się w  swo-
im biurze, a  biznesy prowadzili przede wszystkim z  lokalnymi 
przedsiębiorcami i  rynkami. Dzięki rozwojowi nowoczesnych 
technologii (internetu, telefonii itp.) te granice zaczęły sięgać 
coraz dalej, obejmując kolejne dzielnice, miasta, a  obecnie na-
wet kraje czy kontynenty. Taki postęp oczywiście stwarza licz-
ne szanse i  możliwości, ale wymaga też od nas coraz większej 
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ciągle pozostajemy na gruncie przestrzeni współdzielonych 
przez kilku różnych użytkowników, ale dodatkowo dochodzi 
nam czynnik relacji i więzi, jakie tych użytkowników ze sobą łą-
czą. Dziś coraz mniej zamykamy się w swoich boxach, a więcej 
wychodzimy do ludzi, czerpiemy nawzajem ze swoich doświad-
czeń i kontaktów, zaczynamy tworzyć społeczność. Dlatego do 
biur wprowadzamy tzw. Community Managerów, organizujemy 
Community Events, bo wierzymy, że to jest przyszłość cowor-
kingu. Dostosowujemy nasze przestrzenie do tego, aby każdy 
mógł poczuć się w  nich wyjątkowo, a  nawet, jak w  przypadku 
spaces, otwieramy dedykowane i  oddane do użytku naszych 
klientów kawiarnie, w których mogą swobodnie spotykać się ze 
swoimi partnerami biznesowymi i innymi członkami wewnętrz-
nej społeczności.

Czy przestrzeń coworkingowa może odgrywać istotną 
rolę w rywalizacji o najlepszych pracowników?

Oczywiście, że tak. Każdy z  nas woli przebywać w  miejscach 
atrakcyjnych, ciekawych i  dobrze przemyślanych. Jednak no-
woczesne wzornictwo, projekt i  wyposażenie biura to koszty, 
na które nie każda firma może sobie pozwolić. Przykładem tego 
są startupy, które bazują na projektach młodych, kreatywnych 
i ambitnych ludzi. W przeszłości, ze względu na ograniczone bu-
dżety i  brak alternatyw, takie firmy powstawały w  przydomo-
wych garażach. Wszyscy znamy przykłady światowych firm, 
które w  ten sposób rozpoczynały swoją działalność. Ale kto 
z  nas wie, ile firm nie rozwinęło skrzydeł i  upadło, właśnie ze 
względu na niemożność przyciągnięcia odpowiednich pracow-
ników? Oczywiście, w przypadku nowo powstających przedsię-
biorstw, podstawą jest dobry pomysł na biznes. Jednakże ich 
rozwój zależy od pracowników i  kontaktów, jakie uda nam się 
przyciągnąć. Idealnie w tej roli sprawdzają się biura coworkingo-
we, które poza swoim prestiżowym adresem służą nam często 
obsługą profesjonalnej recepcji, salą konferencyjną i  kawą jak 
w najlepszych kawiarniach. 

Jakie są wartości dodane przestrzeni coworkingowych?

Trudno wymienić je wszystkie, a co więcej cały czas poznaję ko-
lejne. Wspominałem już o społecznym aspekcie coworkingu, sie-
ciach kontaktów i  wzajemnej wymianie doświadczeń. Do tego 
dochodzą piękne, kosztowne i  ergonomiczne wnętrza, o  któ-
rych utrzymanie i  zaopatrzenie nie musimy się troszczyć. Dla 
przykładu klienci naszego łódzkiego biura mogą poszczycić się, 
że pracują w miejscu, które we wrześniu 2018 r. zdobyło tytuł 
najlepszego biura regionalnego w Łodzi w konkursie Office Su-
perstar zorganizowanym przez CBRE. Stworzenie niepowta-
rzalnego designu nie kosztowało ich ani złotówki, nie poświęcili 
też ani chwili czasu, aby taką przestrzeń stworzyć. A jednak rów-
nież i oni mogą cieszyć się z uzyskanego tytułu i z niego korzy-
stać. Poza tym przynależność do naszej społeczności to dostęp 
do szerokiej oferty tzw. Community Events, które stanowią 
wartość dodaną przede wszystkim dla naszych klientów jako 
ludzi, a nie firm. Wreszcie w pakiecie do naszych usług dodaje-
my globalne członkostwo w sieci biur Regus na całym świecie. 
Oznacza to, iż np. będąc w podróży, czekając na samolot lub po 
prostu z jakiegoś powodu chcąc pracować w danym dniu blisko 
swojego miejsca zamieszkania, można bez dodatkowych opłat 
skorzystać z jednego z naszych Salonów Biznesowych i zyskać 
w ten sposób najcenniejsze dobro, jakim dziś dla nas wszystkich 
jest czas.

Czy w przyszłości wzrośnie liczba elastycznych biur?
Od początku roku otworzyliśmy pięć nowych lokalizacji w Pol-
sce. Otwarcie kolejnych trzech zaplanowane jest na IV kw. 
2018 r. Rozwijamy się dynamicznie i co ważne, otwierając nowe 
biura, nie obserwujemy spadku obłożenia dotychczasowych 
Centrów Biznesowych. Świadczy to o  ogromnym zapotrze-
bowaniu na tego typu usługi, a  my z  naszymi planami rozwoju 
staramy się mu sprostać. Dodatkowo jeszcze w  tym roku In-
ternational Workplace Group, do którego przynależy Regus, 
wchodzi na polski rynek z nową marką Spaces, która dedykowa-
na będzie młodym, intensywnie żyjącym przedsiębiorcom. Licz-
ba nowych, elastycznych biur w  Polsce i  na świecie na pewno 
będzie więc wzrastać, tak samo jak poszerzać będzie się ich pro-
fil w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. 

Czy można stwierdzić, że tradycyjne biura odchodzą do 
lamusa?

Mimo wszystkich aktualnych tendencji i wzrostu sektora usług 
świadczonych w  ramach coworkingu, nie sądzę, aby tradycyjne 
biura całkowicie odeszły do lamusa. Wciąż istnieją firmy i przed-
siębiorstwa, którym niezbędna jest siedziba i  odpowiednia in-
frastruktura. Dlatego część świadczonych przez nas usług to 
biura serwisowane w tradycyjnej formie. Coraz częściej zdarza 
się, że światowe marki, chcąc sprawdzić rentowność polskiego 
rynku, zamiast inwestować we własne przestrzenie, decydują 
się na outsourcing i korzystanie z biur serwisowanych (nierzad-
ko wynajmując całą naszą lokalizację na wyłączność). Dlatego 
przestrzenie elastyczne, takie jak Regus czy Spaces, stanowią 
świetne zaplecze do rozwoju firmy albo realizacji projektów. Wi-
dzimy, że procent biur serwisowanych w stosunku do własnych 
biur tradycyjnych stale i dynamicznie rośnie.

Jak rynek coworkingowy zareaguje na ewentualny kryzys 
na rynku biurowym?

Na pewno rynek dokona weryfikacji. Część firm coworkingo-
wych upadnie. Dokonane zostaną przejęcia. Skala będzie zależa-
ła od tego, jak długo potrwa i jak głęboki będzie kryzys. Historia 
pokazuje, iż przetrwają najsilniejsi. Grupa IWG, która istnieje 
na rynku światowym od kilkudziesięciu lat i przeszła przez kilka 
globalnych kryzysów, ma bardzo duże doświadczenie, jak nale-
ży prowadzić działalność, aby być przygotowanym na poten-
cjalny kryzys i maksymalnie z niego skorzystać. Myślę, że w tym 
momencie warto również zwrócić uwagę na ryzyko z  punktu 
widzenia właścicieli budynków współpracujących z operatora-
mi coworkingowymi i  jak ważne jest, aby był to partner profe-
sjonalny i stabilny, który jest ekspertem w swojej dziedzinie, co 
podczas kryzysu ma ogromne znaczenie. 

Coraz częściej deweloperzy i właściciele nieruchomości 
inwestują w coworki. Czy operatorzy biur serwisowanych 
obawiają się konkurencji z ich strony?

Powiem tak: jak z  wieloma rzeczami — wszędzie jest dobrze, 
gdzie nas nie ma. Rzeczywiście znane są historie deweloperów, 
którzy otwierają coworkingi obejmujące nie tylko piętro czy dwa, 
ale również i całe budynki. Jak toczą się ich losy, można przeczy-
tać w prasie. A jak będzie w przyszłości, to już czas pokaże.
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Grzegórzki Park bud. 5 ul. Płk. Francesco Nullo

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

WYNAJEM

metraż 81 m2

cena 60 zł netto + opłaty eksploatacyjne

koszty eksploatacyjne 6,90 zł/m2 + monitoring, śmieci,                                                                                                                                          
                                                              media wg.  wskazania liczników

min. okres najmu 3 lata

miejsca park. (cena) do uzgodnienia 

preferowane branże usługi, kancelarie, biura,                                                                                                                                           
                                                             gabinety medyczne

największy atut bliskość uczelni wyższych, sądu,      
                                                             prokuratury

inne dostępne lokale 95 m2 , 136 m2

www.mieszkania.inter-bud.pl/lokale-komercyjne-grzegorzki-park

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



73Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2018

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 141,56 m2

cena 6421 zł/m2 / 908 900 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 549,68 m2  (open space)

cena 12 EUR/m2 

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2

min. okres najmu 3/ 5 lat

miejsca park. (cena) od 100 zł

preferowane branże biuro

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

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

Dekerta 18 ul. Dekerta 18

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

WyNAJeM

metraż 225,00 m2

cena 39 zł/m2 netto

koszty eksploatacyjne 13 zł/m2 netto

min. okres najmu 3 lata

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

preferowane branże biuro

największy atut aranżacja – open space

inne dostępne lokale 500 m2 (całe piętro) 

https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/258/cp-business-center
https://www.e-biurowce.pl/pl/biura/Krak%C3%B3w/27/dekerta-18
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 BIUROWIEC ul. Christo Botewa 14

Iwona Jamróz 
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
tel. 665 160 136
administracja@chb14.com 

WYNAJEM

metraż II piętro  do 851 m2

cena od 11 Euro za 1 m2

koszty eksploatacyjne 12 zł za 1 m2

min. okres najmu 5 lat

miejsca park. (cena) 80 - 250 zł

największy atut Duża ilość miejsc parkingowych,    
 bliskość do obwodnicy Krakowa

inne dostępne lokale od 110 m2 (moduł) do 851 m2 (piętro) 

 parter  110 m2 
 piętro I do 813 m2 
 piętro III  do 851 m2 
 piętro IV do 556 m2 

                  www.chb14.com 
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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
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OKIEM POŚREDNIKA

oferty na wyłączność. Zawsze zawierają prawdziwe i aktualne in-
formacje. Dzięki temu szybciej zostają sprzedane. W efekcie zysku-
je na tym właściciel. 

Gwarancja sprzedaży?
Klienci pytają mnie czasami, jaką mają gwarancję, że sprzedam ich 
nieruchomość. A jaką mają gwarancję, że mechanik dobrze naprawi 
im samochód albo prawnik wygra sprawę sądową?

Odpowiedzią może być statystyka. Odpowiednio poprowadzo-
na przez agenta sprzedaż na wyłączność daje prawdopodobień-
stwo sukcesu na poziomie 95–100 proc. Przy umowach otwartych 
zwykle jest to ok. 5–10 proc. 

Warto dodać, że umowa na wyłączność przy sprzedaży nieru-
chomości nie jest dla wszystkich. Jeśli wystawiając swoje miesz-
kanie na sprzedaż, klient chce jedynie zbadać rynek albo oczekuje 
nierynkowej ceny lub po prostu zna się na rzeczy i chce sam prze-
prowadzić cały proces sprzedaży — to wyłączność nie będzie dla 
niego dobrym rozwiązaniem.

Dobry wybór
Sprzedaż mieszkania, domu czy działki stanowi dla właściciela biz-
nes wart co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Czy gdyby miał za-
inwestować taką kwotę, zrobiłby to z  pierwszym napotkanym 
specjalistą? A gdy jesteśmy chorzy, czy nie zasięgamy opinii o naj-
lepszym lekarzu, żeby mieć pewność dobrej diagnozy i  sposobu 
leczenia? 

Zatem przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy pośrednic-
twa sprzedaży swojej nieruchomości warto spotkać się z kilkoma 
agentami. Zapytać, jaką mają skuteczność sprzedaży, iloma ofer-
tami zajmują się w tej chwili, jaki jest ich plan sprzedaży, czy robią 
zdjęcia telefonem komórkowym, czy zatrudniają profesjonalnego 
fotografa, czy wymagają przygotowania mieszkania do sesji, czy 
opracowują rzut. Warto zobaczyć, jak wyglądają ich oferty, dowie-
dzieć się, czy współpracują z innymi agentami przy sprzedaży nie-
ruchomości swoich klientów itd. 

Jeśli właścicielowi nieruchomości zależy na dobrej sprzedaży, 
dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie jednego odpowiedniego 
agenta i zaufanie mu. Klient otrzyma profesjonalny serwis, a sam 
zyska więcej czasu. W trakcie współpracy trzeba pamiętać o rozli-
czaniu agenta z realizowanych działań.

Tomasz Nowak 

Umowa na wyłączność — (nie) dziękuję

S
przedaż nieruchomości w  istocie to złożony proces, wyma-
gający znajomości rynku, sporej wiedzy, zaangażowania, pla-
nu działania. Nie może polegać na przypadku. Przecież w grę 

wchodzą duże pieniądze. Często oszczędności całego życia lub zo-
bowiązania kredytowe. Innym razem kredyty inwestorów chcą-
cych sprzedać realizowaną inwestycję zgodnie z  biznesplanem. 
Przyjrzyjmy się zatem kilku praktycznym aspektom takiej formy 
współpracy z agentem nieruchomości.

Odpowiedzialność to podstawa
Kto jest odpowiedzialny za sprzedaż mieszkania w przypadku za-
warcia 5 czy nawet 15 tzw. umów otwartych? Nie wiadomo, ponie-
waż odpowiedzialność rozmywa się. Zatrudniając jednego agenta, 
klient wie, kogo rozliczyć za zleconą pracę. Jego wyłączny agent 
bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie działania mające do-
prowadzić do sprzedaży. Klient ma prawo wymagać od niego ak-
tywności, do której się zobowiązał. Agent analizuje rynek, realizuje 
przyjętą strategię, jeśli zachodzi potrzeba, to koryguje działania 
promocyjne, organizuje dni otwarte, raportuje właścicielowi.

Kto kogo ma na wyłączność?
Powszechnie uważa się, że tylko właściciel coś daje na wyłączność, 
tj. swoją nieruchomość agentowi, ale przecież również klient do-
staje na wyłączność specjalistę. Działając w  tym systemie, agent 
pracuje na niewielkiej liczbie ofert. Oferta danego klienta nie jest 
jedną z kilkudziesięciu czy nawet kilkuset w jego portfelu, ale jed-
ną z najwyżej kilkunastu. Dzięki temu agent ma czas, aby się na niej 
skupić. Działając na wyłączność, inwestuje w przygotowanie i mar-
keting oferty. Jak każdemu przedsiębiorcy, zależy mu, aby jego in-
westycja zwróciła się jak najszybciej. A  stanie się to tylko wtedy, 
gdy sprzeda nieruchomość klienta. Z tego powodu oferty na wy-
łączność są zwykle lepiej przygotowane i kompletne, a dzięki temu 
lepiej postrzegane przez kupujących.

Otwarta na współpracę
Często słyszę od klientów, że umowa na wyłączność ich ogranicza. 
Zwykle mają na myśli słabsze szanse na sprzedaż nieruchomości, 
ponieważ pracuje nad nią jeden agent. Jednak właśnie ten jeden 
odpowiedzialny agent współpracuje z całym rynkiem, bo nie oba-
wia się, że ktoś go ominie. Promując nieruchomość, działa otwarcie 
i zaprasza innych do współpracy. Praktycznie więc do oferty klienta 
mają dostęp wszyscy agenci z rynku. 

W praktyce prawdziwa umowa na wyłączność to umowa otwar-
ta, otwarta na współpracę. Ile to razy w poszukiwaniu nieruchomo-
ści dla klientów kupujących, znajdowałem ofertę, dzwoniłem do 
agenta i słyszałem, że nie współpracuje. Jak to możliwe? Pojawia 
się inny agent z potencjalnym klientem, a on nie współpracuje. Czy 
to nie jest działanie na szkodę właściciela?

Skuteczni agenci współpracują ze sobą w  systemach wymia-
ny ofert MLS, które zawierają unikatowe, dobrze przygotowane 

Zazwyczaj właściciele nieruchomości nie wykazują zainteresowania zawarciem umowy 
pośrednictwa w sprzedaży na wyłączność, ponieważ nie widzą w niej korzyści dla siebie, 
wręcz obawiają się jej. Rozumieją pracę agenta jedynie jako „słupa ogłoszeniowego”, 
który wiesza ofertę w internecie i czeka.

 n80 Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 24/2018



WARTO WIEDZIEć

Zdjęcia jako narzędzie pracy
Autorskie zdjęcia to istotne narzędzie pracy dla agen-
cji nieruchomości. Dobrze zrobiona, atrakcyjna fotogra-
fia przyciąga wzrok, przykuwa uwagę, podkreśla wartość 
nieruchomości i ma niebagatelny wpływ na odbiór oferty 
przez potencjalnych klientów. Zdjęcia wykonane przez lub 
na zlecenie agenta należą do agencji i może ona dochodzić 
praw w przypadku ich samowolnego wykorzystania. 

Dla efektywnej pracy agencji nieruchomości zdjęcia 
są bardzo ważne, dlatego trzeba im poświęcić sporo cza-
su, energii i pieniędzy. Niestety zdarza się, że są bezpraw-
nie kopiowane i  rozpowszechniane. Co ciekawe, bywa, 
że robią to sami właściciele lokali na wynajem czy sprze-
daż. Chcą promować ofertę na własną rękę, a  nie mając 
dobrych własnych zdjęć, „pożyczają” je od agencji. Wyja-
śniają później, że chcieli przyspieszyć transakcję, a  że na 
fotografii jest ich nieruchomość, je też uważają za swoje, 
a przynajmniej za możliwe do wykorzystania bez pytania. 

Otóż nic bardziej mylnego. Zdjęcia należą do autora, 
a w przypadku agencji nieruchomości, która zleciła sesję, 
należą właśnie do niej, a właściciel nieruchomości, która 

na nich widnieje, nie ma prawa ich wykorzystać do swoich celów 
bez uprzedniej zgody agencji. Taką sytuację od razu wyjaśniamy 
z  klientem, tłumaczymy oraz omawiamy skutki i  konsekwencje 
złamania praw autorskich. Zazwyczaj błąd wynika z  niewiedzy. 
Gorzej w przypadku osób, które nie swoje zdjęcia wykorzystują 
z premedytacją. Czasem po naszej interwencji fotografie znikają, 
żeby po chwili pojawić się na innym portalu. Wtedy niestety spra-
wa robi się poważna.

Deweloperzy też „pożyczają” 
Zdarza się też, że fotografie „pożyczają” deweloperzy, media czy 
też serwisy branżowe, a nawet konkurencyjne biura pośrednic-
twa, które nie chcą lub nie mają możliwości samodzielnego wy-
konania profesjonalnych zdjęć. Pokusie ulegają również blogerzy, 
uciekając się czasem do kadrowania czy usuwania elementów 
wizerunkowych agencji. Tyle że to wciąż to samo zdjęcie, objęte 
tymi samymi prawami do wykorzystania.

Większość właścicieli, którzy decydują się na sprzedaż czy wy-
najem swojego mieszkania, zwraca się właśnie do agencji nieru-
chomości — najczęściej wybierają te, które w danym mieście mają 
największą renomę i rozpoznawalność — w końcu powierzają im 
swoją własność i liczą na pozytywne efekty. Zdjęcia są dla agen-
tów jednym z narzędzi, dzięki którym spełniają te oczekiwania.

Marcin Kijowski
Nowodworski Estates

„Tylko pożyczam”. Prawa autorskie 
do fotografii nieruchomości

Z
acznijmy od kwestii najważniejszej i bezdyskusyjnej: dzie-
ło — tekst piosenki, książka, utwór muzyczny, rysunek czy 
wreszcie fotografia — ma autora. Naruszenie jego praw, na-

wet nieumyślne, może spotkać się z roszczeniem i dochodzeniem 
praw przez autora. W efekcie może się to wiązać, w zależności od 
charakteru naruszenia i  oczekiwań twórcy, z  odszkodowaniem 
lub usunięciem skradzionych materiałów z przestrzeni publicznej. 

Są dwa rodzaje praw autorskich: osobiste i majątkowe, różnią-
ce się zakresem ochrony. Te pierwsze chronią intelektualny wkład 
artysty w  pracę i  nie podlegają zrzeczeniu się. Prawa autorskie 
majątkowe regulują interesy ekonomiczne twórcy i uwzględniają 
możliwość czerpania pożytków z wykorzystania jego własności. 
Prawa majątkowe są zbywalne, co oznacza, że można je np. sprze-
dać czy dziedziczyć. 

Gdy ktoś nieumyślnie naruszył czyjeś prawa autorskie, spra-
wa zwykle kończy się na wystosowaniu roszczenia o zaniechanie 
tego działania teraz i w przyszłości. Autor może również ubiegać 
się przywrócenia stanu poprzedniego, czyli usunięcie skutków 
naruszenia. W przypadku działania z premedytacją i udowodnie-
nia winy, autor może ubiegać się o zadośćuczynienie. 

Bez znaczenia jest to, czy autor wcześniej zarabiał na tym zdję-
ciu, czy też nie. Osoba, która je bezprawnie wykorzystała, będzie 
musiała zapłacić. W niektórych przypadkach, gdy skala narusze-
nia jest naprawdę duża, można żądać odpowiedzialności karnej. 
Najczęściej zdarza się to w  przypadku plagiatu i  przywłaszcze-
nia sobie autorstwa — takie przypadki określane są już mianem 
przestępstwa.

W sieci wszystko jest za darmo, więc można z tego czerpać garściami — tak wciąż myślą 
niektórzy użytkownicy internetu, sięgając po cudze jak po swoje. Tymczasem wszystko 
ma swojego właściciela, także tysiące autorskich fotografii nieruchomości, które są 
istotnymi narzędziami pracy brokerów i agencji.

 n	 81Krakowski Rynek Nieruchomości Nr 24/2018
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NOWA HUTA,
MOGIŁA
Komfortowy, wolnostojący dom, 
p.u. 212 m2, 2015 r., działka 16 ar.
Cena: 1.450.000 zł

KONTAKT:   Jakub Obcowski 
 510-087-993

WZGÓRZA 
KRZESŁAWICKIE
Nowoczesny, wolnostojący dom, 
p.u. 145 m2, 2017 r., działka 13 ar.
Cena: 1.290.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

STARE MIASTO,
UL. KOLETEK
Klimatyczne 1-pokojowe mieszkanie, 
o pow. 37 m2

Cena: 479.000 zł 

KONTAKT:  Monika Sosnowska-Rainer 
 505-236-943

KLINY,
UL. WICHERKIEWICZA
Mieszkanie 2-pokojowe, 58 m2, 
funkcjonalne, 2006 r.
Cena: 349.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Kurleto 
 572-985-869

AZORY,
UL. RADZIKOWSKIEGO
Dwupoziomowe mieszkanie, 
3-pokojowe, 80 m2, 2009 r.
Cena: 599.000 zł

KONTAKT:  Bożena Romuzga 
 518-706-538

BRACIA-SADURSCY.PL

TOMASZOWICE
Dom 5-pokojowy, wolnostojący, 
pow. 143 m2, gotowy do odbioru, 
działka 322 m2 

Cena: 559.000 zł

KONTAKT:  Jarosław Utnik 
 688-880-152

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

DĘBNIKI, KLINY
Dom wolnostojący,  
p.u. 165,57 m2, działka 540 m2, 
możliwość wykończenia pod klucz
Cena: 1.095.000 zł

KONTAKT:   Marek Popiela 
 688-880-195

PRĄDNIK CZERWONY,
OLSZA
Mieszkania 2, 3, 4-pokojowe,  
pow. 42-82 m2, doskonała lokalizacja
Ceny:  od 368.105 zł

KONTAKT:   Iwona Nagacz 
 688-880-184

BOREK FAŁĘCKI,
UL. ZIOBROWSKIEGO
3-pokojowe mieszkanie, 55 m2, 
2004 r., ogród o pow. 70 m2

Cena: 450.000 zł  

KONTAKT:   Michał Nowacki 
 511-272-088
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GM. ZIELONKI,
WOLA ZACHARIASZOWSKA
Dom typu bliźniak, o pow. 140 m2, 
przytulny
Cena:  750.000 zł

KONTAKT:  Magdalena Rozpędzik 
 508-155-779

STARE MIASTO,
UL. SUKIENNICZA
Apartament typu studio, 
2-pokojowe, p.u. 39 m2, 2015 r.
Cena: 799.000 zł

KONTAKT:  Anna Antczak 
 796-541-485

KROWODRZA,
UL. ZDROWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
przytulne
Cena: 350.000 zł

KONTAKT:  Sebastian Steranka 
 501-227-010

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

SALWATOR,
UL. KRÓLOWEJ JADIWGI
Nowoczesne mieszkanie, 4-pokojowe, 
83 m2, 2008 r.
Cena: 800.000 zł

KONTAKT:  Michał Dzięcioł 
 518-810-080

DĘBNIKI, SIDZINA
Domy w zabudowie bliźniaczej  
i szeregowej, pow. 97 m2,  
działki: 186-457 m2

Ceny: od 489.000 zł

KONTAKT:  Piotr Kudła                                      
 688-880-133 

BRACIA-SADURSCY.PL

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

STARE MIASTO,
UL. TRYNITARSKA
Komfortowe 2-pokojowe 
mieszkanie, 46 m2, 2017 r.
Cena: 705.000 zł

KONTAKT:  Aleksandra Pudełko
                            507-668-087

BRONOWICE,
UL. NA BŁONIE
Mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2, 
wyjątkowe
Cena: 437.000 zł

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer 
 518-706-593

PROKOCIM,
UL. GÓRNIKÓW
Mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2, 
wysoki standard
Cena: 415.000 zł

KONTAKT:  Darek Kornaś 
 502-104-545

KONTAKT:  Joanna Makówka
  688-880-156

KONTAKT:  Katarzyna Słaby
  500-715-217
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BRONOWICE MAŁE,
UL. KOŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe  
o pow. 50 m2, nowoczesne
Cena: 594.000 zł

KONTAKT:   Sabina Pająk 
 514-738-628

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

KONTAKT:  Edyta Fajlhauer
                   518-706-583

ZABŁOCIE,
UL. PRZEMYSŁOWA
Mieszkanie 2-pokojowe, 62 m2, 
apartamentowiec, 2010 r.
Cena: 610.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

BIELANY,
UL. SKALNA
Dom w zab. bliźniaczej, 138 m2,  
wys. standard, 2012 r.
Cena: 1.071.000 zł

KONTAKT:  Piotr Dziadzio 
 515-234-864

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

KONTAKT:  Karolina Raźna
                    503-031-022

WIELICZKA, KOKOTÓW
Dom w zabudowie bliźniaczej, 
pow. 142 m2, działka 486 m2,  
stan deweloperski
Cena: 489.000 zł

KONTAKT:  Małgorzata Brożek 
 688-880-149 

BRACIA-SADURSCY.PL

BIEŻANÓW,
UL. ŚNIEŻNA
Dom w zab. bliźniaczej, pow. 109 m2, 
podpiwniczony, działka 282 m2

Cena: 688.000 zł 

ZABIERZÓW,
UL. ZACISZE
Dom wolnostojący o pow. 175 m2, 
komfortowy
Cena: 1.170.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA
Mieszkanie dwupoziomowe  
o pow. 130 m2, przestronne
Cena: 975.000 zł

KONTAKT:  Beata Gracz-Sambor 
 500-557-819

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

KONTAKT:  Stanisław Irzyk 
 509-907-533

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 688-880-209
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WOLA DUCHACKA,
UL. BESKIDZKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 52.11 m2, 
wys. standard, parter
Cena: 450.000 zł

KONTAKT:   Adam Kubala 
 510-131-177

GDÓW,
UL. NIŻOWA
Dom wolnostojący, 350 m2,  
dz. 14 ar, 2016 r.
Cena: 799.000 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

PŁASZÓW,
UL. PŁASZOWSKA
Mieszkanie 3-pokojowe, 73,7 m2, 
wys. standard, 2008 r.
Cena: 680.000 zł

KONTAKT:  Julia Tarkowska 
 505-083-150

PRĄDNIK BIAŁY,
UL. MOZARTA
Mieszkanie 3-pokojowe, 77 m2,  
do wejścia, 2009 r.
Cena: 669.000 zł 

KONTAKT:  Katarzyna Osiecka 
 503-780-786

BIEŻANÓW,
UL. ALEKSANDRY
Mieszkanie o pow. 70 m2 + 4 m2 

piwnicy, 3 oddzielne pokoje, 
ekspozycja pł-wsch
Cena: 419.000 zł

BRACIA-SADURSCY.PL

DĘBNIKI,
KOSTRZE
Domy w zabudowie bliźniaczej  
i szeregowej, pow. 153-173 m2

Ceny: od 690.000 zł

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

KONTAKT:  Elżbieta Rudek
                    505-110-150

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

KONTAKT:   Julia Tarkowska 
 505-083-150

RUCZAJ,
UL. MIŁKOWSKIEGO
Mieszkanie 2-pokojowe, 53.52 m2, 
2015 r., do wejścia
Cena: 598.000 zł

KONTAKT:  Adam Kubala 
 510-131-177

KONTAKT:  Katarzyna Kozłowska-Guśtak                          
   518-706-518

KONTAKT:  Joanna Makówka                                          
 688-880-156
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3-pokojowe – 108 m² 

Grzegórzki, ul. Blich  

Duże, przestronne mieszkanie zlokalizowane na trzecim piętrze kamie-
nicy,  składa się z trzech pokoi – dwóch sypialni i pokoju dziennego, 
kuchni z jadalnią, łazienki z WC oraz przedpokoju. Ogrzewanie gazowe. 
Nieruchomość utrzymywana w idealnym stanie.

 Cena 760.000 zł 
Tel. 512 110 804                                

3-pokojowe – 53 m2 
Bronowice, ul. Na Błonie
Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 53 m2  
w kameralnym czteropiętrowym bloku z 1978 
roku. Nieruchomość składa się z: Przedpokoju, 
trzech pokoi, osobnej jasnej kuchni, łazienki  
z WC, balkonu. Do mieszkania przynależy  
piwnica.

2-pokojowe - 45 m2  
Kozłówek, ul. Okólna
Jasna kuchnia, dwa niezależne pokoje, 
łazienka z wc, loggia, piwnica. Mieszkanie 
blisko komunikacji miejskiej, idealne dla 
rodziny. Funkcjonalny układ pomieszczeń. 
Dwustronna ekspozycja: północ, południe. 
Woda i ogrzewanie z sieci miejskiej.

Cena 379.000 zł
Tel. 12 307 21 24 

Cena 255.000 zł
Tel. 534 533 332

1-pokojowe - 26 m2 
Stare Miasto, ul. Rzeszowska
 
Kawalerka idealna pod inwestycję  
na krakowskim Kazimierzu. Duży i dobrze 
doświetlony pokój oraz łazienka. Mieszkanie 
jest w stanie deweloperskim z możliwością 
aranżacji. Ogrzewanie gazowe. Bliski dostęp 
do komunikacji miejskiej. 

3-pokojowe - 59,5 m2 
Niepołomice
Gotowe do wejście mieszkanie, składające 
się z salonu z otwartą kuchnią i przestronnym 
balkonem, dwóch sypialni, dużej łazienki  
z WC, przedpokoju oraz strychu. Ogrodzony 
budynek z bramą na pilota, w podwórku 
miejsca parkingowe dla mieszkańców. 
Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym.

Cena 235.000 zł
Tel. 512 110 804

Cena 389.000 zł
Tel. 513 084 377 

Dom wolnostojący – ok. 160 m2  
Siepraw
Jednopiętrowy dom usytuowany na działce  
o pow. 10 arów. Budynek w całości ocieplony, 
częściowo podpiwniczony, na parterze 
rozprowadzone wszystkie instalacje, piętro 
w stanie surowym. Na pierwszym poziomie 
salon z półotwartą kuchnią oraz tarasem, 
sypialnia, łazienka z WC, hall. Na piętrze trzy 
pokoje oraz łazienka z WC.

2-pokojowe - 45 m2  
Borek Fałęcki, ul. Benedykta 
Cesarza
Mieszkanie 2-pokojowe składające się z 
salonu z aneksem kuchennym,sypialni,łazien-
ki z wc ,korytarzu,oraz balkonu z wyjściem 
na ogródek. 

Cena 390.000 zł
Tel. 513 084 377

Cena 300.000 zł
Tel. 12 263 01 35   
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Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

285 m2  
Krowodrza,  ul. Lea                                  

Udział 3/4 w kamienicy o powierzchni 
całkowitej 386 m2 ze wskazaniem na 3 lokale 
mieszkalne. Budynek w zabudowie szeregowej, 
trzykondygnacyjny, podpiwniczony (91 m2). 
Możliwość zaadoptowania strychu (40 m2). 
Działka o powierzchni 196 m2 . 

Cena 1.600.000 zł 
Tel. (12) 311 56 00 

2–pokojowe - 70 m2 
Stare Miasto, ul. Siemiradzkiego
Przestronne mieszkanie w stylowej Kamienicy na Starym Mieście. 
Składa się z bardzo dużego salonu, osobnej sypialni, kuchni, łazienki 
oraz osobnego WC. Lokal zachwyca oryginalną, drewnianą stolarką  
czy kolebkowym sufitem. Istnieje możliwość aranżacji na 3-pokojowe 
lub nieformalnego podziału na dwa lokale.
 
 

Cena 549.000 zł 
Tel. 600 638 099

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

Działka inwestycyjna  
 – 167,22 ar Wieliczka
Działka z analizą urbanistyczną (projekt 
koncepcyjny osiedla mieszkaniowego  
 – 53 budynki, 113 m. postojowych). 
Niespotykana lokalizacja z widokiem na cały 
Kraków.

Cena 2.700.000 zł 
Tel. 600 176 207

3 pokoje – 73 m2  
Nowa Huta, os. Centrum C 

Trzypokojowe mieszkanie po generalnym remoncie znajdujące  
się tuż przy Placu Centralnym. Blok z cegły. Widok na Aleję Róż i 
Plac Centralny. Blisko Łąki Nowohuckie, NCK, parki.

 

2-pokojowe – 54,15 m2 

Kraków, Nowy Prokocim

Przedpokój, widna kuchnia, 2 oddzielne  
pokoje, łazienka z WC, 2 balkony. Wysoki 
standard wykończenia, nowoczesny 
ogrodzony blok z 2015r. Możliwość  
dokupienia miejsca postojowego wraz z 
komórką lokatorską w garażu podziemnym.
przynależy piwnica, ogrzewanie gazowe.

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

Cena 379.000 zł
Tel. 604 683 680

Cena 447.000 zł
Tel. 600 176 207

Cena 489.000 zł
Tel. 12 359 39 25

3-pokojowe – 55 m2  

Grzegórzki, Al. Pokoju

Przedpokój, widna kuchnia, 2 oddzielne  
pokoje, łazienka z WC, 2 balkony. Wysoki 
standard wykończenia, nowoczesny 
ogrodzony blok z 2015r. Możliwość  
dokupienia miejsca postojowego wraz z 
komórką lokatorską w garażu podziemnym.
przynależy piwnica, ogrzewanie gazowe.

Cena 440.000 zł do negocjacji
Tel. 531 992 777



88 Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

WWW.TECNOCASA.PL

Największa sieć biur nieruchomości w Krakowie

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                            

Nowa inwestycja 
Zwierzyniec
4 domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. 
Dom ok. 200  m2  z garażem i działką  
12 arów. Salon z kuchnią, 4 sypialnie,  
2  łazienki, balkon, taras. Stan deweloperski. 
Cicha i spokojna okolica. 

Kamienica - 301 m2  
Salwator, ul. Filarecka
Kameralna kamienica w oficynie mieszcząca 
się tuż przy Placu na Stawach. W jej skład 
wchodzą dwa lokale użytkowe (suterena/
strych) oraz dwa lokale mieszkalne (parter/ 
I piętro). Budynek idealny pod inwestycję.
struktura, parking przed blokiem, ogrzewanie 
z MPECu. Budynek z cegły.

Cena 1.050.000 zł
Tel. 505 355 268

Cena 1.950.000 zł
Tel. 535 025 480

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

2 pokoje – 37 m2  
Kraków, 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 255.000 zł
Tel. 604 683 680

Cena 239.000 zł
Tel. 792 707 776 

Mieszkanie 74 m2  
Kraków, Mistrzejowice  
 - os. Piastów
Przestronne mieszkanie o pow. 74 m2,  
znajdujące się na 2. piętrze w cichej i zielonej 
okolicy. W skład  mieszkania wchodzą:  
4 pokoje, kuchnia, łazienka, osobna toaleta,  
przedpokój, duży taras.

3-pokojowe - 75 m2  
Płaszów - ul. Nowohucka
Stylowe mieszkanie dwupoziomowe.  
2 przestronne sypialnie, salon,  kuchnia, 
łazienka, osobne WC,  przedpokój, balkon. 
Miejsce postojowe na ogólnodostępnym 
parkingu przed budynkiem. Ogrzewanie z 
sieci miejskiej. 

                                               

Cena 410.000 zł
Tel. 504 143 011 

Cena 475.000 zł
Tel. 570 578 980
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www.tecnocasa.pl

Witaj w domu
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SŁOMNIKI, PRANDOCIN

Do sprzedania parterowy dom 
wolnostojący o pow. 125 m2 
położony na działce o pow. 48 ar. 
Pomieszczenia: salon, kuchnia,  
3 niezależne pokoje.  
Wyposażenie domu w cenie!

423.000 zł do negocjacji
WIELICZKA

Do sprzedania dom  
o pow. 165 m2 zlokalizowany  
na działce 12 ar. Wybudowany  
w 2008 r.

785.000 zł do negocjacji

MODLNICA

Do sprzedania dom w zabudowie 
bliźniaczej o pow. ok. 99 m2  
usytuowany na działce wielkości  
1,68 ara. Dom w stanie deweloper-
skim, planowany termin zakończenia 
inwestycji – maj 2019 r.

430.000 zł

Beata Warchoł 608-174-904

WĘGRZCE

Do sprzedania dom jedno-
rodzinny o pow. mieszkalnej 
260 m2, położony na działce 
o pow. 26 ar. Dom z 2007 r. 
Standard bardzo dobry.

2.100.000 zł do negocjacji

 Beata Warchoł 608-174-904

SKAWINA

Do sprzedania rezydencja  
o pow. 234 m2 zlokalizowana  
na działce 10 ar. Budynek  
o dwóch pełnych kondygnacjach 
budowany przy użyciu wysokiej 
klasy materiałów. Inwestycja  
w trakcie realizacji.

1.599.000 zł do negocjacji
MOGILANY

Inwestycja 5 nowoczesnych 
domów wolnostojących  
o pow. 173 m2, zlokalizowane  
na działkach 7,5 ar oraz 1 bu-
dynek zlokalizowany na działce 
28 ar. Według projektu Arystote-
les (Dobre Domy).

499.000 zł

BOCHNIA, SIEDLEC

Do sprzedania dom parterowy 
jednorodzinny o pow. 160 m2 
położony na działce 10 ar.  
Wybudowany w 2012 r. Gotowy 
do zamieszkania.

560.000 zł do negocjacji
WIELICZKA, LEDNICA GÓRNA

Do sprzedania dom 
jednorodzinny o pow. 130 m2 
zlokalizowany na działce  
o pow. 7 ar. Wybudowany  
w 2005 r. Dostępny od zaraz.

660.000 zł do negocjacji

KRAKÓW, RUCZAJ

Do sprzedania dom  
w zabudowie bliźniaczej  
o pow. 204 m2 położony  
na działce 4 ar. Wybudowany  
w 2010 r.

980.000 zł LISZKI, RĄCZNA

Do sprzedania dom  
o pow. 172 m2 położony  
na działce 21 ar. Wybudowa-
ny w technologii tradycyjnej, 
ocieplony, dach kryty dachówką 
ceramiczną.

890.000 zł do negocjacji

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

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

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

 Elżbieta Saracen 606-963-601 Elżbieta Saracen 606-963-601
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Dwupokojowe mieszkanie z tarasem oraz balkonem, Salwator 
City, na V piętrze budynku z windą. Mieszkanie składa się z:  
• salonu: sofa, telewizor, stół, krzesła, szafki; • aneksu kuchenne-
go: meble w zabudowie, lodówka, kuchenka, okap; • sypialni: łóżko, 
szafa, wyjście na taras; • łazienki: wanna, umywalka, pralka.

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

izabela@nowodworskiestates.pl

Cena: 1600 PLN Powierzchnia: 51 m2

ul. Stańczyka Wynajem

Kraków, Krowodrza / Bronowice

Stylowe dwupokojowe mieszkanie na os. Apartamenty Wielicka. 
W pełni umeblowane, na I piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą: 
łazienka z prysznicem, salon z aneksem kuchennym, sypialnia 
z podwójnym łóżkiem, balkon. Na wyposażeniu: pralka, kuchenka, 
zmywarka oraz lodówka. Miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

Umów się na spotkanie: Adrian Paliś
+48 570 347 112

a.palis@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 41 m2

ul. Górników Wynajem

Kraków, Podgórze / Prokocim

Kawalerka niedaleko CISCO, Brown Brothers Harriman, Orange 
Office Park (2 przystanki). Zalew Bagry to kwestia 10-minuto-
wego spaceru, wokół bardzo dużo terenów zielonych. Mieszkanie 
na III piętrze bloku z 2018 r. Wszystko nowe, nieużywane wcze-
śniej, gotowe do zamieszkania przez pierwszego najemcę.

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

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Cena: 1500 PLN Powierzchnia: 29 m2

ul. Lipska Wynajem

Kraków, Podgórze / Płaszów

Atutem usytuowania budynku jest sąsiedztwo z głównym 
węzłem komunikacyjnym — Rondem Grzegórzeckim. Na łączną 
powierzchnię składa się sypialnia, duży salon z aneksem 
kuchennym, przedpokój oraz łazienka. Każde z pomieszczeń 
zostało umeblowane i wyposażone w sprzęty. 

Umów się na spotkanie: Wojciech Sekul
+48 575 839 123

w.sekul@nowodworskiestates.pl

Cena: 1800 PLN Powierzchnia: 46 m2

ul. Kotlarska Wynajem

Kraków, Śródmieście / Grzegórzki

Umów się na spotkanie:

Cena: 2000 PLN Powierzchnia. 51 m2

ul. Jaworskiego Wynajem

Kraków, Śródmieście / Olsza

Do wynajęcia od stycznia 2019 2-pokojowe mieszkanie z garażem 
i ogródkiem na parterze 3-piętrowej inwestycji z 2017 roku. 
W mieszkaniu: • salon, • otwarta kuchnia z wyposażeniem 
oraz jadalnią, • sypialnia z podwójnym łóżkiem i szafą, • łazienka 
z prysznicem i pralką, • 30-metrowy ogródek z tarasem.

Wojciech Wójcik
+48 575 618 123

w.wojcik@nowodworskiestates.pl

Sprzedaż      Wynajem      Zarządzanie      Home Staging      Finansowanie

www.nowodworskiestates.pl

Klimatyczne, 2-pokojowe mieszkanie w świetnej lokalizacji, wjazd 
od strony Nowohuckiej, jak i Saskiej. Składa się z salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki oraz sypialni. Ciepła woda oraz ogrzewanie 
miejskie. W budynku nie ma gazu. Osiedle monitorowane oraz 
ogrodzone. Możliwość wynajmu miejsca parkingowego.

Umów się na spotkanie: Danuta Brzezińska
+48 537 947 595

d.brzezinska@nowodworskiestates.pl

Cena: 1900 PLN Powierzchnia: 45 m2

ul. Koszykarska Wynajem

Kraków, Podgórze / Płaszów
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Dom na sprzedaż
Tradycyjna architektura w nowocz-
esnym wydaniu, zagospodarowany 
ogród, wolnostojący garaż 2-stanow-
iskowy. Dom w pełni wyposażony, 
posiada salę bilardową. 

Powierzchnia: 227 m2

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

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

SŁAWKOWICE K. KRAKOWA

1 090 000 złCena

Dom na sprzedaż

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

Powierzchnia: 120 m2

JABŁONKA K. RABKI ZDRÓJ

499 600 złCena

Dom na sprzedaż

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

Powierzchnia: 155 m2

KRZYWACZKA K. KRAKOWA

615 000 złCena

Dom na sprzedaż

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

Powierzchnia: 93,20 m2

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

545 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

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

Powierzchnia: 46,20 m2

UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ

299 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

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

Powierzchnia: 42,16 m2

UL. RADZIKOWSKIEGO

279 000 złCena

Mieszkanie na sprzedaż

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

Powierzchnia: 78,7 m2

UL. SOŁTYSA DYTMARA

650 000 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
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więcej ofert na naszej stronie internetowej  www.obiekt.com
       605-572-355              biuro@obiekt.com

3-pokojowe mieszkanie o pow. 73,15 m2 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI  

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

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

                                        Janusz Pańczyk – rzeczoznawca majątkowy (nr uprawnień: 3575)

Obiekt Nieruchomości Janusz Pańczyk (licencja PFRN nr 4312) 

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. MOGILSKA

Lokal do wynajęcia  
19 m2

CZAJOWICE,
k.  KRAKOWA

Na sprzedaż 
działka budowlana 
o pow. 1 453 m2

Cena 360.000 zł

Cena 1500 zł/m-c + opłaty 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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503-005-679

503 005 679

531-255-155

531-255-155

514-230-595

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.

219 m2, 4 pokoje, garaż 2 stanowi-
skowy, pralnia, garderoba.
Rok budowy 2001.

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

139 m2, 4 pokoje – rozkładowe, balkon, 
pralnia. Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym.

3900 m2, budowlana, MPZP.
Działka uzbrojona.

160 m2, 3 pokoje, oddzielna kuchnia, 
działka 2 000 m2, budynek gospodarczy 
z garażem. Dom do remontu.  
Rok budowy 1960.

129 m2, 340 m2,działka, stan dewe-
loperski, termin oddania sierpień 
2019. Instalacje do ładowania 
samochodów elektrycznych.

Apartament na sprzedaż

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

44 m2, 2 pokoje, 5 piętro, taras 25 m2.
Nowoczesna aranżacja.
Wolne od 1 stycznia.

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

Wola Justowska,  
ul. Morelowa 
Mieszkanie na sprzedaż 

Zabierzów, ul. Widokowa
Działka na sprzedaż

Krowodrza,  
ul. Kazimierza Wielkiego 
Apartament na  wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Aleksandrowice
Dom na sprzedaż

Tomaszowice 
Dom na sprzedaż

Kraków, 
ul. Józefa Friedleina

Kraków, Prądnik Biały
Dom na sprzedaż

Krowodrza,  
ul. Prądnicka
Mieszkanie na wynajem

Zabierzów
Działka na sprzedaż

Cena: 1 090 000 zł Cena: 455 000 zł

Cena: 4 990 zł          

Cena: 1 200 000 zł

Cena: 399 000 zł

Cena: 545 000 złCena: 595 000 zł

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

Cena: 2 300 zł

Cena: 665 000 zł

503-005-679

503-005-679

514-230-595

531-255-155

531-255-155

B E Z  P R O W I Z J I
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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

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

Mieszkanie 3-pokojowe  
o pow. 47 m2, po general-
nym remoncie.

Cena: 370.000 zł

K R A KÓW, U L. N A B Ł O N I E

KONTAKT: Biuro
                 793-740-644

Nieruchomość na działce o pow. 
3700 m2. Na działce mieszczą się: 
dom przebudowany z budynku 
gospodarczego o pow. 140 m2, 
dom drewniany o pow. 90 m2  
oraz stodoła o pow. ok 150 m2.

Cena: 270.000 zł

S I E M I EC H ÓW



99Krakowski Rynek Nieruchomości n Nr 24/2018

rynek wtórny | prezentacja ofert

BIURO NIERUCHOMOŚCI MAŁGORZATA PODGÓRSKA

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

Dorota Winiarska          602-212-612

Piękne poddasze o pow. 100 m2,  
do własnej aranżacji.

Cena: 435.000 zł 

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

PISARY

Małgorzata Podgórska         604-484-866

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

ŚRÓDMIEŚCIE, 
UL. CHROBREGO

Agnieszka Dorynek          506 637 713

Mieszkanie o pow. 51 m2  
z 3 niezależnymi pokojami,  jasna 
kuchnia, balkon, ogródek.

Cena: 450.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

STARE PODGÓRZE,
UL. LIMANOWSKIEGO

Agnieszka Dorynek          506 637 713

Do wynajęcia lokal o pow. 197 m2,  
na parterze, 7 pomieszczeń, duże 
natężenie pieszych. 

Cena: 8000 zł/ m-c

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

DĘBNIKI,
UL. ZACHODNIA

Małgorzata Podgórska          604 484 866

Apartament o pow. 88 m2,  
z widokiem na panoramę miasta.

Cena: 689.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

STARE MIASTO,
UL. KROWODERSKA

Agnieszka Dorynek          506-637-713

Mieszkanie o pow. 65 m2,  
po remoncie.

Cena: 599.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

WOLA JUSTOWSKA, 
UL. LEŚNA

Małgorzata Podgórska         604-484-866

Dom bliźniak o pow. 171 m2  

zlokalizowany na działce  
o pow. 497 m2, 3 poziomy.

Cena: 940.000 zł 

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

MOGILANY,
UL. ZAKOPIAŃSKA

Małgorzata Podgórska         604-484-866

Dom o pow. 390 m2 zlokalizowany 
na działce o pow. 900 m2, 7 pokoi, 
garaż.

 

Cena: 949.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

PODGÓRZE,
UL. TURKA
Słoneczne, umeblowane miesz-
kanie na parterze o pow. 34 m2; 
osobna jasna kuchnia, balkon.

Cena: 255.000 zł

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

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

Cena: 8500 zł/ m2

 
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Agnieszka Dorynek          506-637-713 Agnieszka Dorynek         506-637-713

Działka o pow. 8880 m2, zabudo-
wana budynkiem produkcyjno
-magazynowym o pow. 824 m2.

Cena: 880.000 zł

KROWODRZA,
UL. ZARZECZE
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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



TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

pop.krn.pl

POP:

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

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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pow. budynku - 525 m2
pow. działki – 170 m2
Cena: 1.300.000 zł do negocjacji
- 10 lokali (w tym 8 mieszkalnych) po remoncie,
- IDEALNA POD INWESTYCJĘ

Dane kontaktowe:
Adam Kudyk 602-617-182 adam.kudyk@gmail.com Adam Kudyk 602-617-182 adam.kudyk@gmail.com

NA SPRZEDAŻ KAMIENICA 
W TARNOWIE NA UL.  FRANCISZKAŃSKIEJ

IDEALNA POD INWESTYCJĘ
. pow. budynku - 525 m2 . pow. działki – 170 m2

. 10 lokali (w tym 8 mieszkalnych) po remoncie

KONTAKT
602-617-182 

    adam.kudyk@gmail.com

CENA 1.300.000 zł 
do negocjacji
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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, 

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

OgłOszEnia drObnE
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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 
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 

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
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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. pękowic-
kiej. Działka położona jest w północnej części 
krakowa tylko 6 km od rynku głównego (15 
min. drogi samochodem do starego miasta). 
Dobry dojazd do ulicy opolskiej umożliwia 
szybką komunikację zarówno z centrum miasta 
jak i z trasami wylotowymi. w pobliżu placówki 
handlowe, żłobki, przedszkola, szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły średnie, banki, apteki, 
niedaleko linia tramwajowa. cicha i  spokojna 
okolica. widok – pusta, niezabudowana. zło-
żone 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

kraków, ul. strzelnica
7,7 a, oferta dla inwestora indywidualnego lub 
małego dewelopera. Działka płaska, prostokąt-
na, 21 m (front) ×37 m, częściowo ogrodzona. 
Doskonała lokalizacja w starej części woli ju-
stowskiej. media – prąd, woda, gaz, kanalizacja 
w  drodze. w  otoczeniu zadbana zabudowa 
jednorodzinna. Bardzo dobra komunikacja. 
Dwie aktualne i prawomocne wz :1. budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z ga-
rażem, 2. budowa dwóch budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
(po 2 samodzielne lokale w każdym) z garażem. 
w ramach wz na bliźniak opracowana została 
przez Biuro architektoniczne Bazukastudio 
koncepcja zabudowy umożliwiająca wybu-
dowanie 4 niezależnych mieszkań o  łącznej 
powierzchni ok. 650 m2. 

cena 1.100.000 zł
tel. 601 954 849

kraków, ul. szastera
13,6 a, płaska, wymiary ok. 40×50 m. wz na 
domek jednorodzinny. pozwolenie na budo-
wę na domek jednorodzinny – dwulokalowy 
„Dom w cyklamenach 3 (r2)” – na końcowym 
etapie. prąd, kanalizacja i woda obok w dział-
ce. gaz niedaleko w  trakcie realizacji. obok 
działka zabudowana – domek jednorodzinny 
w końcowej fazie realizacji. Dojazd asfaltowy. 
możliwość zamiany za mieszkanie w krakowie. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
gminnej. 

cena 300.000 zł
tel. 507 306 009

mieszkania – wynajem

kraków, al. daszyńskiego
25 m2, ii p./ iii p., luksusowo wyposażona 
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), 

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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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

łazienka (z pralką automatyczną)i przedpokój 
z wbudowaną szafą

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

kraków, ul. Prądnicka
49 m2, iii p./ X p., trzy pokoje, kuchnia, łazienka 
oraz balkon. pokoje są umeblowane a podłogi 
wyłożone panelami oraz płytkami. na 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 po-
litechniki. 2  pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
i wc. mieszkanie umeblowane, lodówka, pral-
ka, wyposażona łazienka i kuchnia. w całym 
mieszkaniu zamontowano parkiety. Dostępny 
tani internet (dostęp do sieci osiedlowej). 
mieszkanie znajduje się w cichej okolicy – nie 
słychać przejeżdżających pojazdów, a  jed-

nocześnie np. przystanek autobusowy jest 
bardzo blisko.

cena 1400 zł  
+ czynsz 270 zł

tel. 781–980–910

kraków, ul. żytnia
23 m2, parter, na przeciwko uniwersytetu rol-
niczego, niedaleko politechniki krakowskiej. 
pokój: wersalka, fotel rozkładany, szafa, stół, 
krzesła, co, telewizja kablowa, okna plastiko-
we. kuchnia: kuchenka 2-palnikowa elektrycz-
na, 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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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






